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OPIS TECHNICZNY
A. Do projektu zagospodarowania terenu w ramach przebudowy drogi
gminnej - ul. Wiosenna w miejscowości Lipce Reymontowskie
branża drogowa
I.

Podstawa prawna
1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wykonał GEO – EXPRES
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Piotr Kosiorek,
aktualna na dzień 21.05.2015 r.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz 430 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji

dotyczącej

bezpieczeństwa

i

ochrony

zdrowia

oraz

planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003
,poz.1133).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072).
6. Rozwiązania w zakresie sytuacji jak również rodzaju zastosowanych materiałów
budowlanych uwzględniają warunki i wymagania Inwestora.
7. Wizja lokalna w terenie.

I.

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej ul. Wiosenna w miejscowości Lipce Reymontowskie.
W zakres niniejszej inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane:
- wykonanie koryta i poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- ustawienie studzienek ściekowych wraz z przykanalikami,
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- wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni,
- wykonanie poboczy.

II.

Opis stanu istniejącego
Obszar, po którym przebiega projektowana jezdnia położony jest na terenie
administrowanym przez Gminę Lipce Reymontowskie na działkach ewidencyjnych
o numerach 782, 801/10, 802/10 i 803/4 i 834
Szerokość pasa drogowego wynosi od 4,00 m do 9,00 m.
Ciąg jezdni, na której planowana jest inwestycja przebiega w terenie
zabudowanym.
Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię tłuczniową częściowo dogęszczoną
a częściowo z luźno ułożonego kamienia. Po obydwu stronach istnieje pobocze ziemne.
Do zabudowań prowadzą istniejące zjazdy ziemne.
Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki podłużne i poprzeczne po
terenie przyległym.
Na działkach na których planowana jest inwestycja przebiega
- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna.

III.

Wpływ inwestycji na środowisko
Planowana inwestycja będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu

pojazdów i bezpieczeństwo pieszych.
Docelowa eksploatacja jezdni po przebudowie spowoduje znaczne złagodzenie
uciążliwości środowiskowych tj.:
- zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów gdyż równa nawierzchnia
jest bardziej cicha i zwiększa płynność ruchu pojazdów.
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin samochodowych dzięki
zwiększeniu płynności ruchu pojazdów.
Inwestycja nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko a osoby tam
przebywające nie są poddane działaniom warunków szkodliwych, które mogłyby mieć
niekorzystny wpływ na ich zdrowie.
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Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów
sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

IV.

Informacje dodatkowe dotyczące terenu objętego opracowaniem
Teren, na którym przebiega inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz

nie podlega ochronie. Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom
eksploatacji górniczej oraz nie znajduje się w granicach terenów górniczych. Inwestycja
nie zmienia warunków wpływu na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.

Projektant:
mgr inż. Renata Stypińska
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OPIS TECHNICZNY
B. Do projektu zagospodarowania terenu w ramach przebudowy drogi
gminnej - ul. Wiosenna w miejscowości Lipce Reymontowskie
branża elektryczna
1.1

Przedmiot inwestycji.
Budowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki

w miejscowości Lipce Reymontowskie ul. Wiosenna, która obejmuje:
- przebudowę elektroenergetycznego kablowego niskiego napięcia, na odcinku
A – B oznaczonym na planie zagospodarowania terenu – rys. nr 2

1.2

Teren inwestycji, przeznaczenie terenu

– zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenów i budynków według stanu
istniejącego.
•

Na terenie inwestycji nie występują formy ochrony przyrody.

•

Oddziaływanie na środowisko: eksploatacja obiektu po jego wybudowaniu nie
będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

1.3

Stan

zagospodarowania

–

elektroenergetycznego istnieją:
- linia napowietrzna niskiego napięcia,
- droga tłuczniowa,
- droga asfaltowa,
- zabudowa jednorodzinna,
- ogrodzenia.

1.4

Podstawa opracowania.

Projekt opracowany został w oparciu o:
•

Zlecenie inwestora;
•

Mapę sytuacyjno - wysokościową;
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w

obrębie

przebudowy

kabla

•

Inwentaryzację istniejących urządzeń, linii niskiego napięcia w m. Lipce
Reymontowskie, stacji transformatorowej nr 2-0395 obwód nr 02;

•

Uzgodnienia z Inwestorem;

•

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych
w GK PGE – Tom 6 – „Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia”;

•

1.5

Obowiązujące przepisy i normy;

Charakterystyka.

