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OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.
ó2_800 Kalisz' u.l. Wrocławska 71A

tel. (0ó2) 7ó5 80 8l, fax (062) 765 80 74, e-mail : zan ad@oswietlenie'kalisz.pl

Eos 55Ąy2008 Kalisz, 30.0ó.2008r.

Gmina Sieroszewice
ul. ostrowska ó5
63-405 Sieroszewice

Z< aocjł" i: z aryci;rałem

dot.: budowv instalacii oświetleniowei w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka.
Szkolna. Sportowa. Ostrowska. gm. Sieroszewice.

,,oświetlenie Ulicane i Drogowe'' sp. z o.o. określa techniczne warunki na budowę ww.
instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorow ej 22925.
1. Zaprojeldowaó oświetleniową linię kablową od stacji fuansfonnatorow ej w 22925.
2. Projektowaną linię zasilić kabiem typu YAKY o przekroju zgodnym z obliczeruam),

lecz nie mniejszym ntż 4/25fi1r2 .

3. Zaprojektować na stacji 22925 szafkę wyposażoną w układ pomiarowo-sterujący
w obudowie z tvłorzywa szfucnrego. Szafkę wyposaŹyó w układ pomialowy
trójfazowy, zegar astronomiczny typu Pso-02' gruazda bezpiecznikowe typu Bi lub
rozłącznikj bezpiecznikowe typu RBK-00 olaz przystosować do monta'Żu zamka typu
Master*Key.

4. Projektowaną szafkę zasili ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu w ramach
opłaty przyłączeniowej zgodrue z obowiązującą 

',Taryfą 
dla energii elektrycznej''.

5' Zaproje(tować latamie uliczne i parkowe, stalowe, oc)'nkowane lub aluminiowe,
anodowane, bez szvła, montowane na jednoczęściowych fundamentach betonowych
produkcji np.: Elmonter, Valmont Polska sp. z o.o. lub ZPSO Rosa.

6' Kable w latarniach łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z gniazdami
bezpiecznikowymi tlpu Bi.

7. W latamiach do zasilania opra w przevłidzieć przewody typu YDy 2,51nrn2 /7 50v ,

8. Zaprojektowai oprawy sodowe prod. Philips Polska tlpu SGP 340 i prod. Rosa, ze
Źródłami światła Philips serii Mastel soN-T PIA Plus o mocy wynikaj ącej z obliczeń.

9, Zaprojektowaó układ sieci typu TN-C'
l0.W przypadku projektow ania urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach

wsporczych (słupach) będących własnością ENERGA OPERATOR SA oddział w
Kaliszu, dokumentację lależy bezwzg|ędnie uzgodnić z właściwym terytorialnie
Rejonowym Zakładem Dystrybucji.

l l. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadaó atesty dopuszczające
do zastosowania na terenie kaju.

12 ' ZastosowaÓ system ochlony od poraŻeń zgodtly z obowiązując1łni normami
i przepisami.

13. Zaprojektowane i wykonane oświetlenje winno spełńaó obowią7uj ące przepisy oraz
normy w szczególności normę PN-EN 13201.

14.Prace winrra wykonyr,vać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót
w zakresie elektrycznym.

l5.Całośó plac tącznię z dokumentacją techniczno-prawną należy wykonaó własnym
kosztem i staraniem.



1ó.o rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomió
Spółkę z 14 dniowyn wyprzedzerllem.

l7.Inwestor zostanie obciążony z tytllfu rozbudowy sieci jednorazową opłatą
zryczałto,waną zgodnle z ,'Tarfą dla energii elektrycznej'' obowiązującą w ENERGA
OPERATOR SA oddział w Ka1iszu, przed rozpoczęciem prac elektromontazowych.

okeślony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie
w postaci aporfu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na fzecz ,,oświetlenie Uliczne i
Drogowe'' sp. z o'o. w zamjarl za objęcie udziałów w Społce.

lnwestorowi przysfuguje prawo odwołania się w terminie l miesiąca od daty wydaia pnez
Społkę warmków technicznych p rzyłączenla.

Waźność warunków ustala się na okres 2 lat od daĘ wystawienia.

opracowana dokumentacja projektowa Q egz.) lącznie z kosztorysem nakladczym,
podlega sprawdzeniu przez Radę Techniczną w siedzlbie Spółki ,,oświetlenie Uliczne i
Drogowe'' sp. z o.o. w Kaliszu przed zgłoszeniem rozpoczęcia robót lub przed
zlożeniem do ZUDP.
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Nr AB.7351 .wn - 1578a12008

ostrów Wie1kopolski, dnia 20.1 1'2008r.

