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Oświadczenie 
 
 

 
Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja: 

 

 
 

jest wykonana zgodnie umową oraz została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 

1.0  Informacje podstawowe 
 

1.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania „Budowa drogi 
do nieruchomości nr 1351/11 w SSE” polegający na zaprojektowaniu drogi wewnętrznej 
ma terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach. 

 
1.2  Podstawa opracowania 

 
- Umowa zawarta z Gminą Nowogrodziec 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z 
dnia 9 lutego 2016r.  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) z późniejszymi. zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)  
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717) z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z 
późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)  
- Mapa do celów projektowych - 1:1000  
- Pomiary własne  
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych  
- KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa 1979-82.  

 
1.3 Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest zaprojektowanie budowy drogi wewnętrznej  w granicach działek 
ewidencji gruntów: dz. nr 1351/6, 1351/2, 1355/1, 1356, 1358/1, 1028/5, 1091/25, obręb 
0009 Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104_5, powiat bolesławiecki w ramach której 
przewiduje się: 
-     budowa konstrukcji drogi o KR-4 
-     wykonanie zjazdów na posesje i drogi boczne o nawierzchni bitumicznej 
-     uzupełnienie poboczy 
-     wykonanie oświetlenia drogowego 

„Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE” 
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Swoim zakresem opracowanie obejmuje następujące działki ewidencji gruntów: dz. nr 
1351/6, 1351/2, 1355/1, 1356, 1358/1, 1028/5, 1091/25, obręb 0009 Wykroty, jednostka 
ewidencyjna 020104_5, powiat bolesławiecki. 
Projektowaną drogę wewnętrzną projektuje się zlokalizować na terenach oznaczonych w 
MPZP jako SGA 01 P/S,U. Projektowana droga będzie miała charakter drogi wewnętrznej 
niezaliczonej do kategorii dróg publicznych ( drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe). W 
związku z powyższym zapisy MPZP, Rozdział 2, §6, pkt 1) i pkt. 2) nie mają zastosowania. 

 
1.4 Charakterystyka istniejącego terenu 

 
Obecny sposób wykorzystania nieruchomości na projektowanym odcinku stanowią tereny 
zielone i nieużytki częściowo utwardzone tłuczniem i niesortem kamiennym. 
Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie pagórkowatym. 
Teren objęty opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren objęty opracowanie nie znajduje się granicach terenu górniczego. 
Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze EUROPEJSKIEJ SIECI 
EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 - PLB020005 Bory Dolnośląskie. 

  
1.5 Obszar oddziaływania obiektu 

 
Zakres oddziaływania obiektu ogranicza się do działek ewidencji gruntów: dz. nr 1351/6, 
1351/2, 1355/1, 1356, 1358/1, 1028/5, 1091/25, obręb 0009 Wykroty, jednostka ewidencyjna 
020104_5, powiat bolesławiecki przewidzianych pod lokalizację drogi wewnętrznej na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach.  

 
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: obszar 
oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu 
Wyznaczono obszar oddziaływania obiektu w oparciu o:   
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami   
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z 
późniejszymi zmianami  
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717) z późniejszymi zmianami  

 
1.6  Istniejące uzbrojenie terenu 

 
Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia: 
- energetyczne 
- kanalizacyjne 
- wodociągowe 
- gazowe 
- telekomunikacyjne 
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Z uwagi na zakres projektu ograniczony do budowy drogi wewnętrznej i oświetlenia nie 
przewiduje się konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia, które nie koliduje z 
projektowanym zakresem robót. 
W szelki prace drogowe w obrębie zbliżeń do sieci uzbrojenia terenu należy wykonywać pod 
nadzorem właściwych gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz po ich wcześniejszym 
poinformowaniu. 

 
1.7 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe 

 
Na obszarze objętym opracowaniem stwierdza się występowanie prostych warunków 
gruntowych. 
Z uwagi na nieskomplikowany charakter przedsięwzięcia projektowany obiekt budowlany 
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej niewymagającej opracowania odrębnej 
dokumentacji geotechnicznej. 

 
1.8 Obiekty mostowe i przepusty 
 

W ciągu odcinka drogi nie występują przepusty i obiekty mostowe. 
 