- Przeznaczenie
– przebudowa elektroenergetycznego kabla niskiego napięcia na odcinku A – B
przeznaczona jest na potrzeby przebudowy drogi (ulica Wiosenna).
Plan trasy przebudowywanego elektroenergetycznego kabla niskiego napięcia
przedstawiono na rysunku nr 2.

1.6

Opinia geotechniczna
Projektowana przebudowa kabla energetycznego niskiego napięcia prowadzona

będzie w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawą Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 2012 poz.
468). Projektowana linia jako obiekt budowlany kwalifikuje się do I kategorii
geotechnicznej.

1.7

Informacje o obszarze oddziaływania obiektu
Projektowana przebudowa kabla energetycznego niskiego napięcia nie oddziałuje

na działki sąsiadujące z terenem inwestycji. Zakres oddziaływania zamyka się w granicy
działek, na których prowadzona jest przebudowa kabla energetycznego niskiego napięcia.

Projektant:
Włodzimierz Kowalik
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OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt budowlany
przebudowy drogi gminnej - ul. Wiosenna w miejscowości Lipce Reymontowskie, został
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu jakiemu ma służyć.

Projektant:
mgr inż. Renata Stypińska

Skierniewice, lipiec 2015 r.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego w ramach przebudowy drogi gminnej - ul.
Wiosenna w miejscowości Lipce Reymontowskie
branża drogowa
I.

Podstawa prawna
1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wykonał GEO – EXPRES
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Piotr Kosiorek,
aktualna na dzień 21.05.2015 r.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz 430 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji

dotyczącej

bezpieczeństwa

i

ochrony

zdrowia

oraz

planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003
,poz.1133).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072).
6. Rozwiązania w zakresie sytuacji jak również rodzaju zastosowanych materiałów
budowlanych uwzględniają warunki i wymagania Inwestora.
7. Wizja lokalna w terenie.

I.

Opis stanu projektowanego
a). Parametry techniczne:

− klasa drogi D - jednokierunkowa
− kategoria ruchu KR1
− prędkość projektowa 30 km/h
− szerokości jezdni 3,50 m
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− długość jezdni 258,70 m
− spadek porzeczny jednostronny 2%
− szerokość pobocza z destruktu 1,00 m
− szerokość pobocza ziemnego 0,75 m
− odwodnienie - powierzchniowe
b). Sytuacja:
Planowana inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego.
Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną. Projektuje się jednojezdniową
jezdnię, dwukierunkową.
Na trasie zaprojektowano dwa łuki poziome o zmiennym pochyleniu
poprzecznym jezdni. Na łukach w najniższych punktach zaprojektowano dwie studzienki
ściekowe z wpustami żeliwnymi o średnicy 500 mm, i przykanalikami o średnicy 200
mm poprowadzonymi do istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w celu
odwodnienia jezdni.
Istniejące zjazdy na posesje nie wymagają przebudowy ani remontu, dlatego też
nie przewiduje się ich przebudowy.
Projektowaną jezdnię wysokościowo należy dostosować do krawędzi istniejących
jezdni dróg gminnych na początku i na końcu projektowanego odcinka.
W km 0+060,05 przewidziano wykonanie placu do zawracania o promieniu 6 m
i nawierzchni z destruktu.
Z uwagi na zróżnicowanie wysokościowe terenu dopuszcza się wprowadzenie
nieznacznych korekt wysokościowych niwelety po uprzednim zaakceptowaniu ich
i powiadomieniu inspektora nadzoru i projektanta.
W miejscu występowania kolizji z sieciami, przewiduje się wykonanie osłon z rur
dwudzielnych AROT typu PS 110x100 na kablach ziemnych. Kable należy odkopać
ręcznie (nie naciągać) w miejscach kolizji i umieścić w rurach osłonowych. Osłony
umieścić na podsypce i piasku średnio lub drobnoziarnistym ( nie mniej niż 10 cm), oraz
obsypać rurę gruntem takim jak podsypka (zagęszczenie wykonać ręcznie lub lekkim
sprzętem ). Zasypka powyżej rury z gruntu takiego samego jak obsypka, grunt nad rurą
należy zagęszczać warstwami, bezpośrednio nad rurą zagęszczenie wykonywać lekkim
sprzętem ręcznym. Należy zwrócić na poziomie ułożenie zamków w zamontowanej
rurze. Rury łączy się na długości poprzez przesunięcie połówek o ok. 0,5 m
i zatrzaśnięcie następnego odcinka na części wystającej.
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- Jezdnia
Na całej szerokości projektowanej jezdni należy wykonać poszczególne
warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
a następnie ułożyć warstwę ścieralną.
Jezdnia posiadać będzie spadek poprzeczny jednostronny dwuprocentowy
Jedynie zmiana spadku poprzecznego nastąpi na łukach. Przejście spadku poprzecznego
z odcinka prostego do spadku poprzecznego na łukach zostanie wykonane na prostych
przejściowych.
Od km 0+040,00 do km 0+066,00 przewidziano wykonanie pobocza
z destruktu o grubości 0,10 m i szerokości 1,00 m. Dalej do końca projektowanego
odcinka przewidziano wykonanie poboczy ziemnych o szerokości 0,75 m.

