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1. DOKUMENTY

Gdańsk, 2019.02.

OŚWIADCZENIE
Na podst. Art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz.
1202 – tekst jednolity – z późn. zmianami) oświadczam, że Projekt:

Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości wraz z
chodnikami, nasadzeniami zieleni, elementami małej
architektury, budową budynku gospodarczego, odświeżeniem
elewacji śmietnika istniejącego i rozprowadzeniem instalacji
enN i kd
Gdańsk, ul. Tysiąclecia 30AB i ul. Piastowska
DZ. EWID. NR 449/70, OBRĘB EWID. 0015
(ETAP: I)

w zakresie branży architektonicznej został wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia w/w
opracowania.
Projektant:

mgr inż. arch. Emilia Gruźlewska-Sawczuk
upr. bud w spec. arch. bez ogran. nr 41/POOKK/IV/2014

2. OPIS TECHNICZNY
1)

Podstawa opracowania

-

Umowa na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego z Inwestorem;
Uzgodnienia programowe z Inwestorem;
Uchwały podjęte przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości: ul. Tysiąclecia 30A
i ul. Tysiąclecia 30B w Gdańsku;
Regulamin programu konkursowego "Wspólne Podwórko 2019";
Przepisy i normy związane z tematem, w tym w szczególności:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 –
tekst jednolity – z późn. zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 – tekst jednolity – z późn. zmianami);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 – z późn. zmianami);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 – tekst jednolity – z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2018 poz. 1945 – tekst jednolity – z późn. zmianami);
Obowiązujące Polskie Normy.

-

2)

Przedmiot opracowania
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dzieli się na pięć (I, II, III, IV, V) następujących
po sobie etapów, przy czym złożone opracowanie dotyczy pierwszego z nich (ETAP I).
Teren objęty cała inwestycją stanowi teren dzierżawiony przez Wspólnoty
Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 30A i 30B. Natomiast Etap I prac jest
zaplanowany do przeprowadzenia tylko na fragmencie terenu dzierżawionego. Na
wskazanym w projekcie terenie prace z Etapu 1 obejmują zmianę zagospodarowania
terenu nieruchomości wraz z wymianą chodnika, nasadzeniami zieleni, elementami
małej architektury, odświeżeniem elewacji śmietnika istniejącego i rozprowadzeniem
instalacji enN i montażem oświetlenia oraz budową ogrodu deszczowego.
Dalsze etapy zostaną objęte odrębnymi opracowaniami.

3)

Obszar oddziaływania inwestycji
Posadowienie obiektów budowlanych z uwagi na obowiązujące przepisy Prawa
Budowlanego oraz przepisy szczegółowe:
Projektowany plac zabaw znajduje się w całości na terenie biologicznie czynnym,
lub utwardzonym materiałem ażurowym pozwalającym uzyskać 50% powierzchni
biologicznie czynnej, przy czym ponad 30% powierzchni placu zabaw stanowi
powierzchnie biologicznie czynna, zgodnie z zapisem: § 40. 1. W zespole budynków
wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb
użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne
dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno

-

-

-

znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Projektowany plac zabaw spełnia zapis: 2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci
powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy w godzinach 10oo-16oo.
W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny. –
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Projektowany plac zabaw spełnia zapis: 3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla
dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna
wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1. – Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Pozostałe obiekty w ramach Etapu I tj. projektowane ciągi piesze, utwardzenia
terenu na cele rekreacji i działalności wspólnoty, projektowane odprowadzenie wód
opadowych z istniejącego budynku mieszkalnego do ogrodów deszczowych,
projektowane oświetlenie dekoracyjne wraz z rozprowadzeniem instalacji enN,
elementy małej architektury i projektowane nasadzenia zieleni swym
oddziaływaniem nie wykraczają poza teren działki ewidencyjnej NR 449/70.

Granica oddziaływania inwestycji Etapu I mieści się na terenie dzierżawy Wspólnot w
obrębie działki ewidencyjnej NR 449/70, OBRĘB EWID. 0015 w Gdańsku.

