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1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  tzw.  przejść  aktywnych  dla  pieszych

odpowiednio doświetlonych oraz wyposażonych w aktywny znak D-6 z informujący o przejściu dla

pieszych, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zlokalizowanym w Rydułtowach.

Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  3  aktywnych  przejść  dla  pieszych  zlokalizowanych  na

skrzyżowaniu ulic Ofiar Terroru i Leona zgodnie z rysunkiem przedstawionym poniżej.

Rys. 1. Lokalizacja przebudowywanych przejść dla pieszych

W ramach  opracowania  należy  wykonać  projekt  wykonawczy  doświetlenia  przejść  dla  pieszych  i

oznakowania aktywnego w postaci znaku D-6. Po opracowaniu i akceptacji dokumentacji w miejscu

istniejących  przejść  dla  pieszych  należy  wybudować  elementy  aktywne,  do  których  zaliczane  są:

oświetlenie, odpowiednie oznakowanie poziome, aktywne znaki D-6.

Zadanie realizowane będzie na drogach gminnych 460 076S ul. Ofiar Terroru, 460 051 S ul. Leona

w obrębie jednego skrzyżowania na następujących przejściach:

a) przejście  nr  1:  na  ul.  Ofiar  Terroru  na  działce  o  nr  ewidencyjnym  1903/54  w  obrębie

skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona;

b) przejście nr 2: na ul.  Leona na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w obrębie skrzyżowania

ul. Ofiar Terroru i ul. Leona;

c) przejście  nr  3:  na  ul.  Ofiar  Terroru na  działce  o  nr  ewidencyjnym  445/1  w  obrębie

skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona.

Działka nr 1903/54 obręb Radoszowy użytek dr zapisana w księdze wieczystej GL1W/00049138/2

stanowi własność miasta Rydułtowy.

Działka  nr  445/1  obręb  Radoszowy  użytek  dr  zapisana  w  księdze  wieczystej  GL1W/00049138/2

stanowi własność miasta Rydułtowy.



Obecnie ww. działki wykorzystywane są jako pas drogowy. Po zrealizowaniu inwestycji przeznaczenie

działek nie ulegnie zmianie.

Zadanie  realizowane  będzie  na  terenie  objętym  Miejscowym  Planem  zagospodarowania

przestrzennego  Miasta  Rydułtowy  obejmującym  obszar  oznaczony  symbolem  MP/9  na  terenie

oznaczonym symbolem 04KDL – tereny komunikacji, pasy drogowe ulic publicznych klasy lokalnej.

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1.1.1.  Aktualne zagospodarowanie działek

Na działce o nr ewidencyjnym 1903/54 znajduje się pas drogowy ul.  Ofiar  Terroru oraz ul.  Leona

składający się z jezdni, obustronnych chodników i pasów zieleni w postaci trawnika. 

Na  działce  o  nr  ewidencyjnym 445/1  znajduje  się  pas  drogowy  ul.  Ofiar  Terroru  oraz  ul.  Leona

składający się z jezdni, obustronnych chodników i pasów zieleni w postaci trawnika.

Na  terenie  działek  o  nr  ewidencyjnym  1903/54  i  445/1  znajduje  się  infrastruktura  podziemna:

kanalizacja  deszczowa,  kanalizacja  sanitarna,  sieć  elektroenergetyczna,  sieć  teletechniczna,  przy

czym niezbędne jest ich dokładne rozpoznanie przed przystąpieniem do prac projektowych. 

Parametry drogi:

a) przejście nr 1: szerokość jezdni – 7 m; nawierzchnia bitumiczna; chodnik dwustronny z kostki

prefabrykowanej o szerokości 2 m;

b) przejście nr 2: szerokość jezdni – 7 m; nawierzchnia bitumiczna; chodnik dwustronny z kostki

prefabrykowanej o szerokości 2 m (strona lewa) i 1,8 m (strona prawa);

c) przejście  nr  3:  szerokość jezdni  –  6,8  m;  nawierzchnia  bitumiczna;  chodnik  dwustronny  z

kostki prefabrykowanej o szerokości 2 m.

