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1. OŚWIADCZENIA 
   
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kielce dn. 2020-02 

 
 
Oświadczam, że: Imię i nazwisko:   Jarosław Sokołowski 
nr uprawnień:         KL-279/91 

nr ewid.:           SWK/IE/0631/01 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 Projekt budowlany „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Salata ze stacji Salata Wieś”. 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Podpis: 
____________________________________________ 
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1.1. Uprawnienia 
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2. PISMA I UZGODNIENIA 
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3. ZESTAWIENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK 
 

L.p. Imię i Nazwisko Numer działki 
1. Mikołaj Bednarczyk, Kacper Bednarczyk, Jakub 

Bednarczyk, Julia Bednarczyk  
zam. Salata 32A, 26-212 Smyków 

48 

2. Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków 59,  83, 146, 354 
3. Kołodziejczyk Krystyna,  

zam. Salata 39, 26-212 Smyków 515 
 
 
4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest oświetlenie fragmentu drogi gminnej w msc. Salata gm. 
Smyków.  

Zakres opracowanie obejmuje budowę linii napowietrznej przewodem ASXSn 2x25mm2 oraz 
kablowej wykonanej kablem YAKXs 4x35mm2 w obrębie pasa drogi gminnej, projektowane 
oświetlenie zasilane ze stacji Salata Wieś 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  
-   budowa oświetlenia ulicznego przewodem ASXSn 2x25mm2       - m 545/573  
-   budowa oświetlenia ulicznego kablem YAKXs 4x35mm2         - m 107/165  
-   zabudowę opraw oświetleniowych LED 55W            - szt. 14 
- zabudowę słupów oświetleniowych             - szt. 14 
 
5. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie Urzędu Gminy w Smykowie, 
- zgoda PGE Dystrybucja S.A L.dz. RIII/RM/GK/4372/2019 z dnia 08.04.2019 
- uzgodnienia z jednostkami uzgadniającymi; 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi Tom1i 2   
  PTPiREE Poznań; 
- album przyłączy z przewodami izolowanymi i kablami Lnn-pi Tom 1 PTPiREE Poznań; 
- przepisy budowy urządzeń energetycznych; 
- Polskie Normy. 
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5.1 Istniejący stan zagospodarowania 
 Fragment drogi gminnej w miejscowości Salata jest drogą asfaltową. Po obu stronach drogi 
znajdują się działki prywatne i tereny gminne.  
Na działce nr 48 znajduje się słup linii nN, który jest zasilany ze stacji transformatorowej Salata Wieś 
 

5.2 Linia oświetleniowa  
 

Projekt obejmuje budowę oświetlenie fragmentu drogi gminnej w msc. Salata gm. Smyków na 
odcinku ok. 600 m. Oświetlenie będzie wykonane linią napowietrzno - kablową.  
 Od istniejącego słupa nr 12 zabudowanego na dz. nr 48 zasilonego ze stacji transformatorowej 
Salata Wieś, do projektowanego słupa oświetleniowego numer 1/ośw. K-10,5/4,3 projektowane 
oświetlenie wykonać linią kablową YAKXs 4x35mm2. Od słupa 1/ośw. K 10,5/4,3 do projektowanego 
słupa oświetleniowego numer 14/ośw należy podwiesić przewód ASXSn 2x25mm2 stosując 
naprężenie 42,5 MPa. Przewód prowadzić zgodnie z planem Rys. nr 2. Z uwagi na skrzyżowanie z 
istniejącą linia napowietrzną SN w przęśle 4/ośw – 5/ośw projektowane oświetlenie wykonać linia 
kablową YAKXs 4x35mm2. Na projektowanych słupach należy zabudować wysięgniki jednoramienne 
WO-1 o długości ramienia 1500x500mm i kącie nachylenia 15o z konstrukcją do mocowania dla 
słupów typu E. 
Projektowane oprawy oświetleniowe typu LED zabezpieczyć indywidualnie bezpiecznikiem SV 19.25 
z wkładką Bi-Wts-4 A i połączyć bezpośrednio przewodem typu Ydy 3x2,5mm2.  
Na słupie nr 1/ośw, 4/ośw, 5/ośw, 14/ośw zabudować ochronniki przepięciowe typu SE 45-328/10, 
które należy podłączyć do projektowanych uziomów – rezystancja nie może przekroczyć R ≤ 10Ω.  
Rozmieszczenie słupów nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem. 
Szczegółowe rozmieszczenia opraw oraz lokalizację projektowanego oświetlenia przedstawiono na 
mapie – Rys. nr 2. 
 

