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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany:
„Budowa oświetlenia zewnętrznego – Mortęgi gm. Lubawa
Jednostka ewidencyjna 280705_2 GMINA LUBAWA obr. 13 Mortęgi
działki nr 146, 147, 79/15
wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FVJ-TZ4-GKA *

Pan Adam Stefaniak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0174/05
adres zamieszkania ul. Sosnowa 14, 14-200 Iława
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:
Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Mariusz Dobrzeniecki
Date: 2021.08.16 11:48:51 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Olsztyn, Polska

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
DZ. EW. NR 146, 147, 79/15, j.e. 280705_2, obręb 0013 Mortęgi
położonej w miejscowości Mortęgi, gmina Lubawa, powiat iławski.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora,
Inwentaryzacja w terenie,
Warunki przyłączenia,
Aktualna mapa do celów projektowych,
Obowiązujące przepisy, normy i katalogi.

2.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Mortęgi, gmina Lubawa.
Projekt obejmuje:
2.1. Budowę linii kablowej nN 0,4kV,
2.2. Posadowienie słupów oświetleniowych,
2.3. Ochronę od porażeń prądem elektrycznym.
3. Założenia ogólne
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent)
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach
techniczno‐funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach
określających zakres dokumentacji projektowej. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji
projektowej służą określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej.
Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy materiałów należy rozpatrywać w kontekście „........ lub równoważne”.
4. Zasilanie projektowanego oświetlenia ciągu pieszego.
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego projektuje się ze złącza kablowo-pomiarowego, zgodnie z warunkami przyłączenia
P/21/096303 z dn. 29.11.2021r. wydanymi przez ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.
Szczegółowa lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego zostanie ustalona w opracowanej dokumentacji technicznej przez
ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. Zatem do niniejszego opracowania złącze kablowo-pomiarowe przyjmuje
się za istniejące, a parametry jego zasilania jako właściwe.
5. Szafa oświetlenia drogowego SO.
Szafę SO posadowić w miejscu jak na rys. 1.
Szafę zasilić ze złącza ENERGA-OPERATOR S.A. kablem YAKXS 4x70mm2.
Do uziemienia szafy oświetlenia ulicznego wykorzystać pręty stalowe miedziowane Ø 17,2 o łącznej długości 6m. Pręty
połączyć bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm o łącznej długości 8m. Wymagana rezystancja uziemienia R≤30S.
Schemat szafy SO pokazano na rys. 2.
6. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV – sposób wykonania.
Budowę oświetlenia zewnętrznego projektuje się kablami typu YAKXS 4x25mm2.
Łącznie z kablem oświetleniowym w rowie kablowym układać bednarkę FeZn 25x4 mm łączoną z każdym słupem
oświetleniowym. Wartość uziemienia słupa Rz≤10 .
Projektowane kable należy układać w ziemi zgodnie z trasą jak na planie zagospodarowania terenu rys. 1. Kable układać
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
roboty kablowe zalicza się do robót ulegających zakryciu. Dlatego też ułożenie kabli przed zasypaniem należy zgłosić
inwestorowi do sprawdzenia.
W miejscu skrzyżowania projektowanych kabli z układem drogowym, nawierzchniami utwardzonym oraz z innymi mediami i
instalacjami podziemnymi, projektuje się rury osłonowe. Końce rur osłonowych zabezpieczyć przed zamuleniem przy użyciu
uszczelnień mułoszczelnych.
Do oznaczenia kabla stosować oznaczniki (opaski kablowe). Opaski należy rozmieścić nie rzadziej niż co 10m, na końcach
przepustów oraz na zagięciach kabla. Po ułożeniu poszczególnych odcinków linii kablowej wykonać pomiary rezystancji
izolacji, sprawdzić ciągłość żył oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

W miejscu przyłączenia obwodów odbiorczych w złączach oraz na początku obwodów należy zamontować grawerowane
tabliczki informacyjne określające typ kabla, użytkownika, kierunek oraz rok budowy.
7. Słupy i oprawy oświetleniowe.
SAL 80K z wysięgnikiem WR 2-1-0,95-5 i oprawą Cuddle II led REG 48 4000K DW
Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 8m z wysięgnikiem pojedynczym o długości ramienia
0,95m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji
rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 8,37m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor INOX potwierdzony
z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 178mm,
podstawa słupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw śrub 300 x 300 ,co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik
zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup
powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny
okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat.