DECYZJA NR AB.7351.Si - 72108

Na podstawie aft' 28, art.33 ust' 1, art. 34 ust.4 i afi. 3ó ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Tekst jednolity Dz.IJ. z 2006 r' Nr l56, poz'l l18) oraz na podstawie ań. 104 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks pcstą)owania administracf nego (Dz.U. z 2000 r' Nr 98, poz.

1071 ze zm.)
- po rozpatTz eniu wniosku o pozwolenię na budowę z dnia 10. 1 1 .2008r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
Gminie Sieroszewice

na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego
w Sieroszewicach

na dzialkach 958, 919' 311J4,31216,31312',31414,908' 318' 909/3'
9 1.0, 319 I I 4, 81 O, 31 6/ 2, 31, 5, 311 I 2, 262 I 1 arkusz mapy I

kategoria obiektu xxvl
autorpĄektu: mgr inż. Maciej Krolek - uprawn. w spęcjaln. sieci i instalacj e elektryczne

nr upr.( UAN 7342-90193 ) - wpis do WOIIB nr WKP/IE/2466/01

z zachowaniem następujących warunków, zgodrtie z ań. 36 ust. 7 otaz art. 42 ust.2 i 3 ustawy

- Prawo budowlane:
1' inwestorjest z obowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej

2| dnt pned zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakończeniu budowy,

2. kierownik budowyjest obowiązany prowadzić dzierrnik budowy oraz opracować ogłoszenie
zawlerujące darle dotyczącebezpieczeństwa pracy i ocbrony zdrowia.

obszar oddziałyłvania obięktu, o którym mowa w ań. 28 ust' 2 ustawy _ Prawo budowlane,
obejmuj e nientchomości :
- nie dotyczy

UZASADNIENIE

odstępuje się od uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107$4ustawyz dnia14 czerwca 1960r.-
Kodeks postęowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 zpóźn.
zm).
od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody
w terminie 14 dni od dnia j ej doręczenia.

otrzymują:

Wielkopolskiego za moim pośrednicfwem

1. Wójt Gminy Sieroszęwice
2. Powiatowy Zarząd Dróg w ostrowie 'Wielkopolskim

3. ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa' ul. Wrocławska 100' 63-400 ostrów Wielkopolski



otrzynuj ą do wiadomości :

l.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Ostrowie Wielkopolskim

2.Urząd Gminy Sieroszewice _ Wymiar Podatków
3.a/a M.K.

Pouczenie:

1. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić o zamietzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z
projektem, co najmniej na7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie :

i)oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie plarru
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane.

2)w przypadkll ustanowienia nadzoru inwestorskiego _ oświadczęnie inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające prz5ięcie obowiązku pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlan}łni, a takŻe zaświadczenie, o
którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy _ Prawo budowlane,

3)informację zawierającą dule zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w
art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

2. lnwestor może przystątrsic do użlkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez
właściwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy w niniejsz ej decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, do uż1tkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie'

4. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie nałożono obowią2ku uzyskania pozwolenia na
użfkowanie, do uży'tkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia
do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli w
tym terminie organ nie wniesie sprzeciwu w dro dze decyzji
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ostrów Wielkopolski. dnia 17 listopada 2008 r.

OPINIA NR 34212008

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa orawna wvdania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z drl'a 77 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. Ż027 - tekst jednolity) oraz $ 20 ust' l rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictrva z dnla Ż kwietnia 200l r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbĄenia terenu olaz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

@2. U. Nr 38, poz.455).

Prze dmiot uzgodnieni a:

. Linia kablowa oświetlenia ulicznego

zloka|izowany: wieś: Sięroszewice, ul' Strażacka, Sportowa, ostrowska

Uruąd Gminy Sietoszewiee
dla: ul, Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

na rłniosek z dnia: 07-i 1-2008 r'

data wpływu wniosku: 07-11_2008 r. Ks.rob' ZUDP GGo 74411342/2008

UWAGI I ZALECENIA:
I. Uzgodnienia branŹowe:

Wvdział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w ostrowie WielkopolskiĘ
Uzgodniono bez uwag.

