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Witam,
na potrzeby modernizacji oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego i podjęcia uzgodnień z Podlaskim
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przesyłam w załączniku:
1) rysunki z podkładem modernizowanego odcinka – 3 strony z zaznaczonymi na żółto
modernizowanymi betonikami
2) screeny z przejściami o których rozmawialiśmy na dzisiejszej naradzie
3) fotkę doświetlenia przejścia jakie macie zrealizowane przy Wojska Polskiego / Ziemiańska
– w tego typu rozwiązanie celujemy
Potrzebujemy z Waszej strony:
1) decyzji które przejścia na rozważanym odcinku doświetlamy – na potrzeby sporządzenia
rysunku i wystąpienia do PZDW – po wizji w terenie podtrzymuje ze swojej stronie wybrane
trzy, natomiast do rozważenia przez Was skrzyżowanie Turystyczna i przejście na odcinku
Klonowica zaraz przed zjazdem do oficerów – o tym nie rozmawialiśmy.
Z tego co jeszcze wyszło:
1) jeżeli mamy wymieniać ten jeden słup stalowy (który już jest wymieniony za betonowy) to
razem daje 48 kpl. a w OZP mamy 47 szt. tyle zamówiliśmy i tyle mam potwierdzonych
2) wysłaliśmy zapytanie do dostawcy słupów o w/w dodatkowy oraz dostępność słupów do
doświetlenia przejść dla pieszych (5-6m) – czy jest szansa żeby to dostać razem
3) opraw na przedmiotowy odcinek zamówione mamy 96 szt. po 2 szt, na słup o mocy 102W
każda
Chcielibyśmy w piątek 24.09 rano przesłać rysunek uzupełniony o naniesione przejścia żeby
wysłać to z pismem przewodnim o wydanie warunków / zgodę / uzgodnienie do PZDW.
Obliczenia oświetlenia dla przykładowego
PS. W piątek rano przesłalibyśmy też rysunki z OZE do uzupełnienia wniosków do konserwatora –
mapę do celów projektowych na Sajenek dziś odebraliśmy od geodety natomiast nie ma jeszcze
Activity Park – najwyżej wrysujemy na mapkach które już mamy (bez pieczątki geodety) żeby nie
zwlekać.
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