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1.1 Oświadczenie projektanta.

Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ja,  niżej  podpisany  po  zapoznaniu  się  z  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  „Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej
ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

“Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Sośnicowicach”

Inwestor:                                        Gmina Sośnicowice      
ul. Rynek 19     

                                            44-153 Sośnicowice   

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27  kwietnia  2012  r.  z  sprawie  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  a  dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

Projektant: mgr inż. Andrzej Stefański
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w

zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

ABIT-II-
7342-
46/99

Podpis
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1.2 Uprawnienia projektanta.
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1.3 Zaświadczenie o przynależności projektanta do PIIB.
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1.4 Warunki techniczne Tauron
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1.5 Opinia ZUDT
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2  .   Przedmiot, podstawa i zakres opracowania.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia terenu  działki
ew.  nr 35/2 i 519/82 przy ul. Kasztanowej w Sośnicowicach.

2.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa RGG/2720/44/2017 z Inwestorem: 
Gmina Sośnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

2.3 Zakres opracowania

- linie kablowe oświetlenia terenu
- słupy i oprawy oświetleniowe
- rozdzielnia sterowania oświetleniem terenowym “SO” wraz z układem pomiarowym

2.4 Dane wyjściowe do projektowania

Projekt opracowano w oparciu o: 

- Mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych
- Warunki przyłączenia i przydział mocy nr  wydane przez Tauron Dystrybucja
- Opinia ZUDT z załącznikiem mapowym
- ustalenia lokalizacyjne i materiałowe z Inwestorem i Zarządcą
- obowiązujące normy i przepisy
- inwentaryzacja własna i oględziny w terenie

3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejący: 

Obszar  -  droga  objęta  projektem  nie  jest  oświetlona.  Droga  przebiega  przez  teren
zabudowany ze zjazdami do okolicznych posesji. 

3.2 Ochrona środowiska: 

Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego środowiska. Wszelkie wykopy w pobliżu
drzew wykonywane będą ręcznie z uwagą, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Po ułożeniu
kabla  wykop  należy  w krótkim czasie  zasypać,  aby  nie  doprowadzić  do  utarty  wilgoci
systemu korzeniowego. Po zakończeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego. 

3.3 Charakterystyka elektroenergetyczna: 

• Napięcie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz 
• Napięcie odbiorników Uo = 230V 
• Moc zainstalowana Pi = 1,26 kW 
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• Układ sieci TN-C
• Układ instalacji odbiorczej TN-S 

3.4 Zasilanie elektroenergetyczne: 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia projektowane oświetlenie terenu zasilone
będzie z szafki “SO” w/g rys. 1/2. Szafka “SO” będzie zasilona ze złącza kablowego ZK,
zasilonego  kablem  NA2XY-J  4x  120  mm2  z  rozdzielnicy  nN  zlokalizowanej  w  stacji
transformatorowej G234 Arki Bożka (ZK poza zakresem opracowania).  Zasilanie latarni
projektuje się kablem YKY5x16mm2.

3.5 Szafka sterowania oświetleniem: 

Projektuje się szafę oświetlenia ulicznego SO, przystosowanej do sterowania oświetleniem
ulic  w  sieci  elektroenergetycznej  3-  fazowej.  Obudowa  i  fundament  wykonane  są  z
tworzywa  samogasnącego  w  czasie  15  s.  Szynę  PEN  w  szafce  SO  należy  uziemić
bednarką  FeZn  30×4  połączoną  z  uziemieniem złącza  pomiarowego  i  projektowanym
uziemieniem  słupów.  Wyprowadzenie  zasilania  w  kierunku  lamp  należy  zrealizować
poprzez zaciski szeregowe 35mm2 . 

3.6 Oświetlenie terenu

Obwody oświetlenia ulicznego: 

Z projektowanej  szafy  SO należy  wyprowadzić  projektowane 2  obwody oświetleniowe
kablem YKY 5x16  mm2 pozostawiając zapas  kabla  przy szafie  ok.  2m.  Projektowane
obwody oświetleniowe będzią  zasilały lampy oznaczone jako:  L-1÷L13 o łącznej  mocy
zainstalowanej  Pi  =1,26  kW.  Projektowane obwody należy  zabezpieczyć  w szafie  SO
wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi 3-biegunowymi o wartości 10 A, o charakterystyce
C i zdolności zwarciowej 6kA. Obwody załączane będą poprzez styczniki o obciążalności
styków 20 A wysterowane zegarem astronomicznym. 