Powiatoł"y Inspektorat Nadzol tr Budowlanego w ostrowie Wie|kopoIskim
Uzgodniono bez uwag.

Powiatowv Zarzad Dróg w ostrowie Wielkopolskim
Brak udziału w posiedzeniu.

Netia S.A. z/s w Warszawie. Biuro rłLostrowie Wielkopolskim
Uzgoclniono bez uwag.

-t-



Wóit Gminv Sieroszewice
Zgodrxe z decyzjąw IPP. 7 33147 /08 z dnia 28-08-2008 r.

oświetlenie Uliczne iDĘca!g-sE_?._9.o''-!|&]&g
Zgodnie z warunkami nr Eos 55ll1l2008z dnia30-0ó-2008 r'

Wielkopolski 0perator Svstemu Dvstrvbucvinęgo Sp. z o.o. w Poznaniu.
oddział _ Zak}ad Dvstrvbucii Gazu Kalisz. Rozdzielnia Gazu w Ostrowie
Wielkopolskim
Uzgodniono bez uwag.

Telekomunikacia Polska S.A. - Pion Sieci . Obszar w Kaliszu
Wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr 86722108.

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu. Reionorw Zaklad Dvstrvbucii
w Ostrowie WlelkoJolskim. Szczegółolry przebieg kabii rrależy ustalić w terenie na podstavr'ie wykopów próbnych.
. Urządzenia nadziemne zinwenlalyzować w terenie.
! szczegółowe trasy kabli abonen ckich i pnyłączy kablowych uzgodnić z właścicielami.
. W pobliżu kabli wykopy prowadńć tęczńe.
. Na czas wykonania robót (w szczególności ptzv wykopach szerszych niz 0,óm) kabel

zabezpieczy ć pr zed obsun ięc i em.
. Kolizje wykonaó zgodnie z obowią7ującymi przepisami i normami. Kolizja

po wykonaniu podlegają odbiorowi pnez RZE '. Ewentualnę ko szĘ zwięane z uszkodzeniem kabli zaistniałe w czasie prac oraz
w terminie 1 roku od czasu montażu nowych urządzeń obciążają wykonawców prac.

.Telekomunikacia Koleiowa' Sn. z o.o,. Zaklad Telekomunikacii w Poznaniu
Uzgodniono bez uwag.

Ostrowski Zaklad Cieplowniczy S.A. w Ostrowie Wielkooolskim
Uzgodniono bez uwag.

Wielkopolski Zarzad Melioracii i Urzadzeń Wodnych w Poznaniu Reionowv oddzial
w Ostrowie Wielkooolskim llsnektorat w Kaliszu
Uzgodniono bez uwag,

Przedłożony plojekt został przez Zespół Uzgadniania Dokrunentacji Projektowej uzgodniony
z zachowaniem wyżej wymienionych uwag i zaleceń.

l. Zł.akj osnowy geodezyjnej podlegają ocfuonie. Pned przysĘlieniem do prac
budowlanych inwestor zobowięany jest zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie obiektu, omz zabezpieczenie znaków przed zniszczeniem, zakryciem
lub przesunięciem. Natomiast inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podziemnych
ma być sporządzona przed ich zasypaniem.

2. Ewęntualne koszty związane ze nznowieniem znaków geodezyjnych ponosi q/ykonawca

- inwestor.
3' o terminie rozpoczęcia budowy powiadomió Zespół Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Powiatu ostrowskiego w ostrowie Wielkopolskim _ podając nazwę finny,
której zlecono obsfugę geodezyjną budowy'

4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy :



l) Inwestor nie neallzował pĄektu w terminie 3 lat.
2) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowę

została zmieniona lub uchylona'
3) Inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie okresu ważności.
4) Dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. W razie niezgodaości realŁacji sieci uzbrojenia terenu z projektem, inwestor przekazuje

sprawę zespołowi w celu wydania opinii w sprawie dalszego postępowania.
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Powiatu ostrowskiego w ostrowie
Wielkopolskim nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolilzje z urządzeniami
istniejącymi w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie.

Integalną częścią opinii jest projekt sieci uzbrojenia terenu wykonany na kopii mapy
zasadniczej, zawierający klauzulę uzgodnieniową oraz załącznlk nr 1 do wydanej opinii.