2.0 Informacje szczegółowe 
 

2.1  Założenia do projektowania 
 

Przyjęto następujące parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka: 
- klasę drogi – D,  
- kategoria ruchu – KR-4 
- prędkość projektowa Vp=30km/h 
- szerokość jezdni na odcinku – 7,00m 
- pobocza z niesortu kamiennego – 0,75m 
- odwodnienie powierzchniowe 

 
2.2  Przebieg trasy w planie 

 
Długość projektowanego odcinka drogi wewnętrznej - 620,00mb 
Projektowany plan zagospodarowania terenu pokazano na rys. nr 02/01 i nr 02/02. 

 
        2.3  Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
 

W przekroju podłużnym niweletę drogi należy poprowadzić zgodnie z ukształtowaniem 
terenu. 
 

        2.4  Roboty przygotowawcze 
 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 
- jednokrotny pomiar geodezyjny na długości projektowanego odcinka 
- wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach oraz poboczu 
Długość projektowanego odcinka – 620,0mb 
Powierzchnia wycinki samosiewów i odrostów – 0,30ha 

 
Pomiar geodezyjny wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-01.01.01 
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Wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach rowów wykonać zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną D-01.02.01 
 

2.5 Roboty ziemne 
 

W ramach robót ziemnych przewiduje się: 
- zdjęcie humusu z istniejącego terenu 
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 50cm pod konstrukcję jezdni z 
odwozem na odległość do 5km 
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 30cm pod konstrukcję zjazdów z 
odwozem na odległość do 5km 

 
Powierzchnia zdjęcia humusu – 8925,00m2 
Powierzchnia korytowania pod konstrukcję jezdni – 6411,00m2 
Powierzchnia korytowania pod konstrukcję zjazdów – 370,00m2 
 
Zdjęcie humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacja Techniczną D-01.02.02 
Korytowanie wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.01.01 

 
2.6 Odwodnienie 
 

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zachować jako istniejące za pomocą 
spadków poprzecznych i podłużnych na przyległe do jezdni w obrębie pasa drogowego 
tereny czynne biologicznie. 

 
2.7 Konstrukcja jezdni bitumicznej 
 

Konstrukcji jezdni drogi wewnętrznej przewidziano wykonanie jak dla KR-4 poprzez 
ułożenie następujących warstw: 
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem o Rm=2,5Mpa gr. 20cm 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o 
uziarnieniu od 0/8 do 0/63, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych Cnr, 
maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF15, mrozoodporności F10, CBR>35%, 
k>8m/dobę gr. 20cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub 
łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4,  
CBR>80% - gr. 20cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P - gr. 10cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.6cm 
- warstwa ścieralna z masy mastyksowo-grysowej SMA11S - gr. 4cm 
 
Powierzchnia warstwy ulepszonego podłoża – 6411,00 m2 
Powierzchnia warstwy mrozoochronnej – 5687,00 m2 
Powierzchnia podbudowy zasadniczej – 5285,00 m2 
Powierzchnia podbudowy pomocniczej – 4990,00 m2 
Powierzchnia warstwy wiążącej – 4897,00 m2 
Powierzchnia warstwy ścieralnej – 4803,00m2 
 
Konstrukcję jezdni pokazano na rys. nr 03/01 
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Warstwę ulepszonego podłoża wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.05.01 
Warstwę mrozoochronną wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.02.02 
Podbudowę pomocniczą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02 
Podbudowę zasadniczą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.07.01 
Warstwę wiążącą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05b 
Warstwę ścieralną wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.13a 

2.8 Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej  
 

Konstrukcję zjazdów na przyległe posesje i drogi boczne wykonać należy o następującej 
konstrukcji: 
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem o Rm=2,5Mpa gr. 10cm 
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub  
łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4,  
CBR>80% - gr. 20cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.5cm 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm 
 
Powierzchnia warstwy ulepszonego podłoża – 370,00 m2 
Powierzchnia podbudowy pomocniczej – 326,00 m2 
Powierzchnia warstwy wiążącej – 295,00 m2 
Powierzchnia warstwy ścieralnej – 288,00m2 
 
Konstrukcję zjazdów o nawierzchni bitumicznej pokazano na rys nr 04/01 
 
Warstwę ulepszonego podłoża wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.05.01 
Podbudowę pomocniczą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-04.04.02 
Warstwę wiążącą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05b 
Warstwę ścieralną wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05a 

 
2.9 Roboty wykończeniowe 

 
W ramach robót wykończeniowych przewiduje się: 
- uzupełnienie niesortem kamiennym na grub. średnio do 20cm 
- wykonanie oznakowania pionowego 

 
Powierzchnia poboczy do uzupełnienia – 1068,00m2 

Ilość znaków pionowych do ustawienia – 5 szt. 
 

