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Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
Prószków ul. Zielona dz. nr  

  
 Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie. 
- Warunki przyłączenia WP/021833/2016/O03R07 z dn. 13.04.2016 r. 
- Uzgodnienie z inwestorem. 
- Obowiązujące przepisy i normy. 

    
Zakres opracowania . 
 
        Niniejsze opracowanie zawiera: 
      - Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego. 
 
Linia kablowa oświetlenia ulicznego. 
 
          Zgodnie z warunkami przyłączenia należy z istniejącego słupa nr 268/1 (obwód 
Zielona) zasilić projektowane oświetlenie uliczne. Stosować kabel YAKXS 4 x 35 
SEmm2. Kabel układać w wykopie na głębokości 0,8 m, na uprzednio wykonanej 
podsypce z piasku. Kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i 40 cm warstwą gruntu 
rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego zasypując i zagęszczając grunt. Po 
robotach budowlanych należy przywrócić pas drogowy do stanu poprzedniego  
         Na kablu, co 10 m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych ( np.: 
zmiana kierunku, wejście do przepustu założyć opaski kablowe podając jego trasę, 
długość, nazwę wykonawcy i rok budowy. Przejścia pod drogami wykonać rozkopu. 
         Na kablu przy przejściach przez drogi stosować rury osłonowe SRS fi 75, 
natomiast na całej długości i skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi stosować 
rury DVK 75 sztywne. Końce rur uszczelnić. 
Minimalne dopuszczalne odległości pionowe i poziome przy skrzyżowaniach i 
zbliżeniach z innymi urządzeniami podziemnymi wynoszą: 
 

Rodzaj urządzenia podziemnego Odl. pionowa Odl. Pozioma 

Kable telekomunikacyjne 50 cm 50 cm 

Kable energetyczne 50 cm  50 cm 

Rurociąg z gazami palnymi od 05 do 4 atm. 80 cm 100 cm 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne 80 cm 50 cm 

Ściany budynków i inne budowle - 50 cm 

 
  W przypadku gdy odległości te nie mogą być zachowane dopuszczalne jest ich 
zmniejszenie pod warunkiem założenia na kable rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania ( zbliżenia) i  na długości po 50 cm w obie strony od skrzyżowania 
( zbliżenia).   
             Prace w pobliżu urządzeń energetycznych , gazociągowych i  
             telekomunikacyjnych prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb 
             technicznych. 
 
 



Słupy oświetleniowe, wysięgniki. 
 
    Zaprojektowano stożkowe słupy oświetleniowe aluminiowe z podstawą do 
montażu na fundamencie B 57A o symbolu SAL-60G  o długości  6 m np. prod. 
ROSA. Do mocowania opraw zastosować wysięgniki WR – 2/1 np. PROD. ROSA . 
Na zabezpieczenia poszczególnych opraw stosować złącza słupowe typu TB-1 z 
gniazdem bezpiecznikowym zamontowanym na fazie L1, istnieje możliwość 
przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L3 poprzez wykręcenie dwóch 
wkrętów. Pozwala to na podział obciążeń na poszczególne fazy.  
 
Oprawy oświetleniowe. 
 
 Do oświetlenia ulic zaprojektowano energooszczędne oprawy typu 
BGP303LED50/740PSRIIDDF2. 
 
Pomiar energii. 
 
       Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowany 
będzie istniejący układ pomiarowy w szafce pomiarowej. Dobudowa oświetlenia nie 
wymaga zmiany wielkości zabezpieczenia przelicznikowego.  
 
Ochrona przeciw porażeniowa. 
 
             Jako ochronę przeciwporażeniową stosować samoczynne wyłączenie 
zasilania. Żyłę PE należy uziemić zgodnie z normą IEC 60364. Wykonać uziemienie 
ochronne na każdym słupie oświetleniowym, jako uziom pionowy wykonany prętami 
5/8” połączonymi bednarką ocynkowaną. Rezystancja mniejsza niż 5 Ohm.  
              Na słupie nr 268/1  zainstalować, jako ochronę przepięciową odgromnik typu 
GXO Lovos 440/5.  
 
  Uwagi końcowe.  

 
             Numerację słupów uzgodnić w RD Zachód na etapie wykonywania 
przebudowy sieci. 
             Zakres inwestycji nie wpływa na istniejącą roślinność wysoką, ani w żaden 
sposób na stan środowiska zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 
14.07.1998 r. 

              Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
uzgodnieniami branżowymi, a w szczególności normy PN-76-05100-1 oraz 
PBUE. 
              Inwestor zobowiązany jest do zlecić jednostce uprawnionej do 
wykonania prac geodezyjnych wytyczenia linii kablowych. 
              Po zakończeniu prac należy zlecić jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie odstępstwa 
od uzgodnionej w ZUDP lokalizacji słupów linii napowietrznej i przebiegu linii 
kablowych wymagają ponownego uzgodnienia. 

 
O P R A C O W A Ł : 

 
 



OBLICZENIA TECHNICZNE 
 Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

Prószków ul. Zielona dz. nr 418/2, 418/1. 
  
