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1. E-01 Oświetlenie uliczne ul. Wiśniowa, Wiosenna,   (str. 110-115) 

Leśna, Rzemieśnicza 
  - mapa zasadnicza 

- rys. oświetlenia ulicznego 
- uzgodnienie Tauron na słupach nr 1304, 1309 (ul. Wiśniowa) 
- uzgodnienie Tauron na słupie nr 1201 (ul. Wiosenna) 
- uzgodnienie Tauron na słupach nr 1353, 1355 (ul. Leśna) 
- uzgodnienie Tauron na słupie nr 1256 (ul. Rzemieśnicza) 

 
2. E-02 Oświetlenie uliczne ul. Rolna, Pocztowa   (str. 116-119) 

- mapa zasadnicza 
- rys. oświetlenia ulicznego 
- uzgodnienie Tauron na słupie nr 18 (ul. Rolna) 
- uzgodnienie Tauron na słupie nr 270 (ul. Pocztowa) 

 
3. E-03 Oświetlenie uliczne ul. Marzanny    (str. 120-122) 

- mapa zasadnicza 
- rys. oświetlenia ulicznego 
- uzgodnienie Tauron na słupie nr 802 (ul. Marzanny) 

 
4. E-04 Oświetlenie uliczne ul. Krasickiego    (str. 123-125) 

- mapa zasadnicza 
- rys. oświetlenia ulicznego 
- uzgodnienie Tauron na słupie nr 564 (ul. Krasickiego) 

 
5. E-05 Oświetlenie uliczne ul. Akacjowa    (str. 126-128) 
           - mapa do celów projektowych  

- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 

 
6. E-06 Oświetlenie uliczne ul. Asnyka    (str. 129-132) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- uzgodnienie Tauron ul. Asnyka 

 
7. E-07 Oświetlenie uliczne ul. Cicha, Szafirowa, Rubinowa  (str. 133-138) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
-załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 



-uzgodnienie Tauron ul. Cicha 
 

8. E-08 Oświetlenie uliczne ul. Moniuszki    (str. 139-142) 
- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
-załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
-uzgodnienie Tauron przy świetlicy Terapeutycznej Moniuszki 

 
9. E-09 Oświetlenie uliczne ul. Jesienna    (str. 143-146) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
-załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
-załącznik uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych 

  
10. E-10 Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki     (str. 147-156) 

- mapa do celów projektowych   
- rys. oświetlenia ulicznego 
-załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
-załącznik uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych 

 
11. E-11 Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki „do piekarni”  (str. 157-160)  

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- załącznik uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych 
- uzgodnienie Tauron w okolicy skrzyżowania ul. Kościuszki i Sikorskiego 

 
12. E-12 Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki 10abd   (str. 161-165) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- załącznik uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych 
- uzgodnienie Tauron w okolicy ul. Kościuszki 10abc 

 
13. E-13 Oświetlenie uliczne ul. Kolejowa    (str. 166-171) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- załącznik uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych 
- uzgodnienie Tauron przy ul. Kolejowej 
- warunki przyłączenia Tauron ul. Kolejowa 

 
14. E-14 Oświetlenie uliczne ul. Moniuszki    (str. 172-175) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
-załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
-załącznik uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych 
-uzgodnienie Tauron w okolicy ul. Mickiewicza 1-1A i 3-3A 

 
15. E-15 Oświetlenie uliczne ul. Ochronna    (str. 176-179) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- uzgodnienie Tauron na skrzyżowaniu ul. Nysańskiej z drogą nieutwardzoną  

 



16. E-16 Oświetlenie uliczne ul. Przytulna    (str. 180-183) 
- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
-załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
-uzgodnienie Tauron w okolicy ul. Matejki 

  
17. E-17 Oświetlenie uliczne ul. Radosna    (str. 184-188) 

- mapa do celów projektowych    
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- załącznik uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych 
- uzgodnienie Tauron przy garażach w okolicy ul. Kościuszki (Radosna) 

 
18. E-18 Oświetlenie uliczne ul. Słowackiego   (str. 189-192) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- uzgodnienie Tauron dz. 1250/30 w m. Lewin Brzeski (Słowackiego) 

 
19. E-19 Rys Oświetlenie uliczne ul. Zamkowa   (str. 193-196) 

- mapa do celów projektowych  
- rys. oświetlenia ulicznego 
- załącznik uzgodnienia z narady koordynacyjnej 
- uzgodnienie Tauron na ul. Zamkowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


