
                         
         
                          
           
                  
                 
                 
                              

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek

Adres i kategoria
obiektu

budowlanego:

Jaworek, Gmina Międzylesie
kategoria obiektu budowlanego: XXVI
kategoria drogi – droga gminna lokalna L

Pozostałe dane
adresowe

Jednostka  Ewidencyjna 020810_5 Międzylesie – obszar wiejski
Obręb 0008 Jaworek
Działka: 97 AM-1

Inwestor:
Gmina Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie

Spis zawartości –
elementy

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt techniczny
4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa

w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane



                         
         
                          
           
                  
                 
                 
                              

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
zamierzenia

budowlanego

Doświetlenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek

Adres i kategoria
obiektu

budowlanego:

Jaworek, Gmina Międzylesie
kategoria obiektu budowlanego: XXVI
kategoria drogi – droga gminna lokalna L

Pozostałe dane
adresowe

Jednostka  Ewidencyjna 020810_5 Międzylesie – obszar wiejski
Obręb 0008 Jaworek
Działka: 97 AM-1

Inwestor:
Gmina Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie

Zespół
autorski

Imię i
nazwisko

Specjalność i numer
uprawnień
budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracow
ania

Podpis

projektant Branża elektryczna



  

Spis treści projektu zagospodarowani terenu 

 
Zawartość części opisowej projektu 

 
Przedmiot zamierzenia budowlanego ………………………………………………… 1 
Istniejący stan zagospodarowania terenu ……………………………………….. 1 
Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu ……………………………. 1 
Zestawienie ……………………………………………………………………………….. 2 
Informacje i dane …………………………………………………………………….. 2 
Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności  
o drogach pożarowych oraz prz0eciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę,  
wraz z ich parametrami technicznymi ……………………………………………….. 2 
Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia  
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych ………………… 2 
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu …………………………………….. 2 

 
Zawartość części rysunkowej projektu 

 
Rysunek E-1  Projekt zagospodarowania terenu ……………………………………….. 3 

 
Dokumenty dołączone do projektu  

 
Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta ………………….. 4 
Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej  
izby samorządu zawodowego …………………………………………………………. 6 
Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ……………….. 7 

 



  

Przedmiot zamierzenia budowlanego 
 

Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowę doświetlenia pobocza drogi gminnej dz. 97 AM-1 obręb 
0008 Jaworek, gmina Międzylesie.  

Opracowanie obejmuje dobór czterech zastawów hybrydowych LED zasilanych panelami 
fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową, na terenie dz. 97 AM-1. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Teren dz. 97 AM-1 to droga gminna (klasa L) przebiegająca przez centralną część miejscowości 
Jaworek. Nawierzchnia drogi dz. 97 wykonana jest jako asfaltowa. Droga nie posiada utwardzonego pobocza ani 
także rowów melioracyjnych . 

Przez działki objęte opracowaniem przebiegają napowietrzne sieci dystrybucyjne 0,4kV i 20kV TAURON, 
sieci telekomunikacyjna ORANGE. Droga na obszarze objętym opracowaniem jest nieoświetlona. W pozostałej 
części wsi posadowione są oprawy hybrydowe LED stanowiące doświetlenia poboczy drogi i wjazdów na posesje 
prywatne oraz skrzyżowania z drogami gminnymi. 

 

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 
 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,  

Nie dotyczy 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

nie dotyczy 

c) układ komunikacyjny,  

działka objęta opracowaniem: 97AM-1 do droga gminna klasy L, dojazd drogą gminną 

d) sposób dostępu do drogi publicznej,  

nie dotyczy 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,  

-  wysokość montażu opraw oświetleniowych – 6,3m ,  

-  wysokość trzonu słupa i montażu paneli fotowoltaicznych – 6,5m 

-  wysokość montażu turbiny wiatrowej – 8,4m  

- długość projektowanych wysięgników – 1,0m, 

- słupy i wysięgniki dopuszczone do III strefy wiatrowej, 

- słupy posadowione na prefabrykowanych dedykowanych fundamentach betonowych, 
zabezpieczonych elastomerem w części podziemnej, 

- oprawy oświetleniowe LED o mocy minimalnej 24W, strumień świetlny minimalny 3090lm, 
barwa światła 4000K, łącznie 4szt, 