Przykładowy wizerunek słupa

Przykładowy wizerunek wysięgnika

Fundamenty
Dane techniczne:
• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
• końce śrubowe cynkowane ogniowo,
• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach
śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego
• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,
• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).
Przykładowy wizerunek fundamentu

Cuddle II led REG 48W 4000K DW
Oprawy LED
• konstrukcja oprawy samoczyszcząca z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
• część optyczna oprawy zabezpieczona kloszem z PC-UV gwarantującym odporność na uderzenia IK 08,
• objętość jednostkowa oprawy nie większa niż 0,046m3,
• moc całkowita oprawy max 55W,
• strumień świetlny oprawy min. 7050 lm, efektywność świetlna 128 lm/W,
• temperatura barwy światła 4000 K,
• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,
• IP66 modułu optycznego i zasilacza,
• wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV,
• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych
profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,
• gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat

Przykładowy wizerunek oprawy

Krzywa rozsyłu projektowanej oprawy

8. Słupy i oprawy oświetleniowe – przejścia dla pieszych.
SAL 50G z wysięgnikiem WR 2-1-0,95-5 i oprawą ISKRA led 36W 5000K P
Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 5m z wysięgnikiem pojedynczym o długości 0,95 m, kąt
nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgników przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 5,37 m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem
na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 146, podstawa słupa
o wymiarach 260 x 260, rozstaw śrub 200 x 200, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony
technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać
deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat.
Przykładowy wizerunek słupa

Przykładowy wizerunek wysięgnika

Fundamenty
Dane techniczne:
• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
• końce śrubowe cynkowane ogniowo,
• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach
śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego
• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,
• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).
Przykładowy wizerunek fundamentu

Iskra led PROG 36W 5000K P
Oprawy LED
• konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa,
• moc całkowita oprawy max 39W,
• strumień świetlny oprawy min. 4800lm, efektywność świetlna 123 lm/W,
• temperatura barwy światła 5000K,
• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,
• IP66 modułu optycznego i zasilacza,
• wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV,
• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili
czasowych oraz zmianę mocy oprawy,
• gwarancja producenta na oprawę 5 lat.

Przykładowy wizerunek oprawy

Krzywa rozsyłu projektowanej oprawy

Każdą z opraw zabezpieczyć wkładkami topikowymi D-01/gG 6A. Połączenia opraw z tabliczkami wykonać przewodami typu YDY
3x2,5 mm2, 450/750 V. Przewody układać w rurach instalacyjnych.
Rozmieszczenie słupów przedstawiono na rys. 1.
9. Ochrona od porażeń.
Jako dodatkową ochronę od porażeń, przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wkładek bezpiecznikowych
topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w słupach. Cały układ, do którego włączone zostaną projektowane lampy
zabezpieczony będzie wkładkami bezpiecznikowymi w proj. szafie oświetlenia ulicznego SO.
Do uziemienia słupów oświetleniowych wykorzystać pręty stalowe miedziowane o śr. 17,2 mm i dł. 1,5m. Pręty połączyć bednarką
ocynkowaną FeZn 25x4 mm ułożoną po całej trasie linii. Wymagana rezystancja uziemienia R<10S.
Wartość rezystancji sprawdzić na etapie wykonawczym i w razie konieczności zwiększyć ilość prętów pogrążonych w gruncie do
uzyskania wymaganych parametrów.
10. Sterowanie oświetleniem
Projektowane oświetlenie będzie sterowane z proj. układu sterowania umieszczonego w szafie oświetleniowej SO.
11. Ocena wpływu inwestycji elektroenergetycznej na środowisko.
Biorąc pod uwagę poziom napięcia pracy projektowanych urządzeń oraz fakt, że zabudowie podlegać będą urządzenia i materiały
posiadające odpowiednie atesty, a roboty wykonywane będą przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z zakresu
elektroenergetyki, stwierdzam, że wpływ projektowanej inwestycji na środowisko będzie znikomy.
12. Uwagi ogólne:
12. 1. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami.
12. 2. Zakres robót objęty niniejszym opracowaniem winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo
posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 146, 147, 79/15
Obr. 13 Mortęgi położonych w gm. Lubawa