4)

Zagospodarowanie terenu – stan istniejący
Teren działki ewidencyjnej NR 449/70 jest obecnie obszarem użytkowanym jako
ogólnodostępny teren obsługującą istniejący budynek mieszkalny. Istniejące
zagospodarowanie wymaga poprawy estetyki i stanu technicznego, szczególnie w
przypadku istniejących ciągów pieszych. Istniejąca zieleń ma charakter
nieuporządkowany i powoduje uciążliwości dla mieszkańców budynku w postaci
częściowego zacieniania, utrudnień dostępności i występowania dużej liczby owadów.
Istniejące trawniki wymagają rekultywacji.

5)

Projekt – Etapowanie inwestycji:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne, polegające na zmianie sposobu
zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, dzieli się na pięć (I, II, III, IV, V)
następujących po sobie etapów. Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul.
Tysiąclecia 30A i B zgłaszają Etap I do wykonania w ramach konkursu „Wspólne
Podwórko 2019”.

I.

ETAP I
Pierwszy (I) etap inwestycji polegający na uporządkowaniu sposobu zagospodarowania
terenu podwórka od frontu budynku, zawiera w sobie następujące obiekty i prace:
a) Projektowany układ nasadzeń zieleni dekoracyjnej,

b)

Projektowana wymiana chodnika prowadzącego do wejść do budynku wraz z
wykonaniem ażurowych utwardzeń terenu,
c) Projektowany plac zabaw dla dzieci z następującymi urządzeniami:
•
Wbudowana w nasyp ziemny zjeżdżalnia,
•
Niewielkie nasypy ziemne do multifunkcjonalnego użytkowania,
d) Projektowany system retencji wód opadowych:
•
projektowany ogród deszczowy od strony wejścia do klatki B,
e) Projektowane elementy małej architektury:
•
Projektowane ławki,
•
Projektowane oświetlenie zewnętrzne dekoracyjne (zasilane z sieci
elektroenergetycznej oraz solarne),
•
Projektowane stojaki na rowery,
f) odświeżenie elewacji istniejącego śmietnika;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W pierwszym (I) etapie inwestycji przewiduje się poprawę stanu technicznego i estetyki
otoczenia istniejącego budynku mieszkalnego oraz rozszerzenie istniejącej oferty
rekreacyjnej. Od północnej (frontowej) strony istniejącego budynku projektuje się
wytworzenie subiektywnych stref, to kolejno:
•
przestrzeń rekreacyjna wspólna,
•
plac zabaw,
•
przestrzeń rekreacyjna przejściowa.
Przestrzenie te mają w swym zakresie planowane nasypy ziemne oraz aranżację
obiektami małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe. Projektuje się także oświetlenie
dekoracyjne z rozprowadzeniem instalacji enN, a także lampy solarne oraz rekultywację
trawników i nasadzenia zieleni urządzonej niskiej i średniowysokiej.
Przy wejściu do klatki B projektuje się ogród deszczowy, mający służyć efektywnemu
wykorzystaniu wód opadowych z terenu nieruchomości, odprowadzanych do tej pory
powierzchniowo na istniejące trawniki. Dzięki zastosowaniu ogrodów deszczowych
rośliny będą naturalnie nawadniane, w nadmiar wody odsączony w najniższej warstwie
będzie stanowił rezerwę na suche dni. W kolejnym etapie prac planuje się wykonanie
drugiego ogrodu deszczowego (przy wejściu do klatki A) oraz zwiększenie efektywnego
wykorzystania wód opadowych przez zastosowanie zbiorników podziemnych na wody
opadowe wyposażonych w pompy do podlewania.
Na obszarze objętym pracami Etapu I planowane są dodatkowe utwardzenia
ułatwiające rekreację i korzystanie z ławeczek. Zostaną one wykonane z materiałów
przepuszczalnych jak np. płyt Meba, pozwalających uzyskać ok. 66% powierzchni
biologicznie czynnej. Ponadto na terenie pozostałej części terenu dzierżawionego
projektuje się ciągi piesze chodniki i większe utwardzenia, także wykonane z
materiałów przepuszczalnych, pozwalające aktywizować wykorzystanie pozostałej
przestrzeni działki przez mieszkańców. Utwardzenia mają służyć wspólnej rekreacji i
spotkaniom mieszkańców Wspólnot, przy okazji imprez integracyjnych plenerowych,
jak np. Dni Sąsiadów, wspólne grille (po uzyskaniu stosownych pozwoleń), kino letnie,
zawody oraz turnieje dla dorosłych i dzieci, itp.
W celu większego otwarcia przestrzeni wspólnej nie tylko na mieszkańców ale też na
przechodniów, od strony południowej budynku mieszkalnego - przy granicy działki z
ulicą Piastowską, przewiduje się wykonanie (w Etapie II) murka izolacyjnego o wys. Do
50cm z siedziskami od strony ulicy. Od strony działki Wspólnot powstanie niewielki
nasyp co jednocześnie ma zapobiegać niekontrolowanemu (i nieprzepisowemu)
wjeżdżaniu na teren nieruchomości samochodów z ul. Piastowskiej „na dziko”.

PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Projektuje się następujące obiekty małej architektury:
• Ogród deszczowy (rys. A-03) w postaci nieprzepuszczalnej donicy murowanej z
bloczków betonowych (lub wylanej jako żelbetowa) i o betonowej posadzce ze
spadkiem. Donice te wyłożone zostaną od wewnątrz folią hydroizolacyjną, a od
zewnątrz wykończone zostaną deską elewacyjną drewnopodobną. Warstwy
filtracyjne żwirów i ziemi zostaną ułożone w sposób pozwalający przefiltrować
wodę. Na wierzchniej warstwie zostaną wykonane nasadzenia drobnej zieleni
izolacyjnej. System ogrodu deszczowego stanowi odbiornik w odprowadzeniu
wody z dachu rurami spustowymi, a jednocześnie w kolejnym etapie prac
Wspólnoty przewidują opcję rozwinięcia pomysłu przez wykonanie drugiego
ogrodu deszczowego oraz połączenie ich z podziemnym nieprzepuszczalnym
zbiornikiem na wody opadowe, gdzie zamontowana będzie pompa do
podlewania.
• Projektuje się nieregularne nasypy ziemne w północnej, rekreacyjnej części
podwórka mające przeznaczanie wypoczynkowe oraz stanowiące element
projektowanego placu zabaw, w którego skład wchodzi także zjeżdżalnia ( a w
Etapie II prac także zorientowana poziomo linowa siatka do "wspinaczki” i
huśtawki).
• Projektowana aranżacja podwórka przewiduje rozmieszczenie na nim
zaprojektowanych i wykonanych, lub wybranych gotowych elementów małej
architektury i wyposażenia, które stanową kolejno:
- ławki (2 szt.), które można wykonać wg indywidualnego projektu (rys. A-05)
lub zakupić gotowe np. Ławka stalowa parkowo uliczna BALTIC 1345 o dł.
150cm, pozostałe łąwki do zamontowania w Etapie II prac,
- donice, które można wykonać wg indywidualnego projektu (rys. A-05) –
przewidziane w Etapie II prac,
- oświetlenie dekoracyjne w postaci słupków o wysokości ok. 1m (5 szt.) lampa ogrodowa stojąca KOBI QUAZAR 14 I CZARNA, pozostałe lampy do
zamontowania w Etapie II prac,
- oświetlenie zagłębione w gruncie w postaci punktowych lamp solarnych (5
szt.) – lampa Special Solar Cube LED IP67 oprawa wbud. 20x20cm,
- stojaki rowerowe (3 szt.) - przykręcany stojak rowerowy stalowy typ U 100x90cm, rama fi 60,3 mm w ocynku i kolorze grafitowym (dostępny np. w
sklepie internetowym http://metalowy24h.pl, pozostałe stojaki do
zamontowania w Etapie II prac,

