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I. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE. 

 

1. Podstawa opracowania 

               -   Mapa zasadnicza terenu obejmującego projektowaną inwestycję w skali 1:500 

-   Inwentaryzacja w terenie 

             -   Aktualne przepisy i rozporządzenia 

 

2. Zakres opracowania, lokalizacja  

   Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje: 

     - budowę oświetlenia przejść dla pieszych w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa 

przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Oleskiej w miejscowości Dobrodzień – Zespół 

Szkół” 

 

3. Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicy działek objętych opracowaniem. 

Obszar oddziaływania określono na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

−  Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 

462 z późn. zm.) 

− PN -76/E – 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

− Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

− Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
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Załączniki do projektu: 

-   Oświadczenie projektanta, kserokopia uprawnień projektanta i zaświadczenie o 

przynależności do ŚOIIB 

- Warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja 
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OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA 
 

1. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Oleska – Zespół Szkół. 
 

 Projektuje się budowę linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 zasilającej projektowane latarnie 

uliczne. Kabel na całej długości ułożyć na podsypce z piasku. W miejscach wskazanych należy 

stosować rury osłonowe np. typu AROT lub równoważne. Słupy aluminiowe o średnicy 120mm 

i 148mm przy podstawie zostaną zamontowane na fundamencie prefabrykowanym, powinny 

być przystosowane do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej dostępnej od strony przeciwnej do 

kierunku jazdy. Kolor słupa do uzgodnienia z inwestorem. Słupy powinny spełniać wymagania 

normy EN12767 w zakresie biernego bezpieczeństwa przy uderzeniu pojazdu.  

Slup zabezpieczony polimerem do wysokości 0,35 m i powłoką „antyplakat” do wysokości 

2m, nad powłoką zamontować pasek o szerokości 6 cm koloru RAL 2004 i tabliczkę numeracyjną 

(Nr słupa/Nr obwodu/Nr szafki). Zamiast tabliczki bezpiecznikowej zastosować złącza typu IZK. 

Połączenie pomiędzy oprawą a złączem IZK należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. 

Dodatkowo poprowadzić przewód YDY 2x1 mm2 jako przewód sterujący. Projektowane 

oświetlenie będzie zasilane z projektowanej szafki oświetleniowej SSO-2. Szafka sterowania 

oświetleniem przejść dla pieszych będzie wyposażona w urządzenia do centralnego sterowania 

oświetleniem. Szafka SSO-2 będzie zasilana z projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego, 

które zostanie zabudowane przez Tauron Dystrybucja S.A, według odrębnego opracowania. 

 Układ sieci zasilającej TN-C. 

Projektuje się oświetlenie na poziomie: 

• ul. Oleska - Tauron przejścia dla pieszych: Eśr≥50lx, Uo≥0,4 
 

 

Projektowany słup latarni z oprawą LED (oświetlenie przejść dla pieszych oznaczenie A): 

− słup aluminiowy, okrągły, stożkowy 

− wysokość słupa ponad ziemię – 6m  

− bez wysięgnika 

− fundament prefabrykowany 

− sposób przyłączenia: izolacyjne złącze kablowe 

− oprawa LED o mocy 78W (na etapie wykonania uzgodnić z projektantem) 

− barwa światła: zimna (CW) 

− wysokość montażu oprawy: 6m 
 

Sylwetkę projektowanego latarni przedstawia rys. nr 5 
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Projektowana oświetleniowa linia kablowa: 

− kabel typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1,0 kV 

− wzdłuż kabla ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm 

− w miejscach wskazanych stosować rury osłonowe 

− w miejscach skrzyżowań, zbliżeń do istniejącej infrastruktury pasa drogowego stosować rury 

osłonowe. 

− przepusty przez jezdnię kabli oświetleniowych wykonać w rurach osłonowych gładkich o 

średnicy 110 mm 

 

Należy zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury obszaru objętego inwestycją. 

Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci.  

Prace zostaną wykonane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ W TECHNOLOGII LED (oznaczenie A) 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 
i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: 78W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 
 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• strumień świetlny źródeł światła: 10000lm 
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• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 
nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 
niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+ 

 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

   
 
L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 
 
 
 
 
 

 

 
Ostateczny dobór oprawy danego producenta (m.in. wymagana moc), należy przeprowadzić na 
podstawie wykonanych obliczeń fotometrycznych. 
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2. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-

C.  

Dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej, przez samoczynne wyłączenie zasilania, należy: 

- ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm, podłączoną do konstrukcji słupa ( połączenie rozłączne, komplet 

śruby M10) 

- elementy uziemień, należy łączyć przez spawanie na zakładkę min. 10cm , z konserwacją 

połączenia lakierem asfaltowym 

- po zabudowie latarni, należy wykonać pomiary kontrolne: rezystancji izolacji i skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej.    

Dodatkową zostaną zastosowane urządzenia wykonane w II-giej klasie ochronności : tabliczki 

zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oświetleniowe oraz wykonanie instalacji w izolacji 

równoważnej II-giej klasie ochronności : linie kablowe, instalacje wewnątrz słupów.       

 

3. Ochrona przed przepięciami.  
 

Projektuje się ochronę przepięciową dwustopniową:  

- ograniczniki przepięć zabudowane fabrycznie w oprawach o odporności na przepięcia do 10kV 

4. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 

• każda latarnia zostanie wyposażona w zabezpieczenie przetężeniowe z wkładką topikową 

o wartości 4A dla oprawy o mocy 78W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obliczenia 
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Obliczenia dotyczące projektowanego oświetlenia drogowego 

 
Dane dotyczące nowo projektowanej linii oświetlenia ulicznego obwód Zespół Szkół: 

• Typ i przekrój kabla YAKXS 4x35mm2 

• Długość linii l = 27 m 

• Moc P = 158 W 

 

A. Obliczenia spadku napięcia: 

∆𝑢1% = 100 ∙
2 ∙

𝑃
3 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈2
 

∆𝑢1% = 100 ∙
2 ∙

158
3 ∙ 27

33 ∙ 35 ∙ 2302
= 0,005% 

∆𝑢% = 0,005% 

 
 

B. Obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania: 

Dane dotyczące transformatora: 

Moc transformatora: Ss = 250kVA, Rt = 0,0082Ω, Xt = 0,0242Ω 

Dane dotyczące linii oświetlenia ulicznego obwód Zespół Szkół: 

Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm2 l = 27m,  γ=33m/Ωmm2 ,  Xl = 0,868Ω/km 

Przy zwarciu w proj. latarni nr I/2 
 

Rezystancja i reaktancja linii kablowej typu YKXS 4x35mm2 obwód nr 1: 

Rezystancja: 

𝑅𝑛 =
𝑙

𝛾 ∙ 𝑆
 

𝑅1 =
27

33 ∙ 35
= 0,023 𝛺 

Reaktancja: 

𝑋𝑛 = 𝑋𝑙 ∙ 𝑙 

𝑋1 = 0,868 ∙ 27 ∙ 10−3 = 0,023 𝛺 

 

R1 = 0,023 Ω 

X1 = 0,023 Ω 

 

Impedancja obwodu zwarciowego: 
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𝑍𝑧 = √∑ 𝑅𝑧
2 + ∑ 𝑋𝑧

2 

𝑍𝑧 = √(0,0082 + 0,023)2 + (0,0242 + 0,023)2 = 0,057 𝛺 

𝐼𝑧 =
𝑈𝑓

𝑍𝑧
 

𝐼𝑧 =
230

0,057
= 4022,65 𝐴 

Obwód zabezpieczony będzie bezpiecznikiem o wartości 6 A typu gG którego wartość prądu 

wyłączania Ia dla czasu t ≤ 5s  wynosi: 22 A 
 

𝐼𝑧 ≫ 𝐼𝑎 → 4022,65 𝐴 ≫ 22 𝐴 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w w/w punkcie spełniony. 

 

C. Obliczenia doboru odpowiednich wyłączników nadprądowych: 

 

 

➢ Obwód Zespół Szkół 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑑𝑑 

𝐼𝑏 =
𝑃

𝑈 ∙ √3 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

156

400 ∙ 1,73 ∙ 0,93
= 0,25 𝐴 

𝐼𝑑𝑑 = 135𝐴 - obciążalność prądowa projektowanego kabla typu YAKXS 4x35mm2 układanego 

w ziemi 

𝐼𝑛 = 6𝐴  

0,25𝐴 ≤ 6𝐴 ≤ 135𝐴 

Warunek nr 1 doboru odpowiedniego wyłącznika nadprądowego został spełniony 

 

𝐼𝑑𝑑 ≥
𝑘2 ∙ 𝐼𝑛

1,45
 

135𝐴 ≥
1,6∙6

1,45
= 6,62 𝐴 - warunki doboru spełnione 

Warunek nr 2 doboru odpowiedniego wyłącznika nadprądowego został spełniony 

 