5.3 Oprawy oświetleniowe  
Oprawy oświetleniowe i wysięgniki oraz ich rozmieszczenie dobrano do kategorii drogi typu S4. 

Zastosowano oprawy LED 55W wykonane w II-giej klasie ochronności wyposażone w moduł o mocy 
55W.  
Dobrano wysięgniki typu W-0/15⁰ - 1500x500mm. 
Wysięgniki i konstrukcje mocujące stosować ocynkowane. Zasilanie opraw wykonać przewodem Ydy 
3x2,5mm2. 
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5.4 Technologia układania kabla w ziemi  
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać wytyczenia istniejącego uzbrojenia w 
terenie. Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie 
kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. 
Przy wyjściu z projektowanych oraz podejściu do słupów kabel chronić rurą DVK50 do głębokości 
0,6m Kable należy ułożyć w ziemi według tras przedstawionych na rysunku nr 2 na głębokości min. 
60 cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubości 10cm. Po ułożeniu kabli należy je 
przysypać taką samą warstwą piasku (10cm), następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 25cm 
i rozwinąć folię kablową koloru niebieskiego.  
 Całość zasypać ubijając ziemię warstwami i wyrównać teren. Kable na skrzyżowaniach z 
uzbrojeniami podziemnymi pod chodnikami oraz drogami układać w rurach ochronnych. Na kablach 
(rurach) co 10m umieścić opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, 
typu, długości oraz daty ułożenia i nazwy wykonawcy.  Przed zasypaniem kabli należy wykonać 
inwentaryzację geodezyjną.  
 Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0SC. Kabel  
można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 
duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
 Równolegle do kabli w odległości min 0,2m układać należy płaskownik ocynkowany typu 
Fe/Zn25x4mm, który stanowić będzie uziom R<10Ω. Przy końcowych słupach wykonać uziomy 
typowe TP-2x6 (2 pręty stalowe fi =20 mm, długości 4,5m, łączone płaskownikiem stalowym 
ocynkowanym D Fe/Zn 25x4mm). Przejścia przez drogę dz. nr 83, 59 oraz wjazdem na dz. nr 60 
wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości 1m rurą SRS 75.   
 

5.5 Układ sterowniczo pomiarowy  
 
 Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącej linii oświetlenia ulicznego. 
 

5.6 Ochrona przeciwporażeniowa 
 
 Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. Oprawy oświetleniowe zaprojektowano w II-giej 
klasie ochronności i nie wymagają ochrony. Dla wysięgników i słupów zastosowano samoczynne 
wyłączanie zasilania w układzie TN-C. 
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5.7 Ochrona przeciwprzepięciowa 
 
 Ochrona projektowanego oświetlenia realizowana będzie poprzez ograniczniki przepięć typu SE 
45.328-10 zaprojektowane na projektowanych słupach nr 1/ośw, 4/ośw, 5/ośw, 14/ośw. 
Wartość uziemienia dla instalacji odgromowej nie może przekroczyć 10 Ω. 

5.8 Uwagi końcowe 
 

Wszystkie czynności związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami. 
Przed przystąpieniem do robót poinformować o zamiarze ich wszczęcia zainteresowane instytucje   
i osoby z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego  oraz w pobliżu znaków 
geodezyjnych wykonywać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca musi zapoznać się ze wszystkimi 
uzgodnieniami oraz oświadczeniami właścicieli działek, jest on zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich warunków w nich zawartych. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP. Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie 
zagrożenia życia lub zdrowia. Należy unikać nadmiernych zniszczeń obiektów zieleni tj. drzew, 
krzewów itp.  
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren objęty pracami do stanu 
pierwotnego oraz. 
  
6. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

6.1 Dobór przewodów i zabezpieczeń 
 

Oprawy projektowane: 
 

14 szt. Opraw LED – 55W / 700mA 
Ps = 0,715kW 

 

Oprawy istniejące: 
 

18 szt. Opraw sodowa – 70W  
Ps = 1,26kW 
Łączna moc wynosi P = 1,975 
Prąd obliczeniowy: Is = 9,98A 
Prąd rozruchu  Ir = 1,4*9,98 = 13,98A  
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Przewód ASXSn 2x25mm2, obciążalność długotrwała przewodu: 112A, 
- długotrwałą obciążalność przewodu przyjęto zgodnie z kartą katalogową producenta – Tefonika. 
Zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzynce pomiarowej: C-16A 

ASXSn 2x25mm2  - Idd = 112A 
Prąd obliczeniowy  - Is = 9,98A 
Prąd zabezpieczenia - Ib = 16A 

 
Zabezpieczenie obwodu w istniejącej SO pozostawić bez zmian. 