PROJEKT ZIELENI
Na terenie opracowania przewiduje się likwidację części istniejącej zieleni nieurządzonej
i zastąpienie jej projektowanymi nasadzeniami w postaci zieleni uporządkowanej niskiej
i średniowysokiej oraz drzew. Projektuje się również rekultywację istniejących
trawników lub zastąpienie ich całkowicie nowymi nasadzeniami trawy. Istniejące
rośliny, których stan i wygląd oceniony zostanie pozytywnie, mogą zostać przesadzone
do nowych lokalizacji (zamiast nasadzeń nowych roślin we wskazanych na planie
lokalizacjach) – zgodnie z ustaleniami ze Wspólnotą.
W I Etapie prac projektuje się nasadzenia zieleni na części terenu dzierżawionego.
Szczegółowy plan nasadzeń został pokazany na rys. PZT-03.

Zestawienie zieleni Etap I:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PROJEKTOWANE NASADZENIA
GATUNEK
Piaskownica zwyczajna (sadzonka 10 x 30 cm)
Wydmuchrzyca piaskowa (sadzonka 10 x 30 cm)
Lawenda wąskolistna (sadzonka 10 x 20 - 40 cm)
Pęcherznica kalinolistna Luteus (sadzonka 80 cm)
Wierzba japońska Hakuro Nishiki (szad. 120 cm)
Azalia wielkokwiatowa (sadzonka 20 x 40 cm)
Bez czarny Aurea (sadzonka 70-120 cm)
Wierzba Iwa 'Pendula' (sadzonka 100 cm)
Jałowiec pospolity Gold Cone (sadzonka 20 x 60 cm)
Tamaryszek drobnokwiatowy (sadzonka 110-120 cm)
Wiąz górski Pendula (sadzonka 90-180 cm)
Trawa sportowo - dekoracyjna WEMBLEY - uzupełnienia

ILOŚĆ
48 szt.
19 szt.
17 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
5 szt.
6 szt.
5 szt.
4 szt.
1 szt.

WYMIARY DOCELOWE
ŚREDNICA
WYSOKOŚĆ
rozproszona
do 100 cm
rozproszona
do 100 cm
rozproszona
do 70 cm
do 150 cm
do 300 cm
do 150 cm
do 150 cm
do 200 cm
do 150 cm
do 350 cm
do 350 cm
do 300 cm
do 500 cm
do 50 cm
do 300 cm
do 200 cm
do 400 cm
do 500 cm
do 500 cm

50,00 m2

----

----

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO- INSTALACYJNE
Na terenie dzierżawionym w ramach etapu I projektuje się oświetlenie dekoracyjne (10
szt.) wraz z rozprowadzeniem instalacji enN do oświetlenia w postaci słupków o wys.
1m, natomiast lampy solarne gruntowe nie wymagają zasilania. W ramach etapu II
zostaną wykonane dalsze rozprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania
oświetlenia, a także fragmenty instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikami
podziemnymi szczelnymi do gromadzenia wód opadowych.