-  zasilanie poszczególnych wykonane autonomicznie z paneli fotowoltaicznych PV o mocy 
2x210W, uzupełnione o turbinę wiatrową 24V, 6A (dla wiatru 16m/s) 

- napięcie zasilania  24V,  z paneli PV oraz turbiny wiatrowej poprzez układ akumulatorów o 
pojemności min. 2x130Ah 

f)  ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

   nie dotyczy  



  

Zestawienie: 
 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię 
zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy 
naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony, 
nie dotyczy 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 
nie dotyczy 

c) powierzchni biologicznie czynnej 
nie dotyczy 

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego 
planu za-gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 
towarzyszących 
nie dotyczy 
 

Informacje i dane  
 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów 
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,  
nie dotyczy 

 
b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków 

lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym 
ochroną konserwatorską,  
 
Działka objęte opracowaniem: 97AM-1 znajdują się obszarze objętym ochroną prawną (ustawa z dnia 23 
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – dz. u. z 2003r, nt 162, poz. 1568) – strefa B – 
strefa częściowej ochrony konserwatorskiej. Zakres projektowany został uzgodniony z Wojewódzkim 
konserwatorem Zabytków pismem W/Arch. 5183.81.2021.MK z dnia 31.03.2021 

 
c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli 

zamierzenie budo-lane znajduje się w granicach terenu górniczego,  
nie dotyczy 

 
d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi 
 

Projektowane zamierzenie nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnym 

 
 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 
technicznymi 

Nie dotyczy 

 
 

Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 

Nie dotyczy 

 
 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 97AM-1, na której został zaprojektowany.  

Obszar oddziaływania ustalono na podstawie: 

 ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2020, poz. 1333, art. 3 pkt. 20, 

 



OŚWIADCZENIE       Radochów 31.03.2021

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany dotyczący:

Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek

Jednostka  ewidencyjna 020810_5 Międzylesie – obszar wiejski,

Obręb 0008 Jaworek,

Działki: 97 AM-1

Inwestor:

Gmina Międzylesie
Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dla w/w obiektu jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Mój poniższy podpis stanowi również wzór podpisu.

 
(Projektant)



mgr inż. Marcin Michalski
„MICH-EL”
Instalatorstwo Elektryczne
Radochów 28
57-530 Międzylesie
NIP 881-142-85-75
tel. +48697505301
e-mail: marcin.michalski@wp.pl
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Doświetlenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek
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budowlanego:

Jaworek, Gmina Międzylesie
kategoria obiektu budowlanego: XXVI
kategoria drogi – droga gminna lokalna L
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Jednostka  Ewidencyjna 020810_5 Międzylesie – obszar wiejski
Obręb 0008 Jaworek
Działka: 97 AM-1

Inwestor:
Gmina Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie

Zespół
autorski

Imię i
nazwisko

Specjalność i numer
uprawnień
budowlanych

Zakres opracowania
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opracow
ania

Podpis

projektant
      

         

           
                       
                          
               
                     
              
                     

Branża elektryczna           



  

Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego 
 
 
Część opisowa 
 

Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego ……….. 1 
Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego ……………….……………. 1 
Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny. 1 
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: …………………………………………………………... 1 
Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego …………………. 1 
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie ………………………………………………….. 1 
 
Część rysunkowa  

E-2 Widoki: zastosowanego słupa, oprawy ……………………………………………………………….. 2 

  



  

Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego 
 
Rodzaj obiektu: sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 
kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 
Kategoria obiektu - XXVI,   
współczynnik kategorii – 8,  
współczynnik wielkości – 1,0 

 
Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego; 
Nie dotyczy 

 
Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego 
wygląd zewnętrzny 
 

Lokalizację poszczególnych punktów oświetleniowych wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu – rysunek E-1. 

Projektowane punkty oświetleniowy wykonać w stylistyce pokazanej na rysunku E-2. Projektuje się słupy 
i wysięgniki stalowe, ocynkowane, w kolorze naturalnym.  
 