d). Konstrukcja:
4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie
15 cm – podłoże stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

II.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 957,60 m2.

III.

Odwodnienie
Projektuje się odwodnienie powierzchniowe wód opadowych za pomocą spadków

poprzecznych i podłużnych jezdni po terenie przyległym oraz częściowo do wpustów
ulicznych i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej.

IV.

Roboty ziemne
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni

jezdni. Podłoże gruntowe pod wyżej wymienione roboty należy wyprofilować i zagęścić
do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.
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V.

Uwagi końcowe
- teren prowadzonych prac należy oznakować wg zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu
- wszelkie prace związane z

realizacją

zadania należy prowadzić zgodnie

z zasadami BHP
- roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia należy wykonywać
ręcznie oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace te winny być wykonywane
pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. Przed przystąpieniem do robót ziemnych
należy zawiadomić właścicieli istniejących sieci o zamiarze rozpoczęcia prac
budowlanych.
- roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji projektowej nie może
stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Projektanta.
- Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości
materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.
- wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją
budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami
i sztuką budowlaną
- wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać
odpowiednie atesty oraz odpowiadać obowiązującym Normom, Specyfikacjom
Technicznym Robót oraz odnośnym przepisom ich wykorzystania oraz stosowania.

Projektant:
mgr inż. Renata Stypińska
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1 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - ul. Wiosenna w
miejscowości Lipce Reymontowskie

18
1.1 Oświadczenie

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami)
oświadczam, że
projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - ul. Wiosenna w miejscowości Lipce
Reymontowskie

zlok. w m. Lipce Reymontowskie ul. Wiosenna,
na terenie działek o nr ew. 782, 801/10, 802/10 i 803/4 i 834

wykonany dla:
INWESTOR: Gmina Lipce Reymontowskie
Ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie

sporządzony został zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..………..……………………………………………………
/pieczęć i podpis projektanta /
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1.2 Kopia uprawnień projektowych projektanta.

20
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1.3 Kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa projektanta.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego w ramach przebudowy drogi gminnej - ul.
Wiosenna w miejscowości Lipce Reymontowskie
branża elektryczna

2 PROJEKT TECHNICZNY
Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - ul. Wiosenna w
miejscowości Lipce Reymontowskie
2.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowany został w oparciu o:
• Zlecenie inwestora;
• Mapę sytuacyjno - wysokościową;
• Inwentaryzację istniejących urządzeń, linii niskiego napięcia w m. Lipce Reymontowskie,
stacji transformatorowej nr 2-0395 obwód nr 02;
• Uzgodnienia z Inwestorem;
• Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE –
Tom 6 – „Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia”;
• Obowiązujące przepisy i normy;

2.2 Stan istniejący
Kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 zasila napowietrzną
linię elektroenergetyczną niskiego napięcia. Linia napowietrzna zasilana jest poprzez kabel ze
stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, o mocy 250 kVA, nr 2-0395 z obwodu nr 02,
zabezpieczonego wkładkami topikowymi typu Wt-1 gG 63 A. Na działce 801/10 posadowiony
jest słup typu E-10,5/12. Ze słupa poprowadzona jest linia napowietrzna niskiego napięcia.

