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III. ZAŁĄCZNIKI  
 
 
1. Zaświadczenie projektanta o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                       

nr ewid. WKP/IE/1394/03 ważne do dnia 31.12.2013 r.  

2. Uprawnienia budowlane projektanta nr ewid. WKP/0146/POOE/08 
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IV. OPIS OGÓLNY  
 

1. Podstawa opracowania 

 

  Zlecenie inwestora 

  Uzgodnienia z inwestorem, 

  Inwentaryzacja układu zasilania 

  Obowiązujące przepisy i normy PN/E/IEC. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej stanowiący podstawę 

formalno-prawną i techniczną do wykonania inwestycji obejmującej przebudowę Placu 

Powstańców Wlkp. w miejscowości Pogorzela. 

Zakres opracowania: 

 linie kablowe oświetlenia terenu, 

 posadowienie słupów z oprawami oświetleniowymi. 
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V. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Zasilanie oświetlenia zewnętrznego 
 

Projektowane oświetlenie terenu będzie zasilane z wewnętrznych obwodów Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury. W pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanego w przyziemiu budynku z 

istniejącej skrzynki bezpiecznikowej należy wyprowadzić przewód YDY 4x6mm2 do 

projektowanej szafki oświetleniowej. Szafkę oświetleniową należy zabudować w pobliżu 

istniejącej skrzynki bezpiecznikowej jako natynkową o stopniu ochrony minimum IP65. 

Sterowanie załączanie oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie za pomocą zegara 

astronomicznego oraz ręcznie. Szafkę oświetleniową wykonać oraz wyposażyć w urządzenia 

zgodnie ze schematem ideowym zasilania. 

2. Linie kablowe projektowanego oświetlenia 
 

Z szafki oświetleniowej należy wyprowadzić 2 obwody zabezpieczone wyłącznikami 

instalacyjnymi według schematu ideowego. Projektowane linie kablowe do zasilania oświetlenia 

terenu wykonać kablem YKYżo 3x6mm2. Kable wewnątrz budynku należy układać natynkowo w 

rurach instalacyjnych. Podczas układania linii kablowych należy stosować się do poniższych 

zasad: 

 trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych, 

 kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku, 

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście        

 kabel przykryć 10 cm warstwą piachu, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie 

ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych 

wytwórcy, 

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „Właściciel, typ i przekrój kabla, (rok budowy) r” 

 linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

 prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

3. Ochrona środowiska 
 

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Na trasie projektowanych kabli nie 

występuje zadrzewienie. Zastosowane materiały nie wydzielają szkodliwych substancji, a po 

okresie eksploatacji mogą być poddane recyklingowi. 
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4. Warunki geotechniczne 
 

Projektowana inwestycja polegająca na budowie oświetlenia zasilanego linią kablową, którą 

można zaliczyć do obiektów dla których nie występuje potrzeba ustalenia warunków 

technicznych posadowienia obiektów budowlanych w/g rozporządzenia M.S.W. i A. Kategorię 

gruntu przyjęto na podstawie oceny projektanta. Na terenie objętym projektem budowlanym 

występują proste warunki gruntowe 

5. Słupy i oprawy 
 

Do oświetlenia terenu projektuje się aluminiowe słupy parkowe o wysokości 4,5m z 

wysięgnikiem umożliwiającym zawieszenie oprawy. Słupy oświetleniowe zostaną posadowione 

na uprzednio wkopanym i wypoziomowanym prefabrykowanym fundamencie betonowym. 

Dobrano słupy typu SAL-B1 produkcji ROSA lub równoważne. Słupy należy wyposażyć w 

bezpiecznikowe tabliczki słupowe TB-1 z zabezpieczeniem topikowym gG/2A. Do podwieszenia 

do wysięgników projektuje się oprawy parkowe typu OCP prod. Es-System lub równoważny z 

kloszem wykonanym z poliwęglanu w kształcie kuli z korpusem z odlewu aluminiowego ze 

źródłem sodowym o mocy 70W. Oprawy oświetleniowe powinny posiadać stopień ochrony 

minimum IP54. Na etapie realizacji inwestycji należy uzgodnić z Inwestorem kolor słupów oraz 

typ klosza oprawy (mleczny lub dymiony z rastrem) 

6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Otwory służące do wprowadzania kabli do budynku należy uszczelnić w sposób 

uniemożliwiający przenikanie gazu (wody) do wnętrza budynku, należy przy tym stosować 

rozwiązania systemowe. 

7. Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Sieć 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C-S. 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio 

stopniem IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie 

wyłączenie. Należy uziemić wszystkie końce gałęzi oświetleniowych według schematu 

ideowego. Rezystancja uziomu powinna wynosić R<5Ω. 

8. Wnioski i uwagi: 
 

 Istniejąca moc przyłączeniowa obiektu jest wystarczająca na pokrycie mocy 

zapotrzebowanej po realizacji Inwestycji oświetlenia terenu. 

 Samoczynne wyłączenie jest zachowane (Iz > Iw), 

 Spadki napięć w normie. 
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9. Uwagi końcowe 
 

 Lokalizację słupów, rur osłonowych oraz linii kablowych wytyczyć i zinwentaryzować 

geodezyjnie (przed zasypaniem). 

 Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 

 Poszczególne odcinki kabli sprawdzić na podstawie obmiaru. 

 Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE. 

                    

 

……..……………………  
          Opracował: 
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VI. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

 wykonanie instalacji uziemień linii kablowych, 

 rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie, 

 montaż rozdzielnic, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia w obiekcie. 
 
 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;  

 zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym;  

 zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach; 

 zagrożenie przy robotach wysokościowych (montaż opraw na słupach). 
 
 
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH: 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
porażonych prądem elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po 
wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych; 

ROBOTY ZIEMNE: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami 
sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz 
określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do 
uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku 
odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do 
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym 
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób 
postronnych. Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy 
użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu 
lub ramp. Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i 
równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą 
dźwigni. 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO: 

Dźwigi samojezdne 
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Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania 
dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania 
się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik      
budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo 
odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i 
osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 
znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik 
posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania 
brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH: 

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 
zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa. 
Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie 
silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy. Pracownicy pracujący na 
wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach 
mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach 
należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej 
bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na 
potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach 
należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do odpowiednio 
wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi częściami dachu lub 
świetlikami, wówczas należy ja przykryć odpowiednio długimi i grubymi deskami. Do prac nad 
maszynami lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne rusztowania. Na terenie 
wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie 
mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. 
Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być 
wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie 
powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory zamocowane do 
pomostu. Na wysokości powyżej 1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o wysokości 
1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m. Zabrania się stania i 
przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno też 
przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden 
z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające 
szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
UWAGI: 

 używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 
60 364 i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
oraz obowiązującymi przepisami.  
 
 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, 

 materiałów budowlanych , gromadzenia sprzętu itp., 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż., 

 umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 
 
 
 
……..……………………  

          Opracował: 
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VII. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

1. Plan sytuacyjny – skala 1:500 

2. Schemat ideowy zasilania  
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VIII. KARTY KATALOGOWE 
 



anodowanie w 12 kolorach 

opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta) 

opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm (inna wysokośd na życzenie klienta) 

wnęka standard ROSA 

Słup SAL-B1 

o średnicy 120 mm przy podstawie 

Dane techniczne 

W tabelach wytrzymałościowych podano dopuszczalne obciążenia dla klasy B 

Tabele wytrzymałościowe 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl  
Dyrektor Handlowy  tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl 
Dział  Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl 
Dział Sprzedaży tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl 

     

Typ słupa SAL-B1 

Kod produktu 42211 

Wysokośd słupa H *m+ 4,5 

Grubośd ścianki słupa *mm+ 4 

Waga netto [kg] 17,6 

Orientacyjna objętośd jednostkowa *m3] 0,411 

Oprawy do montażu bezpośrednio na            
wysięgniku słupa 

 oprawy z mocowaniem Ø42 o parametrach wagi i powierzchni nie prze-
kraczających danych z tabeli wytrzymałościowej 

Typ fundamentu - kosza zbrojeniowego B-50 / Z-50 

Kod fundamentu - kosza zbrojeniowego 311150 / 311205 

Komplet elementów złącznych zwykłych /    
zrywalnych 

4006 / 4007 

     

SAL-B1 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników *m2]  dla Cx=1 

kod 42211 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s 

Dopuszczalna waga  
pojedynczej oprawy [kg] 

I strefa,                          
II kateg. terenu                    

I i III strefa,                       
II kateg. terenu               
≥450m n.p.m.                     

II strefa,                             
II kateg. terenu                      

III strefa,                            
II kateg. terenu                  
≥ 755m n.p.m.                    

10 0,44 0,37 0,27 0,24 