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,  

 
a) Kubatura  

Nie dotyczy 

b) zestawienie powierzchni, 
nie dotyczy 

c) wysokość, długość, szerokość, średnicę 

 wysokość całkowita projektowanych słupów 8,4m, 

 wysokość montażu oprawy 6,3m 

 wysokość montażu paneli fotowoltaicznych 6,5m 

 długość stosowanych wysięgników –1m, 
d) liczba kondygnacji 

nie dotyczy 

e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
nie dotyczy 

 
Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
 

Projektowane punkty oświetleniowe posadowione będą na prefabrykowanych fundamentach 
betonowych dobranych katalogowo do stosowanych słupów posadowionych w trefie III, dla wysokości do 
600mnpm. Zabezpieczenie podziemne fundamentów będzie wykonane fabrycznie elastomerem. 

Nie wymaga się sporządzania opinii geotechnicznej.. 

 
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

Nie dotyczy 

 

Część rysunkowa 
 
E-2- Widoki zastosowanego słupa oraz oprawy 



  

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 
1 ustawy – Prawo budowlane 
 

Spis zawartości  
 
Mapa ewidencji gruntów z projektowanym zakresem………………………………………… 1 
Wypis ewidencji gruntów, ………………………………………………………………………2 
Uzgodnienie Gminy Międzylesie ………………………………………………….. …….….. 3 
Protokół z narady koordynacyjnej …………………………………………………………....6 
Kopia wypisu i wyrysu z MPZP  ……………………………….………………………….. 9 
Uzgodnienie konserwatora zabytków ………………………. ………………………. 14 
Informacja BIOZ ………………………………………………………………………………. 19 



STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Specjalność i numer
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opracowania
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opracow
ania

Podpis

projektant
      

         

           
                       
                          
               
                     
              
                     

Branża elektryczna           



  

Część opisowa informacji BIOZ 

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów; 

 wykonanie wykopów pod fundamenty punktów oświetleniowych,  

 posadowienie fundamentów punktów oświetleniowych, 

 zasypanie wykopów, prace porządkowe, 

 montaż konstrukcji słupów, paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej, 

 montaż oprawy LED, 

 montaż akumulatorów oraz osprzętu elektrycznego, podłączenia 

 wykonanie prób i pomiarów. 

 Dopuszczalna inna kolejność prac, 

2.  wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

 Przez teren działek  przebiegają: napowietrzna linia dystrybucyjna 20 i 0,4kV oraz sieć 
telekomunikacyjna ORANGE,  

3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 droga gminna, 

 podziemne niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia, 

 linia napowietrzna 0,4kV TAURON, 

4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

 roboty z zastosowaniem minikoparki gąsienicowej - średnie prawdopodobieństwo,  

 roboty z zastosowaniem podnośnika koszowego - średnie prawdopodobieństwo 

 roboty na wysokości, możliwość upadku - średnie prawdopodobieństwo 

 możliwość porażenia prądem elektrycznym - - średnie prawdopodobieństwo,  

 możliwość wpadnięcia do wykopu - średnie prawdopodobieństwo 

 możliwość potrącenia przez pojazdy – małe prawdopodobieństwo 

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych; 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy 

pracowników wg zasad i przepisów szczegółowych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP. Instruktaż 
powinien być przeprowadzony przez kierownika robót lub osobę dopuszczającą do stanowiska pracy. Fakt 
odbycia szkolenia przez pracownika musi zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem 

6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

    

 Zapewnienie stosowania odpowiedniego sprzętu BHP, 

 Zapewnienie ogrodzenia terenu wykopów, 

 Przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych przed przystąpieniem do prac, 

 Umieszczenie telefonów alarmowych na tablicy informacyjnej 
 



PO-1

PO-2

PO-3

PO-4



PO-1

PO-2

PO-3

PO-4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                         
         

                          
                               

Skala  1:500

Budowa doświetlenia pobocza drogi gminej w Jaworku, dz. 97

Inwestor

Gmina Międzylesie Plac Wolności 1

57-500 Międzylesie

Projektant

Rysunek nr E-1

marzec 2021

Legenda:

granica działki

projektowana lampa hybrydowa LED, z turbiną wiatrową min

6A oraz z panelami fotowoltaicznymi min. 2x210W, z o prawą

oświetleniową LED 24W, 3 090lm, IK08, IP65, 4000K,  na

wysięgniku z możliwością obrotu wokół osi słupa w zakresie

360°  i regulacją kąta nachylenia

za zgodność

z oryginałem