W celu zachowania selektywności działania zabezpieczeń należy zwiększyć moc przyłączeniową na 
4kW przy zabezpieczaniu 25A.  
Pracowania projektowa NICE - PROJ zwróci się z pismem do UG Smyków celem zwiększenia umowy 
przyłączeniowej do parametrów zgodnych z opracowaną dokumentacją.  
 

6.2 Obliczenia spadków napięć 
 
 

∆�% = 1,1 · (��/1000) · ���
33 · 25 · 230 · 100% = 1,83% 

 
Spadek napięcia jest dopuszczalny 
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7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU 
 

Projektowana inwestycja polegająca na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie objętym 
projektem należy zaliczyć do obiektów, na których nie występuje potrzeba wykonania oceny 
aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu 
posadowienia obiektu budowlanego. 
Na terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe. 
Ocena podłoża gruntowego dokonana została w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. 
Proste warunki gruntowe występują w przypadku gruntów jednorodnych genetycznie                   i 
litologicznie, równoległych do powierzchni gruntu, nie obejmujące gruntów słabonośnych, przy 
zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia słupów i kabli oraz braku 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W albumach linii energetycznych podano 
tablicę uogólnionych właściwości gruntów zgodnie z normą PN-80/B-03322, z której w łatwy sposób 
oznacza się kategorie gruntu i z odpowiednich tabel dobiera się ustroje dla poszczególnych rodzajów 
gruntu. Przyjęto, że występuje grunt kategorii średniej i katalogowe rozwiązanie ustrojów dla gruntu 
średniego, zapewniające stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od naciągu 
przewodu i parcia wiatru.  
Podstawa prawna: 
 
Rozporządzenie Ministra MSWiA z dn. 25.04.2012r 
Wyjaśnienia do w/w Rozporządzenia. 
 
8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
 Działki przedmiotowe wchodzące w zakres inwestycji w miejscowości Salata na terenie gminy 
Smyków, których dotyczy zamierzenie budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i nie znajdują 
się w obszarze NATURA 2000. 
 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
 Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w  granicach terenu górniczego. 
 

10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 
 Projektowana inwestycja określona niniejszym opracowaniem nie spowoduje żadnych ujemnych 
zjawisk i nie stanowi zagrożeń dla środowiska naturalnego a mianowicie: 
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- przebudowa linii nie wymaga usuwania istniejącego drzewostanu. 
Projektowana inwestycja: 
- nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych ani stałych odpadów, 
- nie emituje hałasu ani wibracji, 
- nie emituje promieniowania jonizującego. 
 
11. INFORMACJA BIOZ 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Zakres robót obejmuje : 
• Budowa oświetlenia ulicznego przewodem ASXSn 2x25mm2      - m 545/573  
• Budowę oświetlenia ulicznego kablem YAKXs 4x35mm2       - m 107/165  
• Zabudowę słupów oświetleniowych            - szt. 14 
• Zabudowę opraw oświetleniowych            - szt. 14 
• Uziemienie ochronne                 - kpl. 5 
 
Kolejność wykonywania robót przedstawia się następująco : 
• Wykonanie wykopów pod słupy  
• Podwieszenie przewodu i ustawienie fundamentów 
• Posadowienie słupów linii oświetleniowej 
• Zamontowanie opraw oświetleniowych  
• Roboty porządkowe 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
• Droga powiatowa i gminna 
• Linia niskiego napięcia napowietrzna 
• Ogrodzenia i wjazdy na posesje 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 
• Sieć niskiego napięcia – możliwość porażenia prądem 
• Droga powiatowa i gminna – ruch drogowy  
• Sieć energetyczna – możliwość uszkodzenia 
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
• Rozładunek słupów na stanowiska wbudowania – możliwość przygniecenia lub kolizji drogowej 
• Wykopy pod słupy  – możliwość obsunięcia się ziemi lub wpadnięcia do wykopu 
• Stawianie słupów,  – możliwość upadku słupa 
• Praca na słupach linii niskiego napięcia – możliwość upadku lub porażenia prądem 
• Praca w granicy pasa drogowego, wykopy, montaż słupów i przewodów w pasie drogowym – 
zagrożenie ze strony ruchu drogowego 
• Roboty ziemne w pobliżu istniejących sieci kanalizacyjnej i gazowej – możliwość uszkodzenia 
sieci 
 