Słupy i oprawy oświetlenia ulicznego: 

Projektuje się oświetlenie uliczne za pomocą 14 lamp zamontowanych na 13
słupach oświetleniowych rozmieszczonych w terenie zgodnie z  projektem. W projekcie
przyjęto oprawy LED Traffic  firmy Voltea wyposażonymi w ledowe źródła światła o mocy
90 W.  Oprawy mocować należy na słupach  S-70P/6-3 firmy Elektromontaż Rzeszów S.A.
Słupy oświetleniowe należy ustawiać na typowych fundamentach betonowych F150/200.
również Elektromontaż Rzeszów S.A. Słupy oświetleniowe należy wyposażyć w typowe
złącza  słupowe  ROSA typ  NTB1  z  zabezpieczeniem  i  listwą  przyłączeniową.   Kable
zasilające,  w  celu  ich  zabezpieczenia  przed  przecieraniem  w  ziemi  o  fundamenty
wykonane z betonu należy wprowadzać do słupów w osłonie z rur osłonowych DVR 50 o
długości 0,5 m. Załączanie opraw będzie odbywało się automatycznie za pomocą układu
automatyki  zabudowanego  w  projektowanej  szafie  SO.  Projektowane  słupy  posiadają
otwory  technologiczne  do  zabudowy  tabliczek  bezpiecznikowych.  W  słupach  należy
wykonać połączenie pomiędzy oprawą a zabezpieczeniem, przewodem YKY 3×2,5mm2 ,
który zabezpieczyć wkładką topikową DO1-2A. Obwód należy odpowiednio - równomiernie
rozfazować.  W celu  zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim zaciski  ochronne
słupów połączyć z bednarką FeZn 30x4mm. 
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Układanie kabli i uziemień: 

Projektowane  kable  zasilania  lamp  oświetlenia  ulicznego  należy  układać  w  rowach

kablowych na głębokości 0,7m, w rurze osłonowej DVR 50 na 15 cm podsypce z piasku i

oznakowaniem  trasy  folią  koloru  niebieskiego.  Przed  wykonaniem  podsypki  na  dno

wykopu należy ułożyć bednarkę FeZn 30×4 do  uziemienia konstrukcji słupów. Po ułożeniu

kabel  przykryć  taką  samą  warstwą  piasku  po  czym  przysypać  15  cm  warstwą  ziemi

rodzimej.  Tak ułożony kabel należy przykryć folią ochronną niebieską i wykop wypełnić

ziemią rodzimą ubijając ją warstwami, do uzyskania współczynnika zagęszczenia IS≥0,98.

Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić jednostce geodezyjnej. Dopuszcza

się mechaniczną realizację wykopów pod kable, przy zachowaniu szczególnej ostrożności

ze względu na występujące urządzenia podziemne (kable Nn, kable telekomunikacyjne i

sieci sanitarne). Trasę kabli oraz posadowienie poszczególnych słupów można korygować

o około 0,3 metra w stosunku do projektu.  Kable należy czytelnie opisać we wnękach

słupów oświetleniowych. Opis winien być wykonany trwale ( foliowanie ) i zawierać typ i

przekrój kabla oraz kierunek jego ułożenia. Projektowany oświetleniowy kabel Nn 0,4kV

należy prowadzić w odległości  :  min.  10cm od innych kabli  Nn 0,4  kV min.  50cm od

istniejącej  sieci  wodociągowej  i  gazowej  min.  50cm  od  istniejących  kabli

telekomunikacyjnych min. 50cm od istniejących granic działek i fundamentów min. 80cm

od  istniejących  słupów  linii  napowietrznych  min.  150cm  od  istniejących  drzew

Skrzyżowania  kablami  oświetlenia  ulicznego  z  jezdnią  asfaltową  i  pod  wjazdami  na

posesje wykonać metodą przecisku w rurze SRS 75. Przepusty wykonać na głębokości

min. 1m od powierzchni jezdni i chodników. Po ułożeniu kabli w ziemi dokonać pomiaru

ciągłości  żył  oraz  rezystancji  izolacji  każdego  odcinka  oddzielnie.  Przykrycie  kabla

wykonać folią winidurową niebieską ułożoną w odległości  min.  25cm od kabla.  Całość

robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Głębokość ułożenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do 

górnej powierzchni kabla, powinna wynosić:

      

50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikiem, drogą     

             rowerową i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków  

             drogowych i sygnalizacji ruchuulicznego oraz reklam itp;

70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;
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80 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV,   

             ułożonych poza użytkami rolnymi;
     

90 cm - kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych;
    

100 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV.

