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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
Oświadczam, że projekt budowlany: 
Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 
2232 R ul. Jana Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z oświetleniem oraz 
montaż poręczy ochronnych od km 0+535 do km 0+605 strona prawa, został sporządzony 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z dnia 
16.04.2004r. o zmianie ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu 
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.) 
 

 
 
 

Podpis projektanta: 
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463, §7 ust. 1 i §8). 
 
Nazwa obiektu: 
Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 
2232 R ul. Jana Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z oświetleniem oraz 
montaż poręczy ochronnych od km 0+535 do km 0+605 strona prawa. 
Opis: 
Budowa słupa oświetlenia przejścia dla pieszych wraz ze znakiem aktywnym D-6. 
Głębokość posadowienia słupa – 1,6m.  
 
W budowie geologicznej udział biorą warstwy menilitowe (oligocen) wykształcone jako 
łupki ilaste, brunatne z wkładkami piaskowców cienkoławicowych, kwarcytowych, 
brunatnych, oraz warstwy podotryckie (łupki szare, margliste oraz piaskowce cienko –  
i średnioławicowe), które odsłaniają się pasami o przebiegu NW – SE.  
Na tym ogniwie zalegają piaskowce obryckie. Są to twarde często gruboziarniste lub 
zlepieńcowate piaskowce, o barwie jasnoszarej i spoiwie ilasto-wapnistym. 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej posadowienia słupów. 
 
Kategoria geotechniczna obiektu: 
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 
Dopuszczalne naprężenia: 
W projekcie przyjęto dopuszczalne naprężenia wynoszące 0,3 MPa. 
 
Wnioski: 
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzam, że obiekt budowlany będący 
przedmiotem niniejszego opracowania może być realizowany na działkach, zgodnie  
z planem zagospodarowania terenu. 
 

 
 

Opracował: 
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3. Podstawa i zakres opracowania 
 
Podstawa opracowania. 
 
Podstawą wykonania niniejszej dokumentacji były następujące dokumenty: 

a. Wizja lokalna w terenie 
b. Podkłady architektoniczno-konstrukcyjny 

oraz zarządzenia i przepisy: 
c. Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. 

2003r. Nr 153, poz.1504 z późniejszymi zmianami), w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać energetyczne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. Ustawy z dnia 27-04-2001 "Prawo ochrony środowiska",  Ustawy " o 
odpadach". (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 628) z późniejszymi zmianami. 

d. Normy w zakresie budowy urządzeń energetycznych 
e. Ogólne wytyczne dotyczące warunków ochrony przeciwporażeniowej. 

4. Inwestor 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku 
ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok 

5. Użytkownik 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku 
ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok 

6. Zakres opracowania 
 

Projekt obejmuje budowę słupa oświetleniowego oraz budowę znaku aktywnego D-6. 

7. Dane techniczne 
 
1. Dane energetyczne dla projektowanego znaku aktywnego D-6  
Napięcie znamionowe – DC12 V 
Moc 2,5W 
Panel PV 2x150Wp 
Oprawa LED 12VDC 
 
Klasa oświetlenia dla oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych PC-2 
 

Średnie pionowe natężenie oświetlenia Evśr [lx] Równomierność 
całkowita minimalne maksymalne 

strefa strefa U0 
(Evmin/Evśr) przejścia oczekiwania każda 

50 30 150 ≥0,4 
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8. Opis techniczny 

 
Opis projektowanych rozwiązań: 

 
Zasilanie elektryczne 

Dla projektowanego słupa oświetleniowego oraz znaku aktywnego D-6 zaprojektowano  
zasilanie elektryczne z paneli fotowoltaicznych instalowanych na słupie oświetleniowym. 
Na słupie przewidziano montaż regulatora ładowania. Urządzenia montować w skrzynce 
aluminiowej IP67, IK10.  
Przewidziano montaż akumulatora litowojonowego o pojemności 120Ah w skrzynce 
kablowej hermetycznej IP68.  Akumulator usytuować pod powierzchnią ziemi przy 
projektowanym słupie oświetleniowym. 
 