ODŚWIEŻENIE ELEWACJI ŚMIETNIKA ISTNIEJĄCEGO
Wykończenie ścian budynku stanowią uszkodzone tynki oraz przerdzewiała siatka
ciągniona i dach na słupkach i płatwiach stalowych pokryty blachą falistą. Planowane
prace będą polegały na naprawie uszkodzeń ścian, wykonaniu nowych tynków
cienkowarstwowych malowanych. Dach jest płaski o spadku 1,5o. Należy wymienić
pokrycie dachowe oraz zapewnić spadek w stronę działki dzierżawionej. Materiał
pokrycia dachowego będzie stanowić blacha trapezowa. Wraz z wymianą pokrycia
projektuje się również wymianę rynny i rury spustowej. W przypadku braku
możliwości oczyszczenia i pomalowania bramy wejściowej do śmietnika, należy ją
wymienić na nową dostosowaną do projektu ( rys. A-01). Nad częścią murowaną ścian
należy wykonać przezierną osłonę z siatki
Powierzchnia zabudowy: 15,7 m2 (bez zmian)
Wysokość: 2,5 m (bez zmian)
Dach: płaski o nachyleniu 1,5° (bez zmian – zmiana kierunku nachylenia)
Proponowane materiały elewacyjne:
- tynk cienkowarstwowy malowany (szary NCS: S 3000-N)
- obróbka blacharska (grafitowy NCS: S 8000-N)
- przesłona ażurowa – lamele (grafitowy NCS: S 8000-N)
Uwaga: ostateczną kolorystykę należy skonsultować i potwierdzić z Zarządami
Wspólnot przed rozpoczęciem prac.

II.

DALSZE ETAPY
Dalsze etapy (II, III, IV i V) zostaną objęte odrębnym opracowaniem i oddzielną
procedurą. W dalszych etapach przewiduje się:
- ETAP II: budowa ogrodu deszczowego przy klatce A, murki z numerami klatek A i B,
ławki 3 szt., montaż donic, murek izolacyjny z siedziskami od strony ul.
Piastowskiej, projektowany budynek gospodarczy, część nasadzeń zieleni,
wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż zbiorników na wody
opadowe połączonych instalacją kanalizacji deszczowej, projektowane
dodatkowe elementy placu zabaw w postaci siatki do wspinaczki i huśtawek
oraz wykonania ściany pokrytej farbą tablicową do rysowania kredą,
- ETAP III: rozbudowa budynku mieszkalnego o zamknięte przedsionki wyposażone w
domofony i skrzynki na listy,
- ETAP IV: zjazd na działkę z ul. Tysiąclecia i proj. powierzchnie utwardzone poza
działką,
- ETAP V: remont elewacji budynku przy ul. Tysiąclecia 30AB obejmujący zwiększenie
warstwy izolacji termicznej budynku o 5cm, zmianę kolorystyki elewacji;
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Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBSZAR
1 DZIAŁKA
2 POW. ZABUDOWY (SUMA)
2.1
- ISTNIEJĄCA
2.2
- PROJEKTOWANA w ramach etapu II
POW. UTWARDZONE PROJEKTOWANE W OBRĘBIE TERENU DZIER3
ŻAWY (suma etapów I-V)
3.1
- CIĄGI PIESZE (pełne utwardzenie)
3.2
- PLACE (ażurowe utwardzenie)
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA PROJEKTOWANA W OBRĘBIE TERENU
4
DZIERŻAWY (suma etapów I-V)
4.1
- BIOL. CZYNNY (przepuszczalność 100%)
4.2
- BIOL. CZYNNY (przepuszczalność 66%)
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POWIERZCHNIA
2277,00 m2
44,00 m2
16,00 m2
28,00 m2
831,00 m2
301,00 m2
530,00 m2
1502,00 m2
1336,00 m2
332,00 m2

Projektowane instalacje elektryczne (specyfikacja dla prac w ramach etapów I-V)
7.1 Rozdzielnica oświetlenia RO
Rozdzielnice oświetleniową RO przewidziano jako 3-obwodową, wyposażoną w
dwukanałowy astronomiczny zegar sterujący oraz czujnik zmierzchowy działający w
przypadku chwilowego zaciemnienia. Obudowę projektowanej rozdzielnicy należy
wykonać jako wandaloodporną, powinna być w wykonaniu zewnętrznym.
Automatyka zainstalowana w projektowanej szafie oświetleniowej zapewni:
- włączenie oraz wyłączenie oświetlenia,
- sterowanie ręczne miejscowe,
- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