   W przypadku, gdy głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli 
do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest 
ułożenie kabla na mniejszej głębokości, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku 
kabla, odpowiedniej osłony otaczającej. Ułożenie kabla na mniejszej głębokości może 
mieć wpływ na obciążalność prądową linii i musi być uwzględnione w obliczeniach 
obciążalności prądowej linii.
Sposób ułożenia kabla w rowie kablowym przedstawia rysunek 1.

Tablica 1. 

Najmniejsze  dopuszczalne  odległości  między  ułożonymi  bezpośrednio  w  ziemi 
kablami nienależącymi do tej samej linii kablowej

Latarnie oraz zasilanie montować zgodnie z wytycznymi Tauron S.A. str. 34-37
projektu.
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3.7 Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa:

Ochrona przeciwporażeniowa:

Zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującym systemem ochrony od porażeń w sieci
jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie zasilania TN-C. Zgodnie z wytycznymi
normy PN-IEC 60364-4-41 dla projektowanej instalacji oświetleniowej systemem ochrony
od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S. Zaciski ochronne
wszystkich  słupów  podłączyć  do  projektowanej  bednarki  FeZn  30x4mm.  Rezystancja
projektowanego uziemienia nie powinna być większa od 5 Ω.  Dla zapewnienia ochrony
przed  dotykiem  pośrednim  (przy  uszkodzeniu)  należy  połączyć  przewodem LgYżo  16
mm2 zaciski ochronne wszystkich słupów z zaciskami neutralnymi złączy słupowych. Po
ustawieniu  słupów  dokonać  pomiaru  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej.
Protokoły pomiarów przekazać Inwestorowi. 

Ochrona od przepięć: 

Dla ochrony projektowanej instalacji oświetleniowej przed przepięciami należy w szafce
SO  zamontować  ogranicznik  Legrand  4PKL.C  oraz  we  wnękach  słupów  zabudować
ograniczniki przepięć typu  MLPC1-230L-R firmy Jean Muller. Ograniczniki przyłączyć do
zacisków L ,PE i N tabliczki bezpiecznikowej. 

3.8 Uwagi

1. Wytyczenie  trasy  linii  kablowych  zasilających  oświetlenie  i  ustawienie  słupów
należy zlecić uprawnionemu geodecie.

2. Po  ułożeniu  kabli,  przed  zasypaniem  rowu  kablowego,  kable  i  słupy  należy
zinwentaryzować i nanieść na mapę WPG (uprawniony geodeta). 

3. Wszystkie prace należy wykonywać przestrzegając przepisy BHP i p. poż. 
4. Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom
V - Instalacje elektryczne. 

5. Bezwzględnie zastosować się do wytycznych ZUDT 
6. Stosowane  materiały elektrotechniczne i  urządzenia  powinny  posiadać certyfikat

dopuszczenia do stosowania

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót zobowiązany jest do zapoznania
się z wszystkimi dokumentacjami i  dokładnej weryfikacji  zwłaszcza długości  oraz ilości
odpowiedniego  osprzętu,  który  będzie  instalowany  bezpośrednio  na  realizowanej
inwestycji.  Wszystkie  użyte  w  niniejszej  dokumentacji  projektowej  nazwy  firmowe
materiałów  /  producentów  są  przykładowe  i  mają  na  celu  wskazanie  standardu
jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W
procesie  realizacji  można  zastosować  rozwiązania,  materiały,  urządzenia  firm
równorzędnych technicznie,  o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania
standardu  jakościowego  nie  gorszego  niż  przywołany  w  dokumentacji  oraz  uzyskania
zgody Inwestora i projektanta.
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4.     Obliczenia

4.1 Dobór zabezpieczeń

      Moc zainstalowana i szczytowa 

      P = 14 x 90 W = 1260 W 

      Is = P/1,73 Un x cos Ø = 1260/1,7 x 400 x0,8 = 2,32 A 

      Prąd rozruchu Ir = Is x kr = 2,32 x 2,7= 6,3 A 

      Zabezpieczenie oprawy w złączu słupowym 2A 

4.2 Spadek napięcia 

      Procentowy maksymalny spadek napięcia wynosi:

      /Do przybliżonych obliczeń przyjęto 

       l = odległości do najbardziej oddalonej oprawy, 

4.2 Spadek napięcia 

      Procentowy maksymalny spadek napięcia wynosi:

      /Do przybliżonych obliczeń przyjęto 

       l = odległości do najbardziej oddalonej oprawy, 

      P = całkowita moc obwodu/. 