-3-
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Starostwo Powiatowe w ostrowie Wielkopolskim - Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatr4 wl}osi o umieszczenie
w opisach warunków technicznych klauzuli, którajest obowiązująca dla inwestora

oraz wykonawcy i stanowi, że:

1. Pned rozpoczęciem prac budowlanych projektowarry obiekt musi być wytyczony
w terenie przoz jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, potwieldzony wpisem
do dzierurika budoły (rozdział 3, od $ 8 do 1l - Rozporządzenia M.G.P. i B' z dnia
2l lutego 1995 r' w sprawie rodzaju i zakesu opracowań geodezyjno - kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiąujących w budownictwie - (Dz. U. Nr 25'
poz. 133).

Ż. Przed zasypaniem uządzeń należy dokonaÓ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

@ozdział 5, art. 27 ust, 3 ustar y z dnia 17 maja 1989 r. - Ptawo geodezyjne

i kartograficzne @z.U, z 2005 t.Nr 240, poz.2027) oraz rczdział 5, art. 43 ust 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - (Dz. U. z 2006 r. nr156, poz. 1118

ze zmiatarni).

3. Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków
geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie' wszelkie mechaniczne
działania w pobliżu znaków geodezyjnyoh powodują niebezpieczeństwo ich naruszenia,

Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem nienaruszalności
(art. i5 w nłiązktl z art.2 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne ( tekst jednolĘ Dz. U' Nr 240 z 2005 r.,poz.20Ż7 ze zmianami). Kto wbrew
przepisom art' 15 cytowanej ustawy niszczy, uszkadzą przemileszłza znaki geodezfne,
glawimetryczne lub magneĘczne i vrzT|zenia zabezpieczd1ące te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a tŃ:że nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszko&eniu lub
przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimeĘcznych lub magn'etycznych, utządzeit
zabezpieczających te zrlaki oraz wządzeń triangulacyjnych _ podlega karze grzywny.

orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach
o wykroczenia (ań. 48 ustawy z drua 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(ekst jednolity Dz.U. Nr 240 z 2005 t -, po2.2027 ze zmianami).

Z up. STAROSTY
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ul. Staszica I
63_400 ostrów Wielkopolski tel': 0€2 735 51 66(67); fax.: 735 51 65

e-mail: powiatowyzaraaddrog@poczta.onet.pl

ostrów Wielkopolski, dnia 29 ptLździemika 2008 r.

Ę,

Maciej Krolek
UL Skorupki 24
63 1 0 0 ostłów l|ielkopo ls ki

W nawiązaniu do pisma w sprawie uzgorlnienia projektu budowy oświetlenia

uliczrrego ul. ostrowskiej (dr. pow. Nr 53llP) w m. Sieroszewice, Powiatowy Zarząd

Dróg w ostrowie Wielkopolskim informuje, Że uzgadua bez uwag lokalizację ww.

wząlzerua.

Jednocześnie informujemy, Żs przed przysĘlieniem do budowy oświetlenia w pasie

drogowyn należy przedstawió do zatwierdzenia projekt zmian w organizacji ruchu na

czas prowadzenia robót

PZD-6-5443N1009/2008
Uzsodnienie Nr 009/2008

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy

ó3_405 Sieroszewice
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Nr IPR 7331 / 47 /08

Sieroszewice, dnia 28.08.2008 roku.

DECYTJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. l pkt 2 oraz art.54 uŚawy z27 marca 2003
roku - roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestŻennym @z. U. Nr 80, poz 717 z
póaiejszymi zmianami) oruz afi. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu
postępowarria administracf nego (tj: Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071,, z późniejszymi

na wniosek
Macieja Krolka

zam. w ostrowie WlĘ. przy ul. Skorupki 24

działającego w imieniu

Gminy Sieroszewice
z dnia 13.05.2008r.

USTALAM LoKALIzAcĘ CELU PUBLICZNEGo

dla inwestycji polegająpej na

budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego
,,Centrum wsi Sieroszewicet

na terenie położonym

w Sieroszewicach, gm. Sieroszewice
ilz. nrz 26211,266|L,31114,31216,31312,31414,3I5,31611,316n,3nn,3l3,319t4,

319II4,869,870, 906, 907, 908, 909/3, 910, 919, 958.