2.3 Stan projektowany
Projektowana jest przebudowa kabla typu YAKXS 4x120mm2 zasilającego linię
napowietrzną niskiego napięcia. Projektuje się przebudowę ww. kabla na odcinku A – B,
polegającą na nałożeniu rury osłonowej dwudzielnej typu A 110 PS o łącznej długości 43m.
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2.4 Zakres projektu
Projekt obejmuje:
• montaż rury osłonowej A 110 PS na odcinku A – B o łącznej długości L=43m,

2.5 Przebudowa kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia
Na odcinku A – B na kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2
nałożyć rurę dwudzielną typu A 110 PS o łącznej długości 43m według trasy pokazanej na
rysunku nr 2.

2.6 Linia kablowa 0,4kV – uwagi ogólne
Linię kablową przyłącza przebudować zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
• Kabel powinien być ułożony w sposób wykluczający możliwość uszkodzenie go przez
zginanie, skręcanie, rozciąganie;
• Temperatura otoczenia przy układaniu kabla powinna być nie mniejsza niż 0oC;
• Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna jego średnica;
• Bezpośrednio w gruncie kabel układać na głębokości 0,7 m z dokładnością +/-5 cm na
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm; Na wysokości 25cm nad kablem
należy ułożyć folię kablową koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości min. 0,5 mm.
• Dopuszcza się zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem że jest to grunt
piaszczysty;
• Kabel powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (1-3)%;
• Na kabel należy nałożyć oznaczniki identyfikacyjne w odległościach nie większych niż 10
metrów, a także przy wejściu i wyjściu z rur osłonowych, w miejscach gdzie zmienia się
kierunek układania kabla, oraz komorze złącza w sposób dogodny dla łatwego ich
odczytywania);
• Kable na przebudowywanym odcinku należy osłonić rurą izolacyjną dwudzielną typu A 110
PS;

2.7 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Układ pracy sieci: TN-C pozostaje bez zmian.

2.8 Uwagi ogólne
Całość robót wykonać zgodnie z projektem pod nadzorem osoby posiadającej
uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Prace na kablu
wykonać przy wyłączonym napięciu zasilania. Stosowne wyłączenie zasilania należy zamówić
w PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Żyrardowie
ul. Mazowiecka 1-5 ze stosownym wyprzedzeniem. Po przebudowie kabla przed jego
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zasypaniem należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Należy również
wykonać pomiary: ciągłości żył roboczych, pomiary rezystancji izolacji żył kabla, rezystancji
uziemień.

Projektant:
Włodzimierz Kowalik
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2.9 Zestawienie podstawowych materiałów

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA
LP. NAZWA MATERIAŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

RURA OSŁONOWA AROT TYP. A 110 PS

[m]

43

2

FOLIA KABLOWA NIEBIESKA 0,5x200mm

[m]

45

3

OPASKI KABLOWE

[szt]

7

4

USZCZELNIENIA

[szt]

2

5

PIASEK NA PODSYPKE

[m3]

3

6

MATERIAŁY DROBNE WG POTRZEB

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej - ul. Wiosenna
w miejscowości Lipce Reymontowskie
branża drogowa

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej ul. Wiosenna w miejscowości Lipce Reymontowskie.
W zakres niniejszej inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane:
- wykonanie koryta i poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- ustawienie studzienek ściekowych wraz z przykanalikami,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni,
- wykonanie poboczy.

Kolejność realizacji:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- ustawienie wpustów deszczowych wraz z wykonaniem przykanalików
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
- wykonanie warstwy wiążącej
- wykonanie warstwy ścieralnej
- wykonanie poboczy
- roboty wykończeniowe.

II. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie
- sieć wodociągowa,
- sieć teletechniczna,
- sieć energetyczna,
- kanał deszczowy,
- kanał sanitarny.
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III.