Uzupełnienie poboczy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-06.03.01 
Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-07.02.01 
 

 
            Projektant 

            inż. Andrzej Nowak 
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OPIS TECHNICZNY – BRAN ŻA OŚWIETLENIOWA 
 

„Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE” 
 

1.0 Wstęp 
 
Projekt budowy oświetlenia drogowego w Wykrotach wykonano na zlecenie Gminy 
Nowogrodziec. Z uwagi na brak istniejącego oświetlenia, w celu poprawy bezpieczeństwa 
w godzinach wieczornych na nowoprojektowanej drodze wewnętrznej, postanowiono 
zaprojektować nowe punkty oświetleniowe zgodnie z aktualnymi normami. 
 

2.0 Podstawa opracowania 
 
Wytyczne inwestora, 
Mapa do celów projektowych, 
PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
PN-EN 40-3-1:2004 - Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja – 
Specyfikacja obciążeń charakterystycznych. 
PN-EN 40-5:2004 - Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe - 
Wymagania. 
PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 
do sieci prądu przemiennego. 
PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania ogólne. 
PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy oświetleniowe - wymagania szczegółowe - Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne. 
PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodów - Opaski przewodów do instalacji 
elektrycznych. 
PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: 
Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 
Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN-E-08501:1998 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-EN 50341-1:2013-03 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne 
PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie Dróg 
 

3.0 Projekt zagospodarowania terenu 
 

3.1 Przedmiot inwestycji 
 

Budowa oświetlenia drogowego w Wykrotach. 
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3.2       Istniejący stan zagospodarowania terenu dotyczący oświetlenia drogowego 
 
Na obszarze objętym opracowaniem brak jest istniejącego oświetlenia drogowego. 
 
3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczące zasilania w energię 
elektryczną  

 
Na granicy dz. nr 1091/32 i 1358/1 zabudowany zostanie zestaw złączowo-pomiarowy ZK2-
1P zgodnie z warunkami przyłączenia WP/000247/2020/O01R02 wydanymi przez Tauron 
Dystrybucja S.A. 
 
3.4       Parametry projektowanej sieci 
 
- Długość projektowanej trasy dla kabla YAKY o minimalnym przekroju 5x35mm2 wynosi: 
861m. 
- Słup stalowy 8m ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany materiałem  
rodzimym, z niewidocznym szwem wzdłużnym, zakończony króćcem fi 60mm. Malowanie  
proszkowe kolor 9006, przygotowanie powierzchni przed malowaniem mechaniczne – 
korundowanie, posadowiony na fundamencie o wymiarach min. 430x430x1000mm – 24 szt. 
- Wysięgnik słupowy ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461 o długości l=1m. 
przygotowany do montażu na słupie zakończonym króćcem fi 60mm. Malowanie  proszkowe 
kolor 9006, przygotowanie powierzchni przed malowaniem mechaniczne – korundowanie – 
24 szt. 
- Oprawa drogowa ze źródłami światła LED o mocy całkowitej nie przekraczającej 70W 
umożliwiająca 5 stopniową redukcją mocy w godzinach nocnych – 24 szt.  
Projektowany obiekt należy do 1 kategorii geotechnicznej i ze względu na prosty stopień 
skomplikowania warunków gruntowych nie wymaga przeprowadzania dodatkowych badań 
podłoża. 
Działki objęte opracowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków 
Brak wpływu eksploatacji górniczej. 
Brak zagrożeń dla środowiska. 
Brak zagrożeń dla użytkowników pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Obszar oddziaływani obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany. 
Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

4.0 Zasilanie 
 
Na granicy dz. nr 1091/32 i 1358/1 zabudowany zostanie zestaw złączowo-pomiarowy ZK2-
1P zgodnie z warunkami przyłączenia WP/000247/2020/O01R02 wydanymi przez Tauron 
Dystrybucja S.A. Moc zamówiona zgodnie z warunkami przyłączenia – 9,0kW. Z zestawu 
złączowo pomiarowego za pomocą kabla YAKY 5x35mm2 zostanie zasilona projektowana 
szafa sterownicza SO1. Lokalizacja szafy sterowniczej zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Terenu. 
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5.0 Sieć kablowa 
 