1.1.2. Zakres prac projektowych

W ramach prac projektowych należy:

a) pozyskać od Zamawiającego wytyczne odnośnie zakresu prac i założeń wyjściowych;

b) w razie konieczności pozyskać aktualne mapy do celów projektowych;

c) pozyskać niezbędne warunki (wytyczne) właściwych Gestorów sieci (lub w przypadku założeń

innych niż te przedstawione w dołączonych warunków przyłączenia punktów oświetleniowych

własności Miasta/Gminy do sieci oświetleniowej własności Tauron Nowe Technologie S.A.);

d) pozyskać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i pozwolenia;

e) pozyskać badania, ekspertyzy i pomiary, które niezbędne są do wykonania przedmiotu umowy

oraz prawidłowej realizacji zadania;

f) sporządzić projekt budowlano-wykonawczy, który uwzględnia specyfikę robót budowlanych i

wytyczne Zamawiającego (część elektryczna i konstrukcyjna);

g) opracować i uzyskać zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót;

h) projekt  należy  wykonać  zgodnie  z  Wytycznymi  projektowania  infrastruktury  dla  pieszych

dostępnymi  na  stronie  Ministerstwa  Infrastruktury  pod  adresem

https://www.gov.pl/infrastruktura/wr-d

i) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

j) opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

k) opracować kosztorys inwestorski;



l) uzgodnić  dokumentację  projektową  z  właściwymi  organami  w  zakresie,  który  wynika  z

obowiązujących przepisów;

m) uzyskać  pozytywne  przyjęcie  zgłoszenie  robót  budowlanych  przez  właściwy  organ

administracji  architektoniczno-budowlanej  lub  jeżeli  zajdzie  taka  konieczność  uzyskać

pozwolenie na budowę.

1.1.3. Zakres prac budowlano-montażowych

W ramach prac budowlano-montażowych należy przewidzieć:

a) rozebranie  istniejących  chodników  w  miejscach  lokalizacji  urządzeń  lub  przebiegu  linii

kablowej zasilającej i ich późniejsze odtworzenie zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami

prawa budowlanego i sztuki budowlanej;

b) obecne istniejące oznakowanie aktywne przejścia zasilane z paneli fotowoltaicznych należy

zdemontować i przenieść w inne miejsce;

c) istniejące oznakowanie poziomie biało czerwone grubowarstwowe na przejściu oznaczonym

cyfrą 1 odnowić;

d) wykonanie  oznakowania  poziomego  biało  czerwonego  grubowarstwowego  na  przejściach

oznaczonych cyframi 2 i 3;

e) demontaż punktowych elementów odblaskowych znajdujących się na przejściu nr 1;

f) wykonanie koniecznych przyłączy elektroenergetycznych, kablowych linii zasilających oraz ich

podłączenie i uruchomienie;

g) posadowienie masztów/konstrukcji wsporczych oraz wysięgników;

h) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

i) zabudowa pozostałych elementów (sterownik, detektory ruchu, itd.);

j) uruchomienie i konfiguracja zabudowanych elementów

k) wykonanie badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów z tych pomiarów;

l) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

m) sporządzenie  i  przekazanie  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  deklaracjami  zgodności,

certyfikatami i aprobatami technicznymi da zabudowanych elementów;

n) dokonać końcowego odbioru technicznego;

o) pozostałe prace;

� prace związane z odtworzeniem i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego;

� odtworzenie terenów zielonych;

� uporządkowanie placu budowy;

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
W ramach dokumentacji projektowej wymaga się:

a) wykonania projektu i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas robót;

b) uzgodnień z właściwymi organami w zakresie, który wynika z obowiązujących przepisów;

c) uzgodnienia ZUDP (jeżeli to konieczne) – tylko w danym zakresie;

Inwestycja realizowana będzie na terenie, który należy do Zamawiającego. Wszelkie prace budowlane

można rozpocząć dopiero po:

a) opracowaniu kompletnej dokumentacji i uzgodnieniu jej z Zamawiającym;

b) zawarciu umowy użyczenie pasa drogowego ul. Ofiar Terroru i Leona z Miastem Rydułtowy;



c) wprowadzeniu na plac budowy przez Zamawiającego.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przewiduje  się zaprojektowanie  i  przebudowanie  przejść  dla  pieszych w obrębie  skrzyżowania  ul.