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,
b) rodzaj zabudowy - obieĘ infrastruktury tecbnicmej,
c) fuŃcja planowanej zabudowy i zegospodarowania terenu - linią k6fo1gwą

o świetlenia uliczrrego.
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. }Varunki i wymagania ochrony i kształtowania ladu przestrzennęo:
a) lokalizacja linii kablowej oświetlenia uliczrrego _ zgodnie z dyspozycjami aą

załącz;nikl graficnrym nr 1,

2. Ochrona środowiskr i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zsbytków
oraz dóbr kuhury współczesnej:
a) należy zaclrcwać istniejąpy starr wód gruntowych na działkacĘ
b) na ewentualną wycinkę drzew naleĘ vzyskaÓ stosowne zezlłoletie,
c) lialeĘ trłzzlłbcznie zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz

Wójtowi Gminy Sieroszewice wszelkie przedmioĘ posiadająpe cechy zabytku



ujawnione przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i jednocześnie
zabeąieczyć odkłfi przedmiot a także wstrrymać wszelkie roboty mogące go
uszkodzić Lub zntszczy Ó,

d) należy chronió przed zliszczeniem znaki geodezyjne' wządzerua zabezpieczające
te zraki oraz budowle triangulacyjne.

3. Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) romłięasla ewentualaych kolizji z sieciami infrastruktury techrricznej ,szgodruĆ z

ztzĄcanitych sieci oraz uwzględńć opińe Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej,

b) us1tuowanie linii kablowej oświetleńa ulicznego w pasie drogowym drogi
gminnej _ na warunkach i w uzgodnieniu z znządcątej drogi'

c) lokalizacja linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
powiatowej _ po uzyskaniu zezwolenia zarządcy tej drogi'

4. wymagania doĘczące ochrony interesów osób trzecich:
a) budowa i usyhrowanie linii kablowej oświetlenia ulicmego powirun byó zgodna z

wymaganiami określonymi w przepisach odrębnycb_
b) zgodnie z art. 6 uśawy z dnta Ż7 kwietnia 2001 roku prawo ocbrony środowiska

nalezy podjąó działania mające rra celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziab'waniom na środowisko,

5. Linie rozgraniczające ter'en inwestycji:
Line rczgrantczające teren inwestycji zostĄ qznac zore na załączniku graficznym
rn 1' stanowiącym integralną częśó niniejszej decyzji.

Integralną część decyzji stanowi cąśś grafrczna _ z&cznlkn 1 do decyzji.

UZASADNTENIE

obszar objęĘ wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu celu publiczrrego nie posiada
miejscowego planu zagospodalowania przestrzennego. Zgodnie z obowiąującymi przepisami
dokonano analĘ warunków i zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w1nikających z
przepisów odrębnych oraz stanu fa.ktycznego i prawnego tere Ą na którym przewiduje się
inwestycję.
W trakcie prowadzonej procedury administraclnej uzyskano niezĘdne uzgodnienia-

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whsności
i uprawnień osób trzecicb-

Wójt Gminy Sieroszewice stwierdzi wygaśnięcie niniejszej decyzji jeżeli inny
wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla terenu tego zostanie uchwalony
plan miejscowy, któręo ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

od niniejszej decyzji sfuzy stronom odwołanie do Samorądowego Kolegium odwobwczego
w Kaliszr1 ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję w
terminie 14 dni od dnia jej otr4łnania.

odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zAIz|Jty odnoszące
się do decyzji, okeślać istotę i zakres ądania będąpego przedmiotem odwołania oraz
wskazywać dowody uzasadniające to Ądanie.



otrzymują:
1) Gmina S iero szewice
2) a/a.

Do wiadomości:

1. ostrowska Społdzielnia Mieszkaniowa
63_400 ostrów Wlkp, ul. Wrocławską

2. Powiatowy ZarządDróg w ostrowie Wkp.
63-400 ostrów Wlkp., uL Staszica l,

3. Starosta Powiatu Ostrowskiego
ó3_400 ostrów Mkp., Al'Powstariców Wkp.
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Budowa obwodów linii kablowej oświetlenia ulicznego,, centrum wsi Sieroszewice" ze stacji

transformatorow€j nr 22925 w rejonie ulic strażackiej, sportowej, ostfowskiej w Sieroszewicach.

3. OPIS TECHNICZNY:

3.1. Przedmiot projektu :

Przedmiotem projektu jest budowa obwodóW linii kablowej oświetlenia

ulicznego ,, Centrum wsi Sieroszewice" ze stacji transformatorowej nr 22925 w

rejonie ulic Strażackiej, Spońowej, ostrowskiej w Sieroszewicach.