Trasę kablową oraz umiejscowienie słupów oświetleniowych i szafy oświetleniowej 
przedstawiono na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000. Minimalny przekrój 
kabli między nowo instalowanymi słupami oświetleniowymi przyjęto 35 mm2 
Długość trasy do wykonania kablem YAKY o minimalnym przekroju 5x35mm2 wynosi: 
861m. 
Na siedem dni przed rozpoczęciem robót należy pisemnie powiadomić Urząd Miejski w 
Nowogrodźcu oraz właścicieli sieci. Kabel ułożyć w rowie kablowym o głębokości 0,8m w 
rurze arota śr. 75 mm. Po ułożeniu kabel należy przysypać warstwą 0,25 m gruntu 
rodzimego, ułożyć folię w kolorze niebieskim i zasypać rów pozostałą ziemią zagęszczając ją 
warstwami.  Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie od użytkowników 
poszczególnych sieci oraz od zarządców dróg i właścicieli działek. Z uwagi na inne instalacje 
podziemne zamontowane wzdłuż trasy kabla prace w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń 
należy wykonywać ręcznie pod nadzorem poszczególnych właścicieli sieci. Przy układaniu 
kabli i montażu słupów należy stosować następujące minimalne odległości od innych sieci 
zgodnie z N SEP-E-004: 
- Skrzyżowanie lub zbliżenie kabli oświetleniowych z kablami elektroenergetycznymi o 
napięciu do 1 kV - odległość pionowa min. 15cm, pozioma min. 5cm. 
- Skrzyżowanie lub zbliżenie kabli oświetleniowych z kablami elektroenergetycznymi 
napięciu pow. 1 kV do 30kV - odległość pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm. 
- Skrzyżowanie lub zbliżenie kabli oświetleniowych z kablami telekomunikacyjnymi 
odległość pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm. 
- Skrzyżowanie lub zbliżenie kabli oświetleniowych z rurociągami wodociągowymi, 
ściekowymi, z gazem palnym o ciśnieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy 
zbliżeniu min. 50cm. 
W przypadku braku możliwości zastosowania wymaganych odległości przy skrzyżowaniach 
i zbliżeniach należy kabel oświetleniowy ułożyć w rurze wzmacnianej o średnicy 80mm, 
zabezpieczonej przed korozją. 
Przejścia poprzeczne przez drogi należy wykonać metodą bezrozkopową. Komory 
technologiczne należy zlokalizować w możliwie największej odległości od krawędzi jezdni. 
 

6.0 Słupy oświetleniowe 
 
Projektuje się słupy stalowe h=8m. okrągłe cynkowane ogniowo, spawane laserowo 
materiałem rodzimym ze szwem wzdłużnym niewidocznym, stożkowe, posadowione przy 
użyciu fundamentów prefabrykowanych, malowane proszkowo. Wymagana technologia 
malowania proszkowego z podkładem zabezpieczającym – powłoka lakiernicza 
przeznaczona do użytkowania w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944  
– potwierdzone certyfikatem producenta proszku. Zaleca się stosować zabezpieczenie dolnej 
części słupa poprzez dodatkową powłokę antykorozyjną, np. elastomer do wysokości nie 
niższej niż 50 cm nad ziemią – odporną na działanie czynników mechanicznych 
i chemicznych w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944.  
 W przypadku wymaganej wysokiej estetyki słupy malowane powinny być dodatkowo 
pokryte powłoką ANTY-PLAKAT z aprobatą IBDiM do wysokości min 2,5m nad ziemią.  
 Gwarancja. Minimum 10 lat w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 
12944. Słupy należy posadowić na fundamencie o wymiarach min. 430x430x1000mm. 
Łączna ilość słupów – 35 sztuk. 
 Montaż opraw projektuje się na wysięgnikach o długości 1m.. zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. 
Na słupach należy wykonać numerację zgodną z projektem. 
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Łączna ilość słupów – 24 sztuki. 
 

7.0 Oprawy oświetleniowe 
 
Parametry opraw zostały dobrane na podstawie obliczeń zgodnie z normą PN-EN 13201-
3:2016 
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED: 
- Parametry konstrukcyjne 

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 
rozszczelnienia komory optycznej) 
- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
- materiał klosza – szkło hartowane płaskie 
- montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 
wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia 
oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 
- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 
zasilającego 
- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
- szczelność komory optycznej – IP66 
- szczelność komory elektrycznej – IP66 
- wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 
- Parametry elektryczne i funkcjonalność 

- moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 70W 
- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
- ochrona przed przepięciami – 10kV 
- klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
 