Ofiar Terroru i ul. Leona w postaci oświetlenia przejść, instalacji detektorów ruchu i znaków aktywnych

D-6  oraz  wymalowania  oznakowania  poziomego  w  kolorze  biało  czerwonym.  Zadanie  jest

dofinansowywane  z  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg  w celu  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego  na  przejściach  dla  pieszych  w  obszarze  oddziaływania  przejść  dla  pieszych  w

województwie śląskim.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
System do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych opisany poniżej
dotyczy każdego z trzech przebudowywanych przejść. 

1.4.1. Oprawy i słupy/konstrukcje oświetleniowe

Budowa  oświetlenia  elektrycznego  dedykowanego  (budowa  przyłącza  elektrycznego,  montaż  2

słupów i 2 lamp z oprawami LED z obydwu stron symetrycznie). Oświetlenie włączane będzie wraz z

oświetleniem  ulicznym.  Załączenie  opraw  oświetleniowych  ma  nastąpić  po  osiągnięciu  wartości

natężenia oświetlenia zewnętrznego na poziomie ≤ 50 lx natomiast ich wyłączenie ma nastąpić przy

wartości natężenia oświetlenia zewnętrznego na poziomie ≥ 50lx.  Oprawy po załączeniu „w porze

nocnej” mają świecić z mocą zredukowaną do 20% mocy znamionowej opraw. Po aktywacji oprawy

oświetleniowe zwiększają moc świecenie do 100%, którą mają utrzymać do czasu zejścia pieszego z

przejścia.  Slupy latarni  należy umieścić  po dwóch stronach jezdni  przed wejściem dla pieszych w

odległości  wynikającej  z  zasad  projektowania  oznakowania  pionowego.  Słupy  powinny  być

wyposażone  w  wysięgniki  do  opraw  o  długości  ramienia  zapewniającej  odpowiednie  usytuowanie

oprawy.

1.4.2. Detektory ruchu

Na słupach oświetleniowych należy zamontować 2 szt. detektorów ruchu (po jednej sztuce na każdym

słupie)  służących  aktywacji  systemu  poprzez  wykrywanie  obecności  pieszego  oczekującego  na

przejście a także obecnego na przejściu. System ma jednocześnie aktywować obie strony przejścia.

System  detekcji  nie  może  być  wrażliwy  na  takie  obiekty  jak  poruszające  się  gałęzie  czy

przejeżdżające samochody przy krawędzi jezdni.

1.4.3. Znaki aktywne D-6

Na słupach oświetleniowych należy zamontować 2 szt. znaków aktywnych D-6 (po jednej sztuce na

każdym słupie).  Znaki o wymiarach 600mm x 600mm, wykonane z folii  odblaskowej  II  generacji  z

panelem  z  2  światłami  ostrzegawczymi  LED  koloru  żółtego  zasilanych  z  systemu  elektrycznego.

Lampy ostrzegawcze nadawać będą sygnał błyskowy naprzemiennie jedynie w momencie aktywacji

systemu.

1.4.4. Sterowanie systemem

Całość  systemu  aktywnego  przejścia  będzie  zasilana  i  wysterowana  z  centralnego  układu

umieszczonego w szafie  sterowniczej  zlokalizowanej  w pobliżu przejść dla pieszych. Komunikacja

pomiędzy aktywnymi elementami przejścia odbywać się będzie bezprzewodowo.

1.4.5. Moduł zasilania awaryjnego

Cały  system  ma  zostać  wyposażony  w  moduł  zasilania  rezerwowego  dla  umożliwienia  jego

funkcjonowania  przez  24  godziny  w przypadku  braku  głównego  zasilania  dla  znaków aktywnych.