      ∆U% = [P x l / γ x S x U2 ] x 105 ∆U% = 0,2%

      

      Dopuszczalny spadek napięcia wynosi 4%. 
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5.   Wykaz podstawowych  materiałów

Lp Nazwa Jednostka 
miary

Ilość

1 Słup oświetleniowy   S-70P-6/3 szt 13

2 Fundament prefabrykowany betonowy typ  F150/200 szt 13

3 Oprawa typ Traffic firmy Voltea 90W szt 14

4 Złącze słupowe ROSA typ NTB1 szt 13

5 Szafa oświetleniowa  SO szt 1

6 Rura typu AROT DVR 50 mb 531

7 Kabel YKY 5x16 mm2 mb 531

8 Przewód YDY 3x2,5 mb 140

9 Bednarka stalowa ocynk. FeZn 25x4 mm mb 531

10 Ogranicznik  DEHNcord L 2P szt 13

11 Wysięgnik 0,7 m szt 12

12 Wysięgnik podwójny 0,7m , 90 stopni szt 1

13 Folia ostrzegawcza mb 531
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6.   Informacja do sporządzenia planu BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na  podstawie  Prawa  Budowlanego  (art.20  poz.1  pkt  1b,  art.  21a)  i  Rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r,  (Dz.  U.  nr.  120,  poz  1125  i  1126  z  dnia

17.09.2002)  poniżej  przedstawiono  informację dotyczącą  bezpieczeństwa i  ochrony

zdrowia podczas budowy oświetlenia ul. Kasztanowej w Sośnicowicach.

1. Zakres robót i kolejności realizacji

a) Budowa linii kablowej YKY 5 x 16mm2 nn – 0,4 kV,

b) Montaż latarni oświetleniowych wraz z oprawami,

c) Wykonanie projektowanych uziemień,

d) Po połączeniu elementów sieci- kompleksowe wykonanie pomiarów rezystancji

uziemień, izolacji kabli i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze wykonania robót istnieją następujące energetyczne obiekty:

                               linia kablowa energetyczna nn- 0,4 kV

                               linia teletechniczna

                               instalacja kanalizacyjna

                               instalacja gazowa

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie

Praca  w  pobliżu  wszystkich  istniejących  sieci  energetycznych   niskiego  napięcia,

kablowych będących pod napięciem i będących dodatkowo trudnych do prawidłowej

lokalizacji stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym .Prowadzenie

prac w rejonie istniejących instalacji  pod napięciem możliwe jest tylko na podstawie

pisemnego polecenia na pracę.
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4.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia

NISKA Wpadnięcie do rowu
kablowego

Na trasie wykopów dla
kabla

Od rozpoczęcia 
wykopów

WYSOKA Potrącenie pojazdem 
mechanicznym

Ulice i drogi Cały czas realizacji 
zadania

  WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym

Istniejące kablowe linie 
zasilające 400V

Cały czas realizacji 
zadania

  WYSOKA Upadek z wysokości Miejsce montażu lamp 
oświetleniowych

Czas montażu opraw

  WYSOKA Uderzenie spadającym 
przedmiotem

Miejsce montażu latarni Czas montażu latarni

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania

Konieczne jest  poinformowanie i  pouczenie pracowników, jak należy wykonywać rowy

kablowe w pobliżu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopów. 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Dla uniknięcia niebezpieczeństwa przy realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub

ich  sąsiedztwie  oraz  zapewnienia  bezpiecznej  i  sprawnej  komunikacji  w  przypadku

wystąpienia zagrożenia należy:

- zapoznać pracowników z „Instrukcją” wykonania prac przy kablach pod napięciem

- przed rozpoczęciem prac zlecić lokalizację trasy linii uprawnionemu geodecie 

- teren robót ziemnych należy wygrodzić folią koloru biało- czerwonego,  zawieszoną na 

wysokości 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

- przy pracach w pobliżu drogi należy wyznaczyć pracowników do kierowania  ruchem

-robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub w sytuacjach słabej widoczności

-wszystkie pomiary wykonywać w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do 

wykonywania pomiarów

- po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
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7. Uwagi końcowe

1. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z istniejącym i projektowanym 

uzbrojeniem .

2. Prace wykonywać zgodnie ze standardami Tauron , obowiązującymi przepisami i 

normami oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi

3. Kable w rowach przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez 

przedstawiciela Inwestora, oraz służbę geodezyjną.

4. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne a prace 

prowadzić ręcznie pod nadzorem właściwego gestora sieci.

5. Po zakończeniu robót wykonać protokoły pomiarów linii kablowych i uziemień oraz 

zgłosić do odbioru.

 

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                         Inowrocław,  01.07.2017
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