5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć : 
• Stawianie słupów linii niskiego napięcia  
• Wykopy pod słupy  
• Prace na wysokości – montaż przewodów  i osprzętu 
• Prace na urządzeniach czynnych linii niskiego napięcia 
• Prace w pasie drogowym – linia napowietrzna niskiego napięcia 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników ze szczególnym 
uwzględnieniem prac niebezpiecznych. Szkolenie winno być przeprowadzone przez osobę 
posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego 
prowadzenia. Fakt przeprowadzenia szkoleń winien być odnotowany w dzienniku budowy oraz 
podpisany przez prowadzącego szkolenie i wszystkich pracowników. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Plac budowy jest terenem otwartym. W związku z powyższym należy każdorazowo zabezpieczyć 
teren robót w miejscu, w którym będą one wykonywane. Zabezpieczenie terenu robót należy 
wykonać przez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i oznaczenie terenu prac taśmą 
ostrzegawczą. W rejon prac nie należy wpuszczać osób postronnych. W razie potrzeby opracować i 
uzgodnić projekt organizacji ruchu drogowego. 
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Roboty winni wykonać pracownicy posiadający aktualne zaświadczenie SEP do 15kV. 
Poszczególne elementy robót należy wykonać w następujący sposób: 
• wykopy pod słupy i kabel w terenie otwartym można wykonywać sprzętem mechanicznym; 
• montaż i stawianie słupów wykonać przy użyciu żurawia samochodowego 6 ton za pomocą 
atestowanych lin; 
• montaż przewodów i osprzętu (praca na wysokości) wykonać przy użyciu podnośnika 
montażowego; 
• prace na czynnych liniach niskiego napięcia wykonać po wyłączeniu spod napięcia na pisemne 
polecenie RE Skarżysko; 
• wszystkie prace w pobliżu istniejącej linii średniego napięcia należy wykonać po wyłączeniu linii 
średniego napięcia spod napięcia na pisemne polecenie RE Skarżysko 
• używać sprawnych technicznie urządzeń i narzędzi, odpowiedniej odzieży ochronnej i kasków 
ochronnych; 
• prace wykonać zgodnie z „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”, o której 
mowa w rozporządzeniu z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
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12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
 
  Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania o której 
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Projektowane 
elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości 
sąsiednich w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza 
poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje tylko 
nieruchomości przez które przechodzi. 
Projektowana inwestycja zgodnie z: 
            Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na 
działkach sąsiednich. 
            Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów nie powoduje występowania miejsc dostępnych dla ludności w których 
zostałyby przekroczone dopuszczone rozporządzeniem poziomy pół elektromagnetycznych w 
środowisku. 
            Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu. 
            Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz gazów. 
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13. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Typ żerdzi: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
1 Żerdź betonowa ZN/200 szt. 6 
2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 8 
     
Rodzaje przewodów: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
3 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 520 
     
Ustoje: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
4 Objemka OU-1a/VE szt. 14 
5 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 8 
6 Płyta ustojowa U-85 szt. 24 
     
Uzbrojenie: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
7 Hak wieszakowy M16x200 szt. 6 
8 Hak wieszakowy M20x250 szt. 8 
9 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 8 
10 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 20 
11 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt. 5 
12 Uchwyt przelotowo narożny SO 270 szt. 9 
     
Typ uziomu: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
13 Bednarka oc. 25x4mm m 23 
14 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 77 
15 Klamerka COT 36 szt. 8 
16 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10 szt. 2 
17 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1 
18 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 4 
19 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 2 
20 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8 
21 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 5 
22 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 1 
     
Ochrona przepięciowa: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
23 Ogranicznik przepięć SE45.328-5 szt. 5 
24 Opaska PER 15 szt. 10 
25 Przewód goły L 16mm2 m 6 
26 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 4 
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Oświetlenie uliczne: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
27 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 28 
29 Opaska PER 15 szt. 4 
30 Oprawa bezpiecznikowa SV 19.25 szt. 14 
31 Przewód izolowany ALYd 25mm2 m 4 
32 Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 42 
33 Typ oprawy: LED  59W szt. 14 
34 Wkładka topikowa 4A szt. 14 
35 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 14 
36 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 20 
37 Wyłącznik nadprądowy  S301C 25A szt. 1 
38 Tabliczki numeracyjne   szt. 14 

 
Linia kablowa: 
L.p. Element Typ JM Ilość 
39 Kabel YAKXs 4x35mm2 m 165 
40 Rura osłonowa  BE50 m 12 
41 Uchwyt do rury BE  szt. 12 
42 Uchwyt do kabla  szt. 12 
43 Folia niebieska  m 107 
44 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 5 
45 Piasek  m3 10 
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14. RYSUNKI 
 

1. Orientacja  
2. Plan zagospodarowania  
3. Schemat zasilania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