Przewidywane

zagrożenia

występujące

podczas

realizacji

robót

budowlanych
- ruch kołowy w obrębie terenu budowy,
- praca sprzętu budowlanego i transportowego,
- zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami,
- hałas

IV. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem
stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
-

pracowników

należy

wyposażyć

w

pomarańczowe

kamizelki

ostrzegawcze

i odpowiednie buty robocze
- teren robót oznakować na czas prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót a w miejscu widocznym
umieścić tablicę informacyjną
- zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy oraz zorganizować stanowisko
wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
- urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych.
- używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn - pracujące maszyny powinny być
wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne.
- pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną.

Przed rozpoczęciem robót, które wymagać będą wprowadzenia zmian
w istniejącej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawić zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu wymaga
odrębnego projektu, opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządem
terenu.
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Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacji ograniczeń i utrudnień dla
indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego.

Projektant:
mgr inż. Renata Stypińska
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej - ul. Wiosenna
w miejscowości Lipce Reymontowskie
branża elektryczna

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - ul. Wiosenna w
miejscowości Lipce Reymontowskie
NAZWA INWESTORA:
Gmina Lipce Reymontowskie
Ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:

Włodzimierz Kowalik
1.1 Zakres robót budowlanych
Zakres robót budowlanych obejmuje:
A. Przebudowę linii kablowej niskiego napięcia wykonanej kablem YAKXS 4x120mm2
o długości 43m na odcinku A – B wg. planu zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

1.2 Kolejność realizacji robót.
1. Kolejność realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1 jest następująca:
1. Roboty wyszczególnione w punkcie 5.1 pozycja 1 można wykonać przy wyłączonym
napięciu zasilania.
2. Załączenie zasilania i uruchomienie należy wykonać po wykonaniu robót
wymienionych w punkcie 5.1 pozycja 1.

1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Linia napowietrzna i kablowa nN zasilana ze stacji transformatorowej nr 2-0395.
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć teletechniczna
Zabudowa jednorodzinna
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Droga z jezdnią asfaltową
Ogrodzenie

1.4 Elementy zagospodarowania terenu które
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

mogą

stwarzać

Wyszczególnione w punkcie 5.3

1.5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
budowlanych
1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu przyłączenia
wykopu.
2. Możliwość upadku osób w wykop pod układany kabel.
3. Możliwość potrącenia przez pojazdy.

1.6 Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

do

Instruktaż prowadzić na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z dnia 08 października 1999 roku poz. 912).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U.1996 nr 62, poz. 288).
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
4. Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

1.7 Środki
techniczne
i
organizacyjne,
zapobiegające
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych.
1. Roboty wyszczególnione w punkcie 5.1 - (Zakres robót budowlanych) – pozycja 1
należy wykonywać przy wyłączeniu napięcia w urządzeniach zasilających PGE
Dystrybucja S.A. po uprzednim uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Żyrardowie
ul. Mazowiecka 1-5.
2. Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać wymagane uprawnienia eksploatacji
urządzeń energetycznych grupy I w zakresie robót montażowych.
3. Pracownicy wykonujący prace w rejonie dróg gdzie odbywa się ruch kołowy muszą
posiadać kamizelki ostrzegawcze.
4. Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać środki ochrony
zabezpieczające przed upadkiem, lub wykonywać roboty przy użyciu podnośnika
montażowego z pomostem roboczym.
5. Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach pod napięciem muszą posiadać
wymagane uprawnienia w tym zakresie (do wykonywania robót pod napięciem).
Projektant:
Włodzimierz Kowalik
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Biuro usług projektowo - wykonawczych DROGMAR Renata Stypińska
ul. Trzcińska 22A/48; 96-100 Skierniewice

Gmina Lipce Reymontowskie
Zleceniodawca: .......................................
...................................................
ul.
Reymonta
24;
96-127
Lipce Reymontowskie ........
..................................................................................
Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiosenna
Temat: ....................................
..................................................................
w miejscowości Lipce Reymontowskie
....................................
..................................................................

Plan zagospodarowania terenu

Nazwa rys.: ...............................................................................................
Wyszczególnienie
Projektant:
branża drogowa

Projektant:
branża elektryczna

Nazwisko i imię, nr upr.

Podpis

Skala:

Nr rys.