 

 

Zestawienie mocy zainstalowanej. 
Oświetlenie istniejące    28 x 100 W + 3 x 100 W + 4 x 70 W  = 2800  W 
Oświetlenie terenu         3 x  58 W =    174  W         
Razem                                                  2974  W 
 
Moc szczytowa , dobór WLZ , oraz zabezpieczenia. 
 
 Dla oświetlenia terenu 
 
              Ps = kj x Pi =  1 x 2,974 = 2,974  kW 

 

 Zabezpieczenie w złączu. 

 

                                          2974 
                      Is = --------------------------- =   13,33A 
                                     230 x 0,97 
Prąd rozruchu  1,6 x 13,33  =  21,32  A  
          
 Zabezpieczenie za licznikowe dla oświetlenia terenu – Bm  35  A  – nie wymaga 
przystosowania do zwiększonego obciążenia.  
 
Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia. 
 
  W punkcie  przyłączenia do słupa nr 19 STR 250 kVA, linia napow.4x35AL  – 429 m   
  
                  R = 0.709                                              X = 0,305 
 
 Linia kablowa oświetleniowa  YAKXS 4 x 35 mm2            l =  141  mb 
 
                   R = 0,230                                         X = 0,023 
                    
                  ___________________________ 
        Z = Ѵ  (0,709 + 0,230)2 + (0,305+0,023)2  = 0,995 
          
             1,25 x 3,0 x 35 x 0,995  =  130,6  V mniej niż Udop = 230 V  
 
Obliczenie spadku  napięcia   
 

       moc zapotrzebowana .      –   =  174  W 
        
       długość .kabli                    - 141 m 
 

 



                                 0,174 x 141 x 105 

                      ΔU% = ------------------------=  0,04 % 

                                         34 x 35 x 2302 
 
Obliczony spadek napięcia jest mniejszy od 2% 
 
Wniosek końcowy : 
 
  Wykonane zasilanie wraz z instalacją wewnętrzną w całości spełnia wymogi w 
zakresie dopuszczalnych obciążeń i spadków napięć oraz szybkiego wyłączania 
zasilania. 

 
 

O P R A C O W A Ł : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
Prószków ul. Zielona dz. nr 418/2, 418/1. 

  

l.p. Nazwa materiału  j.m.  Ilość  Uwagi  

1.  Kabel YAKXS 4 x 35 SE mm2 mb 141  

2. Palczatka na kabel 35 kpl 8  

3. Folia niebieska m2 48  

4. Opaski kablowe OK.-1 szt 18  

5. Piasek  m3 9,68  

6. Rura osłonowa na słup SV 50 mb 4  

7. Uchwyty dystansowe na rurę szt 4  

8. Uchwyty dystansowe na kabel na 
słupie 

szt 5  

9.  Słup stalowy typ SAL-60G 6m z 
fundamentem  B 57A 

szt 3  

10. OprawaBGP303LED50/740PSRII
DDF2 

szt 3  

11. Wysięgnik WR-2/1 szt 3  

12. Przewód YDY 3 x 2,5 mm2 mb 24  

13. Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt 3  

14. Odgromnik GXO LOVOS 440/5 szt 1  

15. Pręt 5/8” m 24  

16. Grot 5/8” szt 4  

17.  Głowiczka 5/8 szt 4  

18. Złączka 5/8” szt 4  

19. Złącze krzyzowe szt 4  

20.  Bednarka ocynk. 30x4 m 40  

21.  Rura DVK 75 m 121  

 
 
 
Uwaga:  
 
 
  Należy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
deklarację zgodności względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną. 
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Załącznik do projektu budowlanego. 

  
INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Obiekt :       Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
Adres:         Prószków ul. Zielona dz. nr 418/2, 418/1. 
Inwestor:     Gmina Prószków. 
Projektant:   Paweł Schmolke Bogdan Bosiak. 
 

1. Podstawa opracowania. 
 
      Opis do planu BIOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opis sporządzono również w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z dnia 19.03.2003 r.  

 
2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym. 

 
     Budowa linii kablowej, montaż słupów, wysięgników i opraw 
oświetleniowych. Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części 
projektu. 

 
3. Opis zagrożeń. 

       
         Podczas realizacji robót budowlanych, związanych z wykonywaniem 
całego przedsięwzięcia należy przestrzegać wszystkich przepisów BHP, a 
szczegółowy plan BIOZ opracuje wyznaczony kierownik budowy, który opisze 
o oznakowaniu miejsca robót, o przeszkoleniu pracowników i określi sposób 
postępowania w przypadku zagrożenia. 
        Roboty związane z wykonywaniem podłączenia, sprawdzenia, 
konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznych muszą być wykonane przez 
osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. 
        Przy wykonywaniu prac koparką lub żurawiem bezpośrednio pod linią 
napowietrzną, urządzenia te muszą być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
         Miejsce pracy musi być dostatecznie oświetlone. 
         Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo 
uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji. 

 
 

Opracował: 
 