- Parametry oświetleniowe i potwierdzenia 
- rodzaj źródła światła – LED 
- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 9600lm 
- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - 
TM-21) 
- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 
Rozporządzeniem WE nr 245/2009 
- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
- wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 
- w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 
- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 
większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 
- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   
- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą 
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej 
powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub 
równoważny 
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L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

t1 t2 t3 t4 10 :00 15 :00 

- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów 
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich 
jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, 
strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub równoważny 
- przykładowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw: 

          1. Od momentu włączenia opraw do 22:30 - 100% 
          2. Od 22:30 do północy – 70% 
          3.Od północy do 5:00 – 60% 
          4.Od 5:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100% 
          5.wyłączenia oprawy nad ranem 100% 
 

 
 
 
Przykładowe zdjęcia, wymiary i krzywa fotometryczna 
 
 
 

   

L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 

t1 : 21 :30 t2 : 00 :00 t3 : 02 :00 t4 : 
L1 : 100% L2 : 70% L3 : 50% L4 : 
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Łączna ilość opraw – 24 sztuki. 
 

8.0 Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Przyjęto system ochrony od porażeń TN-S dla sieci wewnętrznej z zastosowaniem szybkiego 
wyłączenia zasilania. Uziomy pionowe o długości nie mniejszej niż 1,5m. należy wbić w 
ilości co najmniej 1 na 200m sieci oświetleniowej. Przy wbijaniu uziomów należy zwrócić 
szczególną uwagę na uzbrojenie terenu. Po wykonaniu sieci oświetlenia drogowego należy 
dokonać pomiaru rezystancji uziomów, rezystancji izolacji kabli oraz skuteczności 
zadziałania ochrony przeciwporażeniowej. Rezystancja uziemienia w żadnym punkcie 
pomiarowym nie powinna przekraczać 10Ω. Każdy słup należy wyposażyć w naklejkę 
ostrzegawczą. 
 

9.0 Obszar oddziaływania obiektu 
 
Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm), oraz § 13a Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, określa się obszar oddziaływania inwestycji. Oddziaływanie 
przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj i skalę nie będzie wykraczać poza działki 
1026/11, 1026/14, 1028/5, 1091/25, 1351/2, 1351/2, 1351/6, 1355/1, 1356, 1358/1  (obręb 
0009 – Wykroty), przez którą przebiega projektowana sieć oświetleniowa. Działki są 
własnością Inwestora. Budowa projektowanego obiektu nie będzie powodowała ograniczenia 
w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenów znajdujących się poza granicami terenu 
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wód, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie słupów 
oświetleniowych oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości 
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Obiekty budowlane zostały zaprojektowane 
zgodnie z normą N SEP-E004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz 
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422.  
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III. INFORMACJE  DO PLANU BIOZ 
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1.0 Informacje do planu BIOZ 
 

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1.0 Podstawa opracowania 
            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U. z 10.07.2003r. na 

podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 
105 z 2000r. poz. 1126, późniejszymi zmianami) 
 

2.0 Przedmiot opracowania 
 

„Budowa drogi do nieruchomości nr 1351/11 w SSE” 
 

                        Inwestor:      Gmina Nowogrodziec 
ul. Rynek 1 
59-730 Nowogrodziec 

 
Projektant:    inż. Andrzej Nowak 
                     Dobra 100 
                     59-700 Bolesławiec 
 

3.0    Część opisowa 
  

3.1   Zakres robót 
        Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej  dokumentacji 

projektowej i obejmuje wykonanie: 
-     konstrukcji drogi wewnętrznej o KR-4 
-     zjazdów na posesje i drogi boczne o nawierzchni bitumicznej 
-     uzupełnienie poboczy 
-     oświetlenia drogowego 

 
3.4 W ciągu projektowanego odcinka drogi nie występują obiekty budowlane 

 
3.5 W ciągu projektowanej drogi nie występują elementy zagospodarowania działki 

lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
  

3.4   Zagrożenia w trakcie realizacji 
        - prace przy wykonywaniu robót ziemnych 
        - prace przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni jezdni 
        - prace przy wykonywaniu oświetlenia drogowego 

 
3.5  Szkolenie pracowników oraz zabezpieczenie robót wykonać należy zgodnie z  

wymogami BHP 
 

3.6  Nie jest wymagane wskazywanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót 
budowlanych z uwagi na brak występowania stref szczególnego zagrożenia 
zdrowia 

 
Realizacja robót nie wymaga opracowania BIOZ.  
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IV. WARUNKI TECHNICZNE  
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
 
 