 

 

6. Zestawienie podstawowych materiałów do montażu  
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Lp. Wyszczególnienie j.m Ilość Uwagi 

OŚWIETLENIE DROGOWE 

1 Kabel YAKXS 4x35mm2 mb 27  

2 Przewód YDYżo 3x2,5mm2 mb 20  

3 Folia kablowa niebieska mb 15  

4 
Rura osłonowa gładka sztywna o średnicy 110 mm – niebieska (np. 
SRS) 

mb 8 
 

5 
Słup oświetleniowy o wys. 6 m, okrągły, stożkowy, aluminiowej 
(wysokość słupa z wysięgnikiem 6m) 

szt. 2 
 

6 
Kompletna oprawa oświetleniowa ze źródłem LED o mocy 78W w 
barwie białej zimnej (5145) (oprawa przejść dla pieszych) 

szt.  2 
 

7 Szafka sterownicza (1) kpl 1  

8 Złącze IZK szt. 8  

9 Wkładka topikowa 4A szt. 2  

10 Fundament prefabrykowany kpl 2  

11 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb 15  

12 Uziom pionowy stalowy miedziowany fi 16mm 6m kpl 2  

 
Uwaga: 
Podane nazwy i typy materiałów są przykładowe oraz ich producenci. 
Do realizacji należy użyć materiałów dowolnych producentów lub równoważnych pod 
warunkiem dotrzymania parametrów założonych w niniejszym opracowaniu oraz 
posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Uwagi końcowe dotyczące realizacji inwestycji. 
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Aby należycie zrealizować inwestycję będącą przedmiotem niniejszego projektu budowlanego 

należy oprócz przestrzegania wymogów stosowanych przepisów, rozporządzeń i norm mieć na 

względzie następujące wskazania: 

− sporne sprawy rozstrzygać w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania. 

− przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne 

− realizację robót prowadzić: 

• Zgodnie z niniejszym projektem 

• W pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

• Z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

• Zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  

• Według uwag podanych poniżej: 

a) trasę sieci należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjnym, 

b) w rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonać ręcznie po ustaleniu próbnymi 

przekopami położenia tych przewodów 

c) w przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewodów podziemnych należy 

roboty wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania 

d) wykopy można prowadzić mechanicznie. Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Wykopy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych w 

biało-czerwone pasy, a w nocy oświetlić. Teren po robotach montażowych doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 

 

 
Opracował  

mgr inż. Sebastian Kulik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
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TEMAT: Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Oleskiej w miejscowości 
Dobrodzień – Zespół Szkół” 

INWESTOR: Gmina Dobrodzień 

ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień 

 
ADRES INWESTYCJI: województwo opolskie, powiat opolski, gmina Opole ul. Krapkowicka 

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Sebastian Kulik 

                            42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTÓW 3 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
1. Zakres robót wg kolejności realizacji: 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 
- przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych 
- wykopy pod linie kablowe.  
- ułożenie i zasypanie linii kablowych 
- montaż kabli YAKXS 4x35mm2 
- wykopy pod latarnie oświetleniowe 
- montaż latarń oświetleniowych 
- uruchomienie budowanego oświetlenia 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- infrastruktura techniczna ulicy 
 

3.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
     i zdrowia ludzi: 
 

- czynna linia napowietrzna 0.4kV  i 15kV 
- czynne linie kablowe 0.4kV  i 15kV 

 
 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji: 
- roboty wykonywane w pobliżu czynnej linii napowietrznej 0.4kV 
- montaż latarń oświetleniowych przy użyciu dźwigu. 
- montaż opraw oświetleniowych przy użyciu podnośnika na samochodzie 

 
 

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji: 
- przeprowadzić szkolenie ukierunkowane na bezpieczeństwo prowadzenia robót 

przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz robót  przy użyciu dźwigu i podnośnika 
samochodowego. 
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6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
- przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien dopilnować wdrożenia 
- ustaleń planu BIOZ a w szczególności: 

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczających przed dostępem 
    osób postronnych 
b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i składowych 
c) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ 
d) przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 
    robót , z uwzględnieniem wynikających z nich zagrożeń 
e) wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
f) sprawowania ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami 
g) prowadzenia dokumentacji budowy 

 
 

 

 

Opracował  
mgr inż. Sebastian Kulik 

 
 
 

 
 


