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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

Garwolin, dnia 24.09.2020 r.  
 
 
 
 

 
 
  Zgodnie z art. 20, ustęp 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” 

(Dz. U. z 2020r. poz 1333.) oświadczam, że projekt budowlany dla zadania: 

 

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 
obręb ewid. 140314_5.0013 – Stefanów 
działka nr. dz.  495/1, 493/1, 494/2, 490/1, 488/1, 486/2, 486/1, 485/1 
jedn. ewid. 140314_5  – Żelechów 
powiat :garwoliński, woj. : mazowieckie 
 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej,. 

  
 
  
 
 

............................ 
       

(podpis) 
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Podstawa opracowania 

 

 Protokół z narady koordynacyjnej Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania 

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

 Mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

 Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o 

powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na żerdziach 

betonowych ŻN – 2002. 

 Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na 

żerdziach wirowanych i ŻN. 

 Obowiązujące normy i przepisy w szczególności: 

o Normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. 

o Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi i 

niepełnoizolowanymi. 
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Protokół z narady koordynacyjnej Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 
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Projekt Zagospodarowania Terenu – Część opisowa 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia wzdłuż drogi gminnej  
obręb ewid. 140314_5.0013 – Stefanów 
działka nr. dz.  495/1, 493/1, 494/2, 490/1, 488/1, 486/2, 486/1, 485/1 
jedn. ewid. 140314_5  – Żelechów 
powiat :garwoliński, woj. : mazowieckie  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejący teren stanowi:  

- teren zabudowy siedliskowe i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami [MRU], aktualnie łąki 

i tereny upraw rolnych 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło budowę oświetlenia drogi gminnej 

gruntowej. Oświetlenie zasilane będzie z obwodu oświetlenia ulicznego napowietrznego (do 1kV). 

Stanowiska oświetleniowe z żerdzi żelbetonowych typu E-10,5 i ŻN-10, przewód napowietrzny 

izolowany ASXSN 2x25, oprawy oświetleniowe uliczne typu LED zawieszone na wysięgnikach. 

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Powierzchnia terenu objęta planowaną inwestycją wyniesie przy założeniu zajęcia pasa terenu 

szerokości 0,5 m i długości ok. 140 m . 

 

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków 

W/w działki nie są objęte ochroną konserwatorską. 

 

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

W/w działki nie znajdują się w granicach terenów górniczych. 

 

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i 

przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków 

krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć 

negatywnego wpływu na środowisko. Teren opracowania nie wchodzi w skład ustanowionych 

terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska. 

             
          

 
 

……………………………………………. 
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Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

 

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia wzdłuż drogi gminnej  

obręb ewid. 140314_5.0013 – Stefanów 

działka nr. dz.  495/1, 493/1, 494/2, 490/1, 488/1, 486/2, 486/1, 485/1 

jedn. ewid. 140314_5  – Żelechów 

powiat :garwoliński, woj. : mazowieckie  

 

Lokalizacja projektowanych urządzeń 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 -  spełnia wymagania zawarte w § 271 i 272  Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normach z zakresu budowy elektroenergetycznych  

linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 

SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”.  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

 

        ……………………………………………. 

 

 

Opinia geotechniczna 

 
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia wzdłuż drogi gminnej  
 
obręb ewid. 140314_5.0013 – Stefanów 
działka nr. dz.  495/1, 493/1, 494/2, 490/1, 488/1, 486/2, 486/1, 485/1 
jedn. ewid. 140314_5  – Żelechów 
powiat :garwoliński, woj. : mazowieckie  
 

 

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej w terenie stwierdzono warunki gruntowe proste - tj 

warstwy gruntów jednorodnych gliniastych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanych 

wykopów.  

W trakcie oględzin zewnętrznych terenu objętego inwestycją nie stwierdzono objawów 

niekorzystnych geologicznie.  

Projektowana linia napowietrzna niskiego napięcia oświetlenia drogowego zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej. 

 
 

………………………………………. 
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Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia 

wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stefanów dz. 495/1, 493/1, 494/2, 490/1, 488/1, 486/2, 

486/1, 485/1, gm. Żelechów. Odcinek projektowany jest nawiązany do obwodu oświetleniowego 

podwieszonego na istniejących stanowiskach słupowych linii napowietrznej nN-0,4kV w kierunku 

stacji transformatorowej, zasilony ze skrzynki oświetleniowej SON. 

Użyte w projekcie materiały, w których występują nazwy referencyjne należy traktować 

jako przykładowe i można zamieniać je na materiały o równoważnych lub nie gorszych 

parametrach technicznych. 

Wszystkie podane rozwiązania w przypadku osprzętu instalacyjnego poszczególnych 

producentów podano jako przykład, można zastosować inne o równoważnych lub nie gorszych 

parametrach technicznych.  

 

Opis techniczny 

Dane wyjściowe 
 

Moc zainstalowana     Pi = Psz = 4x0,04 kW = 0,16 kW 

Napięcie zasilania     Un = 230 V, 50 Hz 

System ochrony    samoczynne wyłączenie w ukł. TN – C 

Zasilanie   obwód oświetlenia ulicznego, w 

ramach istniejącej mocy 

przyłączeniowej 
 

Linia napowietrzna oświetlenia (do 1kV) 

 

Lokalizacja stanowisk słupowych wg Opinii Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania 

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

Stanowiska zaprojektowano z żerdzi żelbetonowych ZN-10 typu P(przelotowy) i 

wirowanych E-10,5/4,3 typu K(końcowy) :  ustojowanych belkami typu B60 i U-85 zagęszczonych 

betonem B-7,5.  