Oprawa oświetleniowa 

Zaprojektowano oprawę LED  
- napięcie 12V DC 
- podwójna asymetria 
- wariant dla jezdni dwu – kierunkowej 
- wersja z wysięgnikiem 
- odporność na wyładowania elektryczne do 15 impulsów z napięciem 10kV 
- stopień ochrony: IP 67 
- materiał: stop aluminium 
- zakres temperatur pracy: od -30°C do +50°C 
Istnieje możliwość zamiany opraw i innego osprzętu stosując równorzędne odpowiedniki 
(zachowując w/w parametry). Zmianę typów opraw należy uzgodnić z projektantem i 
inwestorem przedkładając obliczenia parametrów oświetlenia. 
Połączenie projektowanej oprawy z bezpiecznikiem wykonać przewodem 
YDYo3x1,5mm2 450/700V. Sterowanie pracą oprawy odbywać się będzie za pomocą 
wyłącznika zmierzchowego oraz wyłącznika ręcznego do testowania oprawy. 
 

Znak aktywny D-6 Pylon 600x600 

- wymiary 600x600 (mm) 
- materiał aluminium, waga 16kg 
- ilość lamp pulsujących: 2 średnica 100(mm), źródło LED, kolor żółty 
- klasa lamp (zgodnie z normą) PN-EN 12352 L2H 
- napięcie zasilania 12VDC, moc maksymalna 2,5W 
- szafa sterująca z zasilaniem solarnym 
- typ czujnika (wersja bezprzewodowa) podczerwień 
- sterownik SULBOXv2.0+k3-BOX, zamiennie sterownik SULED 
 
Znak aktywny D-6 - źródło LED, obudowa stop aluminium Polimerowa folia PCV, 65 
mikronów, przeznaczona do wykonywania tablic reklamowych, oznakowań, napisów i 
dekoracji o dużej trwałości i wytrzymałości. Trwałość aplikacji wewnętrznych- 
nieograniczona. Nadaje się do druku termo transferowego. Sterowanie pracą znaku odbywać 
się będzie za pomocą wyłącznika zmierzchowego oraz wyłącznika ręcznego do testowania 
oprawy. 
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Słup oświetleniowy (sygnalizator uliczny)  

Zaprojektowano słup oświetleniowy (sygnalizator uliczny) stalowy ocynkowany ogniowo o 
wysokości 7m, długość wysięgnika 0,5m na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 
0,3x0,3x1,6m.  
Grubość ścianki słupa 4mm.  
Słupy projektowane oznaczyć numeracją zgodną ze schematem elektrycznym oraz oznaczyć 
jako własność odbiorcy WO. 
 
Regulator ładowania 

Regulator ładowania winien posiadać wbudowany inteligentny moduł Bluetoooth. 
Sprawność maksymalna [%] 98 
Napięcie maksymalne paneli [V] 100 
Moc paneli 12/24/48V: 290/580/1160W 
Napięcie nominalne baterii [V] 12 / 24 / 48 
Ładowanie absorpcyjne [V] 14.4 / 28.8 / 57,6 
Ładowanie podtrzymujące [V] 13.8 / 27.6 / 55,2 
Napięcie automatycznego odłączenia obciążenia [V] 11.1 / 22.2 lub 11.8 / 23.6 
Napięcie automatycznego załączenia obciążenia [V] 13.1 / 26.2 lub 14 / 28 
Znamionowy prąd ładowania [A] 20 
Zużycie własne [mA] 25 / 15 
Masa [kg] 0.65 
Typ komunikacji VE.Direct 
Wymiary [mm] 113 x 100 x 60 
 

