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METRYKA PROJEKTU
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OBIEKT:    Przebudowa drogi gminnej.               
                                   
TEMAT:     Przestawienie słupa oświetleniowego.

ADRES:     Gogolin ul. Górna.

INWESTOR:  Gmina Gogolin. 

OPRACOWAŁ:   Bogdan Bosiak Upr. Nr 10/97
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Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć.

mailto:bogdanbosiak@wp.pl


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
     

          1. Metryka projektu
          2. Zawartość pracowania.
          3. Uzgodnienia 
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OPRACOWAŁ:



Niemodlin 03.06.2012 r.

OŚWIADCZENIE

             W myśl art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 
1994 r. z późniejszymi zmianami oświadczam, że

Projekt budowlany
Przestawienia słupa oświetleniowego w m. Gogolin ul. Górna.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.

1. Bogdan Bosiak…………………………………………………



OPIS TECHNICZNY
Przestawienie słupa oświetleniowego.

Gogolin ul. Górna.  
 Podstawa opracowania.

- Zlecenie.
- Inwentaryzacja w terenie.
- Uzgodnienie z inwestorem.
- Obowiązujące przepisy i normy.

   Zakres opracowania .

        Niniejsze opracowanie zawiera:
      - Projekt przestawienia słupa oświetleniowego.
      - Projekt mufy kablowej

 Przestawienie słupa oświetleniowego.

     W związku z kolizją z projektowaną modernizacją drogi  gminnej  należy słup 
oświetleniowy  przy  wjeździe  na  parking  hali  sportowej  przestawić  w  miejsce 
pokazane na rys. 1E.

Linia kablowa.

     Kabel zasilający oprawę  należy odkopać , dosztukować i połączyć stosując mufę 
kablową termokurczliwą ZRMZ 35.

Ochrona przeciw porażeniowa.

             Jako ochronę przeciwporażeniową stosować samoczynne wyłączenie 
zasilania. 

 
 Uwagi końcowe.
 

              Linie napowietrzne niskiego napięcia zabudowana będą na wymienionych 
słupach  w  prostych  warunkach  gruntu  posadowienia  na  głębokości  do  2  m  i 
zaliczone  są  do  I  kategorii  geotechnicznej  zgodnie  z  Ustawą  Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24.09.1998 r. ( Dz. U. nr 126 
poz. 839).
              Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza interesów osób 
trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawo Budowlane.
             Zakres inwestycji nie wpływa na istniejącą roślinność wysoką, ani w żaden 
sposób  na  stan  środowiska  zgodnie  z  Rozporządzeniem  MOŚZNiL  z  dnia 
14.07.1998 r.

              Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 
uzgodnieniami  branżowymi,  a  w  szczególności  normy  PN-76-05100-1  oraz 
PBUE.



              Inwestor  zobowiązany jest  do zlecić  jednostce uprawnionej  do 
wykonania prac geodezyjnych wytyczenia linii kablowych.
              Po  zakończeniu  prac  należy  zlecić  jednostce  wykonawstwa 
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji  powykonawczej.  Wszelkie  odstępstwa 
od uzgodnionej w ZUDP lokalizacji stacji i przebiegu linii kablowych wymagają 
ponownego uzgodnienia.
               Po realizacji zadania teren doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie 
z uzgodnieniami zawartymi w projekcie.
               Rozwiązania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji 
projektowej należy wykonać ze standardami Rejonu Dystrybucji Nysa.

O P R A C O W A Ł :



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa linii napowietrznej.

Gogolin ul. Górna.

l.p. Nazwa materiału J. m. Ilość Uwagi
1. Mufa kablowa ZRMZ 35 szt 1
2. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 mb 5
3. Opaska kablowa szt 3
4. Folia niebieska m2 3

Uwaga: 
  Należy  stosować  wyroby  posiadające  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  oraz 
deklarację zgodności względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną

Opracował:



Załącznik do projektu budowlanego.
 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt :      Przebudowa drogi powiatowej –  przestawienie słupa oświetleniowego.
Adres:        Gogolin ul. Górna.
Inwestor:    Gmina Gogolin.
Projektant:   Bosiak Bogdan.

1. Podstawa opracowania.

      Opis do planu BIOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r.  (Dz.  U.  nr  120 poz.  1126 z 2003 r.)  w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.  Opis sporządzono również w oparciu o 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych 
(Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. 

2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym.

    Odkopanie słupa oświetleniowego oraz odcinka linii kablowej zasilającej i 
założenie mufy kablowej.
   Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części projektu.

3. Opis zagrożeń.
      
         Podczas realizacji robót budowlanych, związanych z wykonywaniem 
całego  przedsięwzięcia  należy  przestrzegać  wszystkich  przepisów  BHP,  a 
szczegółowy plan BIOZ opracuje wyznaczony kierownik budowy, który opisze 
o oznakowaniu miejsca robót, o przeszkoleniu pracowników i określi sposób 
postępowania w przypadku zagrożenia.
        Roboty  związane  z  wykonywaniem  podłączenia,  sprawdzenia, 
konserwacji  i  naprawy urządzeń elektrycznych  muszą być  wykonane przez 
osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia.
        Przy wykonywaniu prac koparką lub żurawiem bezpośrednio pod linią 
napowietrzną,  urządzenia  te  muszą  być  wyposażone  w  sygnalizatory 
napięcia.
         Miejsce pracy musi być dostatecznie oświetlone.
         Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo 
uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji.

Opracował:
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