1.

Przedmiot inwestycji :
Budowa oświetlenia zewnętrznego.

2.

Istniejący stan zagospodarowania działek :
Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Wiejskiej Lubawa.

3.

Projektowane zagospodarowanie działki :
Na działkach projektuje się budowę oświetlenia zewnętrznego.

4.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania
działek
- linia kablowa nN 0,4 kV – YAKXS 4x25 mm2

- dł. 687m

5.

Dane szczegółowe :
Teren działek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Działki nie znajdują się na terenie eksploatacji górniczej.

6.

Zagrożenia dla środowiska :
Projektowana zabudowa działek nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
użytkowników oraz otoczenia. Linia kablowa będzie wykonana z materiałów posiadających niezbędne atesty i certyfikaty
potwierdzające zgodność z odnośnymi normami i dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

7.

Obszar oddziaływania :
Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji ogranicza się do działek objętych tą inwestycją.
Przepisy prawne w oparciu o które określono obszar oddziaływania:

Nr ewidencyjny działki

Obr. 13 Mortęgi 146, 147, 79/15

Podstawa formalno-prawna włączenia
do obszaru objętego oddziaływaniem
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Uwagi
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PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.38.2022
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Iławie
Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Mortęgi gm. Lubawa obr. 13 Mortęgi działki nr 146, 147, 79/15

Wnioskodawca

Adam Stefaniak reprezentujący(a) podmiot
"STELPROJEKT" Adam Stefaniak, NIP: 7441183571
Sosnowa 14, 14-200 Iława

Inwestor

Gmina Wiejska Lubawa
Fijewo 73 14-260 Lubawa

Projektant

Adam Stefaniak
numer uprawnień: WAM/0168/POOE/04

Data wpływu wniosku

25 stycznia 2022 r.

Data zakończenia narady 3 lutego 2022 r.
Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Oksana Dobrowolska
Inspektor

Lista uczestników narady koordynacyjnej
Oznaczenie podmiotu:

1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrażono stanowiska
Oznaczenie podmiotu:

2 Polkomtel Sp. z o.o.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrażono stanowiska
Oznaczenie podmiotu:

3 Urząd Gminy Lubawa

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrażono stanowiska
Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

4 Eltronik „Media” Sp. z o.o.-Sp. k.

5 Energa - Operator S.A. Oddział w Olsztynie RD Ostróda

Radosław Zabłotny

Piotr Zombecki
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Iławie. Do zawiadomienia dołączyć
mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
• Termin wykonania prac, nr uzgodnienia,
• Nazwę firmy prowadzącej prace,
• Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami
elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Iławie (tel. 89 6121708).
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać ręcznie bez
użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i normatywnych odległości
pionowych i poziomych a na kablach energetycznych założyć dwudzielne osłony otaczające. Miejsca
skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Iławie, ul. Wodna 1, (tel.
89 6121708).
4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń
energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych na skutek
nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.
5. Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych
wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r.
6. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod
napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
7. Uzgodnienie ważne jest 3 lata.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Energa Oświetlenie sp. z o.o.