Moduł  zasilania  awaryjnego powinien  być wyposażony  w specjalny  układ  zasilająco  przełączający



dzięki któremu, w trakcie obecności zasilania 230 V AC cały system na bieżąco pracować będzie z

energii  elektrycznej  sieciowej.  W  tym  samym  czasie  powinien  następować  również  proces

doładowywania akumulatorów lub ich utrzymanie w cyklu konserwacji. W momencie zaniku zasilania z

sieci, system zostanie przełączony na zasilanie akumulatorowe bez najmniejszej przerwy w działaniu.

Moduł powinien pełnić również rolę monitora stanu naładowania akumulatorów. W module zasilania

awaryjnego należy przewidzieć zastosowanie jedynie akumulatorów bezobsługowych. 

1.4.6. Oznakowanie poziome

Oznakowanie  poziome  należy  wykonać  w  kolorze  biało  czerwonym  w  postaci  grubowarstwowej

chemoutwardzalnej. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.5.1. Wymagania ogólne

Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o kompletny, uzgodniony i zatwierdzony przez

Zamawiającego,  jak  również  przez  właściwe  organy  projekt,  który  należy  przekazać  w  wersji

papierowej w 4 egzemplarzach. Dodatkowo należy Zamawiającemu przekazać wersje elektroniczne

projektów  z  uwzględnieniem  tego,  że  rysunki  powinny  być  zapisane  w  formacie  .dwg,  materiały

tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne powinny być zapisane w postaci plików obsługiwanych przez

MS Word i MS Excel. Całość opracowania powinna być dodatkowo zapisana w formacie .pdf.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze

utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  W czasie  wykonywania  robót  należy

zapewnić przejezdność ulicy oraz bezpieczeństwo ruchu pieszego. Teren przeznaczony pod prace

zostanie  udostępniony  Wykonawcy  na  podstawie  protokołu  przekazania  terenu.  Charakter

prowadzonych robót  nie wymaga specjalistycznego przygotowania  terenu oraz tworzenia zaplecza

budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności

w zakresie:

a) organizacji robót budowlanych;

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich;

c) ochrony środowiska;

d) warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ);

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;

f) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania

polskich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one

wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają

wymagane parametry.

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności:

a) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  w  aspekcie  ich  zgodności  z

programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich

dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

c) wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę;



d) sposób  wykonywania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór dokumentacji projektowej;

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

c) odbiór częściowy;

d) odbiór końcowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

a) użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu  w

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy;

b) jakość wykonania robót i dokładność montażu;

c) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania wszystkich robót tymczasowych w stanie

nadającym się do użytku oraz w późniejszym czasie do ich zlikwidowanie, które są mu niezbędne do

zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do odbioru końcowego Zamawiającemu zostanie przekazana

dokumentacja budowy oraz dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości

wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji

wykonywania i odbioru robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość transportowanych materiałów i nie spowodują uszkodzeń materiałów, sprzętu i urządzeń.

1.5.2. Wymagania szczegółowe

Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie w energię elektryczną wykonać zgodnie  z dołączonymi warunkami przyłączenia punktów

oświetleniowych własności Miasta/Gminy do sieci oświetleniowej własności Tauron Nowe Technologie

S.A.

Folia ostrzegawcza

Folia  ostrzegawcza  ułożona  w  wykopie  nad  kablami  elektroenergetycznymi  powinna  być  koloru

niebieskiego o odpowiedniej grubości, szerokości, gatunki i posiadająca niezbędne certyfikaty.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów wytrzymałych mechanicznie,  chemicznie i

odpornych na działanie łuku elektrycznego.  Wykorzystane rury używane do wykonania przepustów

powinny być wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania kabli.

Kable

Kable  używane  do  zasilania  oświetlenia  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm.  Przy

budowie przyłączy kablowych (zasilających) należy stosować kable aluminiowe lub miedziane. Kable

zasilające  i  oświetleniowe  układać  według  zasad  określonych  w  normie  N  SEP-E-004  ,

”Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Oprawy

Do  oświetlenia  przejść  dla  pieszych  należy  stosować  oprawy  dedykowane.  Zastosować  oprawy

wykonane w technologii LED. Wszystkie oprawy powinny być wykonane w II klasie ochronności z oraz



posiadać odpowiednie certyfikaty jakości. 

Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi. Słupy powinny być

dobrane w taki sposób aby przenieść obciążenia wynikające z zawieszeni opraw oraz parcia wiatru. W

dolnej  części  słupy  powinny  posiadać  wnękę,  w  której  należy  zainstalować  złącza  słupowe

bezpiecznikowe.  Do  słupów powinny  być  dostarczone  prefabrykowane  fundamenty  o  rozmiarach,

wadze  i  właściwościach  przystosowanych  do  warunków  gruntowych.  Elementy  słupów  i  masztów

powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w normach. 

Złącza słupowe bezpiecznikowe

Należy  zapewnić  odpowiednią  ilość  złącz  słupowych  bezpiecznikowych,  z  odpowiednią  ilością

możliwych żył do podłączenia.



2. Część informacyjna

a) Oświadczenia  Inwestora  stwierdzające  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele

budowlane;

b) mapa zasadnicza z lokalizacją przebudowy przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul.

Ofiar Terroru i ul. Leona;

c) warunki  przyłączenia  punktów  oświetleniowych  własności  Miasta/Gminy  do  sieci

oświetleniowej własności Tauron Nowe Technologie S.A.



3. Informacja o planie BIOZ

3.1. Zakres robót
Przebudowa przejść dla pieszych w warunkach ruchu ulicznego:

a) roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kablowych (kable zasilające);

b) roboty związane z montażem fundamentów i masztów;

c) roboty związane z montażem opraw oświetleniowych, detektorów ruchu, itp.;

d) roboty  związane  z  uruchomieniem,  regulacją  i  kalibracją  systemu,  jak  również  wykonanie

pomiarów  i  badań  wraz  ze  sporządzeniem  stosownych  protokołów  oraz  dokumentacji

powykonawczej.

3.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót
a) czynniki niebezpieczne:

� zagrożenia spowodowane wypadkiem komunikacyjnym w ruchu ulicznym;

� zagrożenia związane z ostrymi i wystającymi elementami;

� zagrożenia porażenia prądem elektrycznym;

� zagrożenia związane z upadkiem z wysokości;

� zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi;

� zagrożenia wynikające z elementami wirującymi i luźnymi urządzeniami.

a) czynniki chemiczne:

� związki chemiczne stosowane w materiałach budowlanych;

a) czynniki psychofizyczne:

� praca w zmiennych warunkach klimatycznych;

� praca w pozycji wymuszonej: obciążenie rąk i nóg.

3.3. Szkolenia bhp
Szkolenia  bhp  należy  realizować  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki

Społecznej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.4. Stosowane środki ochrony indywidualnej
Z racji na występujące zagrożenie spowodowane wypadkiem komunikacyjnym podczas prowadzenia

prac  w  ruchu  ulicznym  pracownicy  muszą  być  wyposażeni  w  kamizelki  ostrzegawcze.  Miejsce

oznakować pionowymi znakami drogowymi zgodnie z projektem tymczasowej  organizacji  ruchu na

czas prowadzenia robót opracowanym przez Wykonawcę.

3.5. Zasady nadzoru nad wykonywanymi pracami
Bezpośredni nadzór nad pracownikami sprawuje kierownik budowy.



4. Przepisy prawne

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784 z późn. Zm.);

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1376, 1595 z późn. zm.);

c) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463,

694, 720, 1641 z późn. zm.);

d) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11 września  2020 r.  w sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2020 r., poz 1609 z późn. zm.);

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);

f) Rozporządzenia 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. z 2004 r. nr 202, poz. 2027);

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999

r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);

h) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn.

zm.);

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67 poz. 413)

j) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn.

zm.);

k) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);

5. Załączniki

a) Załącznik 1 – warunki przyłączenia punktów oświetleniowych;

b) Załącznik 2 – mapa zasadnicza.