3.2. Podstawa opracowania

. zlecenie inwestora Umowa nr WR 28/08 ;

. techniczne Warunki budowy EoŚ 55/ll/2008

o wiĄa lokalna;

. obowiązujące pzepisy, normy i zaządzenia

3.3. Zakres projektu :

Zgodnie z Warunkami technicznymi EoŚ 55/lu2008 z dnia 30.Vl.2008r

wydanymi przez ośWietlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. aby dokonać budowy

obwodów linii kablowej oświetlenia ulicznego ,, Centrum wsi sieroszewice''

ze stacji transformatorowe1nr 22925 W rejonie ulic Strażackiej, Spońowej'

Ostrowskiej w Sieroszewicach :

o od stacji transformatorowej nr 22925 należy pobudować, trzy obwody linii

kablowej oświetlenia ulicznego ,, Centrum wsi Sieroszewice'' ze stacji

transformatorowĄ nr 22925 w rejonie ulic Strażackiej, spońowej,

Ostrowskiej w Sieroszewicach przewodami kablami typu YAKY 4x25mm2

o projektowany obwód l zasilający ulicę Strażacką i Szkolną oraz drogę

łączącą ulicę Spońową z ulicą Strażacką należy wykonaĆ kablem typu

YAKY4x20mm2

1. na ulicy Strażackiej naleŹy zastosować oprawy firmy RoSA typu

oPc - 1 i żródła s _ 100W, klosz Auris z daszkiem malowanym

natomiast latarnie Ępu LSZ 5 o wysokoŚci 5m firmy ELMONTER.



Budowa obwodów linii kablowej oświetlenia ulicznego,, c€ntrum wsi Sieroszewice'' ze stacji
transformatorowej nr 22925 w rejonie ulic Strazackiej, Sportowej, Ostrowskiej w Sieroszewicach.

2. na ulicy Szkolnej i drodze łączącej ulicę sportową z ulicą strażacką

nalezy zastosować oprawy firmy RoSA Ępu oPC _ 1 i zródła S -
70W , klosz Auris z daszkiem malowanym natomiast latarnie typu

LSZ 5 o Wysokości 5m firmy ELMoNTER

projektowany obwód ll zasilający ulicę ostrowską oraz ulicę Sportową

należy Wykonać kablem typu YAKY 4 x 20 mm2

na ulicy Spońowej należy zastosować oprawy firmy RoSA typu

oPc - 1 i żródła s - 100W, klosz Auris z daszkiem malowanym

natomiast latarnie typu LSZ 5 o wysokości 5m firmy ELMONTER.

ulicy ostrowskiej należy zastosowaĆ oprawy firmy ROSA typu oPC
_ 1 i żródla s - 70W , klosz Auris z daszkiem malowanym natomiast

latarnie typu LSZ 5 o Wysokości 5m firmy ELMONTER

projektowany obwód lll zasilający park między ulicę Strażacką i

Spońową należy wykonać kablem typu YAKY 4 x20 mm2

1. W parku ,, Centrum wsi sieroszewice'' należy zastosować oprawy

firmy RoSA typu oPC _'l i żródła s - 70W , klosz Auris z daszkiem

malowanym na koronach KS 03 natomiast latarnie typu LSZ 5 o
Wysokości 4,5m firmy ELMONTER.

o aby móc wyprowadzić obwody kablowe ośWietlenia ulicznego ze stacji

22925 należy zam ontować szafkę stacyjną typ u S otw-3 v. 1

Na odcinku budowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego nn postawić

projektowane słupy typu Lszs i Lsz4'5 zgodnie zzałączonym planem

1.

2.

r Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej oświetlenia ulicznego



Budowa obwodów linii kabIowej oświetlenia ulicznego ,, c€ntrum wsi Sieroszewice' ze stacji

transformatorowej nr 22925 w rejonie ulic Strazackiej, Sportowej, Ostrowskiej w Sieroszewicach.

3'4. ochrona do porażeń:

Sieć będzie pracować jako TN-c.

3.5. Uwagi końcowe:

Całość prac Wykonać zgodnie z PBUE oraz

elektrycznymi.

opracował :

aktualnymi normami

mgr inŹ. Maciej Krolek
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