1:500

2

mgr inż. Renata Stypińska upr. nr LUB/0151/POWD/11
Data:
mgr Włodzimierz Kowalik upr. bud. 1/77

lipiec 2015
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Urząd Gminy Lipce............................................
Reymontowskie
Zleceniodawca: .......................................
.......
ul.
Reymonta
24;
96-127
Lipce Reymontowskie ........
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Przebudowa drogi...........................................
gminnej - ulicy Wiosennej .......................
Temat: ....................................
w miejscowości
Lipce Reymontowskie ........................
........................................
...........................................

Profil podłużny

Nazwa rys.: ...............................................................................................
Wyszczególnienie
Projektant:

Nazwisko i imię, nr upr.
mgr inż. Renata Stypińska upr. nr LUB/0151/POWD/11

Podpis

Nr rys.

Skala:

1:100/1000

3

Data:

lipiec 2015

1. Przekrój na odcinku prostym

1. Przekrój na odcinku prostym

od km 0+000 do km 0+038,16

od km 0+066,21 do km 0+258,70

3,50
1,75

+0,3

2%

3,50

0,00

2%

1,75

0,75

1,75

+0,5

-0,3

2%

+0,3

2%

0,75

1,75

0,00

2%

-0,3

8% -0,09

pobocze ziemne

4 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 0/11

4 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 0/11

4 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 0/16

4 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 0/16

20 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stailizowanego mechanicznie

20 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stailizowanego mechanicznie

15 cm

podłoże stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

15 cm

podłoże stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

1. Przekrój na łuku W1

Szczegół A

km 0+43,02

skala 1:20

3,50
1,75

1,00

1,00

1,75

6 6

35

4
4

7%

+0,12

7%

0,00
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20

+0,19

-0,20

20

10 cm
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warstwy konstrukcyjne

warstwy konstrukcyjne

1. Przekrój na łuku W3
km 0+61,65
3,50
1,75

1,00
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Przekroje konstrukcyjne

10 cm
warstwy konstrukcyjne

pobocze z destruktu
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Wyszczególnienie
Projektant:

Nazwisko i imię, nr upr.
mgr inż. Renata Stypińska upr. nr LUB/0151/POWD/11

Podpis
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Nr rys.
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1,75

190,80 190,82
0,00

190,85
1,75

Odległości

Rzędne projektowane

Przekrój 8
km 0+170,00

Poz. porównawczy 190 m n.p.m.

Rzędne terenu

1,75

191,28

191,00 191,09

191,21

2,75

Odległości

Przekrój 5
km 0+100,00

Poz. porównawczy 190 m n.p.m.
Rzędne projektowane

Poz. porównawczy 193 m n.p.m.

Rzędne projektowane
Rzędne terenu

1,75

1,75

Przekrój 2
km 0+019,00

0,00

190,97

190,89
2,75

191,50

191,00
4,40

Odległości

5,50

1,75

1,75

Odległości

Przekrój 10
km 0+219,00

Poz. porównawczy 191 m n.p.m.

Rzędne projektowane
Rzędne terenu

0,00

Rzędne terenu

190,79

190,76 190,76

190,69

Rzędne projektowane

Poz. porównawczy 190 m n.p.m.

3,90

Poz. porównawczy 190 m n.p.m.

Przekrój 7
km 0+149,00

3,50

Przekrój 1
km 0+000,00

Przekrój 9
km 0+196,00
Biuro usług projektowo - wykonawczych DROGMAR Renata Stypińska
ul. Trzcińska 22A/48; 96-100 Skierniewice

Urząd Gminy Lipce............................................
Reymontowskie
Zleceniodawca: .......................................
.......
ul.
Reymonta
24;
96-127
Lipce
Reymontowskie
..........................................................................................

193,70

194,06

194,12

194,00 194,15

Rzędne terenu

194,18

194,20

191,88

191,94

Rzędne projektowane
191,50

Rzędne terenu

191,80 191,97

Rzędne projektowane

192,00

192,02

190,69

190,77

Poz. porównawczy 193 m n.p.m.

191,80

Rzędne terenu

190,80 190,89

191,01

191,08

Rzędne projektowane

Poz. porównawczy 190 m n.p.m.

194,00

Poz. porównawczy 190 m n.p.m.

Przebudowa drogi...........................................
gminnej - ulicy Wiosennej .......................
Temat: ....................................
w
miejscowości
Lipce Reymontowskie ........................
...................................................................................