Akumulator 

Pojemność:120Ah 
Napięcie:12V 
Typ:VRLA AGM 
Kolor:Czarny 
Waga:33.50kg 
Gwarancja: 24 miesiące 
Terminal: Śruba M8 
Żywotność: ponad 5 lat 
Max. prąd rozładowania: 3C 
Samorozładowanie: 2% w ciągu miesiąca (przy temp. 25°C) 
Pojemność wg. temperatury: (40 °C - 102%) (40 °C - 100%) (0 °C - 85%) (-15 °C - 65%) 
Ładowanie buforowe: 13,5 – 13,8 V (-20 mV/C) 
Ładowanie cykliczne: 14,5 – 14,9 V (-30 mV/C) 
Rezystancja wewnętrzna: ≤5mΩ (przy temp. 25°C) 
Maksymalny prąd ładowania: 36.0 A 
Wysokość całkowita (z konektorami): 227 mm 
Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 410 x 175 x 227 mm 
Zastosowanie: do łodzi i instalacji fotowoltaicznych 
Zakres pojemności: powyżej 50Ah 
 

Panel fotowoltaiczny PV 150 

Wymiary modułu: 1230*670*30mm 
Waga modułu: 11,83kg 
Pakowanie: Pojedynczo w karton 
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Moc znamionowa: 150W 
Typ komórek: Monokrystaliczne 
Efektywność modułu: 20.22% 
Prąd mocy maksymalnej (Imp): 7.25A 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp): 22.07V 
Napicie obwodu otwartego (Voc): 26.33V 
Prąd zwarciowy (ISC): 7.64A 
Napięcie maksymalne w obwodzie: 1000V 
Tolerancja: +3% 
Przewody: 500mm / 2.5mm2 
Typ złącza: MC4 / MC4 Compatible 
Budowa modułu: Rama z anodyzowanego aluminium / Szkło / Podkład EVA / Tył 
laminowany (Biały) 
Skrzynka przyłączeniowa: ≥IP67 
Diody bypass: 1 
Temperatury pracy: -40℃~+80℃ 
 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę od porażeń przyjęto szybkie wyłączenie zasilania. 
Zaprojektowano uziemienie wybranych stanowisk słupów oświetleniowych stosując taśmę 
stalową ocynkowaną o przekroju min.120mm2. Wartość uziemienia winna wynosić R≤10Ω.  
W żyłach neutralnych pozostawić większy zapas po podłączeniu do zacisku neutralno-
ochronnego. 
 
Uwagi końcowe. 
Całość inwestycji należy wykonywać przy uwzględnieniu wszystkich uwag i zaleceń 
przedstawionych w treści uzgodnień  zainteresowanych instytucji, pod nadzorem 
odpowiednich służb dozoru technicznego ,z zachowaniem przepisów szczegółowych i norm 
obowiązujących z Prawa Energetycznego oraz zgodnie  
 z przepisami Ustaw z dnia 27/04/2001 "Prawo ochrony środowiska" i Ustawy  
" o odpadach". (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 628) z późniejszymi zmianami. 
 

Użyte nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów w projekcie, służą do ustalenia 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w parametrach technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji technicznej.  
 

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu mogą być dokonywane 
wyłącznie za zgodą Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. 

9. Rysunki 
 

� Projekt Zagospodarowania Terenu  
� Schemat rys nr 02/E 

10. Przepisy i normy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
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243 poz. 1623) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (1997, Dz. U. 129 poz. 844), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003, Dz. 
U. 47 poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 
1239) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z późn.zm.) 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i 
budowa 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze. 
SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r. 
PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje 
PN-EN 40-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 2: Wymiary i tolerancje 
PN-EN 40-3-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 3-1: Projektowanie i 
sprawdzanie - Specyfikacja obciążeń 
PN-EN 40-3-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 3-2: Projektowanie i 
sprawdzanie - Sprawdzenie przez badania 
PN-EN 40-5:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 5: Specyfikacja dla słupów 
stalowych  
PN-EN 40-6:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 6: Specyfikacja dla słupów 
aluminiowych 
PN-EN 40-9:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 9: Wymagania specjalne dla 
słupów oświetleniowych z betonu strunowego 
PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia 
PN-EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych 

 
 
 
 

Podpis projektanta: ................................... 
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