7 Ivendo Bartosz Kućmin

8 MULTIMEDIA POLSKA S.A.

9 NEXERA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Projekt zaakceptowany
Oznaczenie podmiotu:

10 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, RD
Ostróda

Stanowisko/uwagi:

Jarosław Leśniewski

Marek Downer

Robert Borawski

Andrzej Grycmacher
Imię i nazwisko przedstawiciela

Jerzy Pycia

Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

11 TK Telekom spółka z o.o.

12 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania
Miejską Siecią Komputerową OLMAN
Stanowisko/uwagi:

Jacek Michniak

Zbigniew Czarnota

Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

13 Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Projekt zaakceptowany

Adam Marchlewski

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Adam Stefaniak.
Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Oksana Dobrowolska
Inspektor

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 3 lutego 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu
lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA IŁAWSKI
14-200 Iława, ul. gen. Władysława Andersa 2a
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograﬁczne
(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.)
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:
WGN.6630.38.2022 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w dniu 03.02.2022
z up. STAROSTY
Oksana Dobrowolska
Weryﬁkacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryﬁkacjaprojektuzud.epodgik.pl/

STELPROJEKT
Adam Stefaniak
14–200 Iława, ul. Sosnowa 14
tel. + 48 694-708-645

______________________________________
INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ’’
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa oświetlenia zewnętrznego
Mortęgi gm. Lubawa
KAT. OBIEKTU XXVI
Branża :

Elektryczna
- oświetlenie drogowe

Adres obiektu budowlanego: Mortęgi gm. Lubawa
Jednostka ewidencyjna 280705_2 GMINA LUBAWA
obr. 13 Mortęgi działki nr 146, 147, 79/15

Inwestor :

25 stycznia 2022

Gmina Wiejska Lubawa
Fijewo 73 14-260 Lubawa

Opracował :

Informację opracowano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a.

Zamierzenie inwestycyjne i kolejność realizacji
• Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
• Wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod linię kablową nN 0,4kV i słupy oświetleniowe;
• Ułożenie linii kablowej nN 0,4kV w rowie kablowym;
• Wykonanie przecisku sterowanego;
• Ułożenie rur osłonowych w rowie kablowym;
• Montaż osprzętu kablowego;
• Ułożenie kabli w rowach kablowych i w rurach osłonowych;
• Montaż słupów oświetleniowych;
• Montaż uziemień;
• Pomiary rezystancji izolacji kabli;
• Pomiary uziemień;
• Odbiór robót i załączenie urządzeń pod napięcie.

b.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
• Linia napowietrzna nN 0,4kV i SN 15 kV;
• Linie kablowe nN 0,4kV i SN 15 kV;
• Droga utwardzona;
• Budynki jednorodzinne w odległości zmiennej;
• Instalacje podziemne;

c.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
• Linia napowietrzna nN 0,4kV i SN 15 kV;
• Linie kablowe nN 0,4kV i SN 15 kV;
• Praca na krawędzi drogi;
• Instalacje podziemne.

d.

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót
• Zetknięcie z ostrymi częściami narzędzi, maszyn i materiałów mogącymi spowodować skaleczenie;
• Środki transportu poziomego (dowóz materiałów);
• Porażenie prądem elektrycznym w czasie pracy przy liniach elektroenergetycznych;
• Drgania i wibracje (przy pracy zagęszczarek);
• Prace w pobliżu czynnej drogi publicznej;
• Prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów.

e.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.
Roboty objęte niniejszym opracowaniem winny zostać wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia
prac w poszczególnych asortymentach robót , posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi
badaniami lekarskimi. Przed przystąpieniem do prac kierownik robót winien opracować plan BIOZ i przeprowadzić
instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania robót .

f.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.
• Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robót;
• Wyłączenie spod napięcia linii elektroenergetycznej do prac, które tego wymagają;
• Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrębie prowadzonych prac;
• Zapewnienie pracownikom wykonującym prace środków ochrony osobistej dostosowanych do zakresu czynności,
jakie wykonują
• Zapewnienie brygadzie środków łączności umożliwiających szybki kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami
na wypadek wystąpienia zagrożeń;
• Zapewnienie brygadzie środków łączności w zakresie niezbędnym do bieżącej komunikacji podczas wykonywania
robót;

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”
w oparciu o niniejszą „Informację BIOZ”