Przekroje poprzeczne

Nazwa rys.: ...............................................................................................

3,50

2,50

1,75

0,00

1,75

2,50

Odległości

3,40

4,00

2,50

1,75

0,00

1,75

2,50

Odległości

4,40

2,75

1,75

0,00

1,75

Odległości

2,75

Wyszczególnienie
Projektant:

Nazwisko i imię, nr upr.
mgr inż. Renata Stypińska upr. nr LUB/0151/POWD/11

Podpis

Skala:

Nr rys.

1:100

5
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lipiec 2015

Pierścień żelbetowy
dn 650 mm, h=30 cm

Wpust uliczny żeliwny D40
z kratą na zawiasach

wH

Obsypka z piasku

500

Pierścień żelbetowy

H

20

Prefabrykowana studnia

Rura jednorodna

500/1000 z betonu B-35/45, W8

Przejście szczelne
Prefabrykowany osadnik
500/1000 z betonu B-45, W8

Biuro usług projektowo - wykonawczych DROGMAR Renata Stypińska
ul. Trzcińska 22A/48; 96-100 Skierniewice

Płyta fundamentowa
gr. 15 cm z betonu C12/15

Urząd Gminy Lipce............................................
Reymontowskie
Zleceniodawca: .......................................
.......
ul.
Reymonta
24;
96-127
Lipce Reymontowskie ........
..................................................................................

10 15

Podsypka z tłucznia lub
żwiru gr. 10 cm

720

Przebudowa drogi...........................................
gminnej - ulicy Wiosennej
Temat: ....................................
.......................
w
miejscowości
Lipce Reymontowskie ........................
...................................................................................

Szczegół studzienki ściekowej

Nazwa rys.: ...............................................................................................
Wyszczególnienie
Projektant:

Nazwisko i imię, nr upr.
mgr inż. Renata Stypińska upr. nr LUB/0151/POWD/11

Podpis

Skala:

Nr rys.

1:20

6

Data:

lipiec 2015

Układ sieci TN-C

ISTNIEJĄCA STACJA
TRAFO 15kV/0,4kV
"Lipce Reymontowskie 3"
NR: 2-0395
S = 250 kVA

ROZDZIELNICA STACJI
FRAGMENT:

63A

OBWÓD: 02

SŁUP nr 55
1-szy od stacji
E 10,5/12

Istn. YAKXS 4x120 mm²
L = 280 m

Istn. linia
napowietrzna
typu AsXSn
4x70 mm²

Proj. rura dwudzielna A 110 PS L=43m

istn. ogr. przepięć
Istniejące
uziemienie
słupa

Biuro usług projektowo - wykonawczych DROGMAR Renata Stypińska
ul. Trzcińska 22A/48; 96-100 Skierniewice

Urząd Gminy Lipce............................................
Reymontowskie
Zleceniodawca: .......................................
.......
ul.
Reymonta
24;
96-127
Lipce Reymontowskie ........
..................................................................................
Przebudowa drogi...........................................
gminnej - ulicy Wiosennej .......................
Temat: ....................................
w miejscowości
Lipce Reymontowskie ........................
........................................
...........................................

Schemat zasilania

Nazwa rys.: ...............................................................................................
Wyszczególnienie
Projektant:

Nazwisko i imię, nr upr.
mgr Włodzimierz Kowalik upr. bud. 1/77

Podpis

Nr rys.

Skala:

bez skali
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Biuro usług projektowo - wykonawczych DROGMAR Renata Stypińska
ul. Trzcińska 22A/48; 96-100 Skierniewice

Urząd Gminy Lipce............................................
Reymontowskie
Zleceniodawca: .......................................
.......
ul.
Reymonta
24;
96-127
Lipce Reymontowskie ........
..................................................................................
Przebudowa drogi...........................................
gminnej - ulicy Wiosennej
Temat: ....................................
.......................
w miejscowości
Lipce Reymontowskie ........................
........................................
...........................................

Sposób ułożenia kabla w wykopie

Nazwa rys.: ...............................................................................................
Wyszczególnienie
Projektant:

Nazwisko i imię, nr upr.
mgr Włodzimierz Kowalik upr. bud. 1/77
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Nr rys.

Skala:

bez skali
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