Głębokość zakopania słupa ZN-10: 2,1 m, ustój UP1, słup E-10,5/4,3 głębokość zakopania 2,1m, 

ustój UP3 

Projektowaną linię wykonać przewodem napowietrznym typu ASXSN 2x25 z naprężeniem 

42,5 MPa z zastosowaniem osprzętu izolowanego, długość trasy około 140 m. Zawieszenie 

przewodu na konstrukcjach wsporczych z uchwytem przelotowym lub odciągowym.  
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Ochronę przepięciową zrealizować przy użyciu organiczników przepięć instalowanych na 

przewodzie ASXSN 2x25 w punktach wskazanych na rysunku - ochronniki przeciwprzepięciowe 

typu ASA 0,5/10 kA trwale uziemić. Wartość rezystancji uziemienia wynosi R<10Ω. 

Oprawy oświetleniowe i wysięgniki. 

 

W projekcie zastosowano oprawy typu LED o mocy 31W, strumień świetlny oprawy 

4361 lm, np. BGP281 LED49-4S/740 II (charakterystyka dróg gminnych)  na wysięgniku stalowym 

zamontowanym nad przewodami. Zastosować oprawę z odpornością na przepięcia  10kV  

Wysięgniki na słupach typu ZN zawiesić na nasadzie wierzchołkowej lub do boku słupa,  

na słupach wirowanych typu E wysięgnik umocować na podwójnej obejmie z klamrą (do boku 

słupa), podłączyć do przewodu PE-N.  

Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową topikową 6A (zwłoczną) w 

podstawie bezpiecznikowej izolowanej zawieszanej na przewodzie ASXSN.  

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 

samoczynne wyłączenie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-C. Skuteczność ochrony 

zgodną z normą PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrój kabla zasilającego, dobór wkładki 

bezpiecznikowej, montaż wyłączników nadmiarowo-prądowych zabezpieczających obwód 

oświetlenia oraz wykonanie skrzyni zasilającej w II klasie ochronności. 

Dla wysięgnika oprawy ochrona podstawowa przed porażeniem jest realizowana przez 

umieszczenie wysięgnika na wysokości powyżej 2,5m (poza zasięgiem ręki), oraz zastosowanie 

przewodu typu YKY/1kV  z podwójną izolacją z dodatkowym peszlem izolacyjnym. 

 
Uwagi 

 

- Do realizacji budowy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (Prawo Budowlane 
art.10). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19 grudnia 
1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(DzU. Nr 10/95 poz.48) mówi, że wyroby nie podlegające certyfikacji i nie mające 
ustanowionych Polskich Norm winny legitymować się aprobatą techniczną wydaną 
przez akredytowana jednostkę. Uzyskanie aprobaty należy do obowiązków producenta.  
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- Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami 
obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, normami PNE, przy 
zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich służb. 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń, 
należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod jego nadzorem. 

- W miejscu zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem 
istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne 
prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o 
terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego 
uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi 
i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

- Do dokumentacji powykonawczych należy dołączyć protokoły pomiarów rezystancji 
izolacji i pomiarów rezystancji uziemień oraz dokumenty techniczne dopuszczające 
stosowanie zastosowanych urządzeń aparatów i urządzeń. Protokoły pomiarów 
przekazać inwestorowi. 

- Wybudowane urządzenia należy poddać inwentaryzacji powykonawczej. 

 

    
 

 ……………………………. 
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Informacja n/t Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

 
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia wzdłuż drogi gminnej  
obręb ewid. 140314_5.0013 – Stefanów 
działka nr. dz.  495/1, 493/1, 494/2, 490/1, 488/1, 486/2, 486/1, 485/1 
jedn. ewid. 140314_5  – Żelechów 
powiat :garwoliński, woj. : mazowieckie  
 
Inwestor :   Gmina Żelechów 
Informację sporządził(a):  Krzysztof Szczepanek 
 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
- projekt obejmuje prace polegające na budowie oświetlenia terenu 
- w pierwszej kolejności należy wykonać: 

 wykop i ustawienie słupów  

 montaż linii napowietrznej 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 pas drogi gminnej,  

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 droga gminna – ruch pojazdów 

 sieć elektroenergetyczna   

 wodociąg 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac 

budowlanych 

 praca w pobliżu czynnych urządzeń będących pod napięciem 

 praca na wysokości 

 głębokie wykopy 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

 wszyscy pracownicy biorący udział bezpośrednio przy pracach gdzie występuje 

zagrożenie porażenia prądem muszą posiadać odpowiednie świadectwa 

kwalifikacyjne dopuszczające do takich prac. 

 pracownicy biorący udział przy pracach budowlanych muszą zostać zapoznani z 

występującymi zagrożeniami oraz przeszkoleni pod kątem BHP przed 

przystąpieniem do robót. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 sporządzić plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac 

 odpowiednio oznakować plac budowy 

 podłączenie wykonać w technologii PPN 
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 prace należy wykonywać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych. 

 

 

………………………………………… 
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Plany i rysunki 

 

Projekt zagospodarowania terenu    - E-1 

Plan oświetlenia      - E-2 

Schemat oświetlenia     - E-3 
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 Uprawnienia, zaświadczenie MOIIB 
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LEGENDA:

słup oświetlenia ulicznego z przewodem
napowietrznym izolowanym niskiego napięcia
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Starosta Garwoliński

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Data przeprowadzenia narady 26.08.2020

Znak sprawy G.6630.157.2020

Imię i nazwisko przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Hanna Błażejczyk

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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