7.2 Budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych:
Linie kablowe zasilające projektowanych urządzeń należy wykonać kablami zgodnymi z rys. E-1.0 oraz E-2.0, z żyłami o barwach zgodnych z PN. W przypadku konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable układać w rurach osłonowych HDPE Ø110 dedykowanych dla trudnych warunków terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych, w innych miejscach zastosować rury HDPE Ø110 o wysokiej sztywności obwodowej (min.
9kN/m2).
Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym – rys. nr E-1.0 Trasy linii kablowych powinny zostać wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla ułożonego
w ziemi nakładać opaski informacyjne w odstępach co 10m oraz przy wejściach kabli
do słupów, przepustów i szafek oświetleniowych. Opaska powinna zawierać informację: o napięciu, relacji kabla, oraz jego typie i przekroju, Właściciel + rok ułożenia.
Ostateczną treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów sprawdzenia zagęszczenia gruntu.
Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosować metodę „przecisku” lub „przewiertu”. Kable zasilające należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych
odcinków do przyłączenia latarni.
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez
producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego
był nie mniejszy niż 0,5m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po
uwzględnieniu warstwy piasku (0,1m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż: - 0,7m dla kabli układanych poza chodnikiem,
- 0,5m dla kabli układanych pod chodnikami.
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej
średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych typu YKY. Kabla nie należy układać,
jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż przewiduje producent
kabla. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach
nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości min. 0,1m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości min. 0,1m. Pozostałą część
wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu
warstwami o grubości 0,20m do uzyskania współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykopu
kablowego wykonać zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4.
w/w normy. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie
mniejszym niż 1% długości wykopu.
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych
oznaczników nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować:
- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaźnik zagęszczenia gruntu.

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:
- sprawdzić trasy linii kablowej,
- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz,
- pomierzyć rezystancję izolacji kabla,
- pomierzyć wartość oporności uziemień,
- dokonać obchodu trasy linii,
- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami,
- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów,
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń,
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją.
Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
wydanie II 2014 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

7. 3 Ochrona przeciwporażeniowa
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w urządzeniach elektrycznych do 1kV ochronę
przed dotykiem bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych
będących pod napięciem. Ochronę przed dotykiem pośrednim realizuje się przez
zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-C-S.
Każdy słup oświetleniowy należy przyłączyć do elementów uziemienia (układanej
bednarki). W projektowanych instalacjach zastosowano układ TN-S (oddzielne
przewód neutralny „N” i przewód ochronny „PE”). W związku z tym należy
przyłączyć do żyły PE metalowe obudowy urządzeń elektrycznych. Należy
przestrzegać zasady, aby żyła PE miała barwę żółto-zieloną i nie posiadała przerw.
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Wpływ inwestycji na środowisko
Planowana inwestycja nie obejmuje prac wpływających negatywnie na środowisko.
Odpady budowlane powstałe podczas prac budowlanych należy gromadzić w
przystosowanym pojemniku i zlecić ich wywóz wyspecjalizowanej firmie, która
zapewni ich utylizację. Odpady nie zanieczyszczą środowiska naturalnego. Prace będą
prowadzone z maksymalnym ograniczeniem hałasu i pylenia.

9)

Uwagi końcowe
Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów
i technologii należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i Projektantami.
Wykonawstwo robót budowlanych musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi
aktualnemu poziomowi techniki budowlanej.
Podane
do
zastosowania
wyroby
mogą
być
zastąpione
produktami
równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i dopuszczenia przez
Inwestora lub osobę sprawującą nadzór inwestorski.
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mgr inż. arch. Emilia Gruźlewska-Sawczuk
upr. bud w spec. arch. bez ogran. nr 41/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Katarzyna Huszcza-Osińska
mgr inż. arch. Kacper Czaja
Opracowanie w zakresie elektrycznym:

mgr inż. Łukasz Szokalski
upr. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i energetycznych nr POM/0258/PBE/16

mgr inż. Dariusz Kwidziński
upr. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i energetycznych nr POM/0261/PBE/16

mgr inż. Paweł Lachowicz

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

