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1. Zawarto ść opracowania  

 
Załączniki; 

 
- warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjne nr 001736/2013 wydane przez PGE RE  
Skarżysko-Kamienna. 
 
- Oświadczenie projektant, sprawdzający, 
 
- Uprawnienia projektant, sprawdzający, 
 
- Zaświadczenie ŚOIIB projektant, sprawdzający. 
 
 

2. Wstęp 
 

2.1. Przedmiot opracowania, 
2.2. Podstawa opracowania, 
2.3. Zakres opracowania, 
2.4. Ogólne dane energetyczne. 

 
3. Zagospodarowanie terenu 

 
4. Opis techniczny 

 
3.1. Zasilanie, 
3.3. Uwagi dotyczące wykonania – oświetlenie  
3.4. Ochrona przeciwporażeniowa.   
3.5. Uwagi końcowe 

 
5. BIOS 

 
5.1.Zakres i kolejność robót 
5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
5.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie             

bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi. 
5.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  
 budowlanych, 

 5.5.Szkolenie i instruktaż BHP, 
 5.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prac  
budowlanych. 

 
6. Obliczenia techniczne 

 
7. Spisrysunków- rysunki 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Wstęp 
 

2.1. Przedmiot opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia zewnętrznego  terenu przy 
budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z częścią garażowa w miejscowości 
Kozów gm. Smyków dz. nr ew. 142/1 i 143/1. 
Projekt obejmuje  wyposażenie w układ sterowania tablicy rozdzielczej TE w  budynku 
budowę oświetleniowej linii kablowej, oraz 4 słupów oświetlenia terenu. 
 

2.2. Podstawa opracowania  
 
 

• Warunki przyłączenia nr 001736/2013 wydane przez PGE RE Skarżysko-Kamienna. 
 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500, 
 

• wizjalokalna w terenie, 
 

• obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia, 
 

� NORMA SEP N SEP-E-001 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO 
NAPIĘCIA. Ochrona przeciwporażeniowa. 

� NORMA SEP N SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE 
LINIE KABLOWE; Projektowanie i Budowa. 

� PN-EN 12193 : 2007 Światło i oświetlenie –Oświetlenie w sporcie 
� Katalog Kable i PrzewodyElektroenergetyczne TELE-FONIKA KABLE SA.  

 
2.3. Zakres opracowania  

 
Dokumentacjabudowlano-wykonanwczaobejmuje : 
 

 
• budowa 4 słupów oświetlenia parkowego, 

 
• ułożenie kabli zasilających, 

 
• Wyposażenie tablicy TE w układ sterowania. 

 
2.4. Ogólne dane elektroenergetyczne  
 

• Napięcie zasilania    230 V 
• moc instalowana    Pi-0,56 kW 
• moc obliczeniowa    Po= 0,56 kW 
• współczynnik  jednoczesności  ki- 1.0 

 
Maksymalna moc zapotrzebowana dla obiektu jest mniejsza od mocy przyłączeniowej 
określonej w w/w warunkach Pp-24,0 kW. 
 
 
 
 



 

3. Zagospodarowanie terenu  
 
Przedmiotem opracowania jest : budowa kablowej  linii oświetlenia terenu budynku 
użyteczności kulturalno-społecznej wraz z częścią garażowa w miejscowości Kozów gm. 
Smyków dz. nr ew. 142/1 i 143/1. 
Zmiana zagospodarowania terenu polegać będzie  na zabudowie  kablowej  linii 
oświetleniowej oraz słupów parkowych wysokości 3,0 m. 
Całość inwestycji zlokalizowana będzie w całości na działce Inwestora. 
Do zasilenia projektowanego oświetlenia przyjęto  kabel ziemny  typ YKY ,oprawy parkowe 
ze źródłem metalohalogenowymmontowane na głowicy słupów. 
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać i stanowić uciążliwości na środowisko. 
Teren inwestycji nie jest terenem szkód górniczych oraz nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. 
Projektowany obiekt  nie będzie miał również negatywnego wpływu na otaczające go 
środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia i 
higieną użytkowników. 
Obiekt będzie posadowiony na gruntach typu średniego.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  DZ.U. z dnia 
27.04.2012r. wykopy pod słupy oświetleniowe i kable energetyczne zalicza się do pierwszej 
kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowle. 
W oparciu o wywiady dotyczące posadowienia sąsiednich obiektów budowlanych                     
i obserwacje rzeźby terenu, rodzaju szaty roślinnej i zawilgocenia gruntu, stwierdzono 
występowanie w poziomie posadowienia fundamentów pod słupy miękkoplastycznych 
piasków gliniastych.  
Wody gruntowej nie stwierdzono. 
Nośność gruntu odpowiada założeniom projektowym. 
Ocenę geotechniczna występującego gruntu załączono do niniejszego opracowania. 
Pozostałe niewielkie ilości ziemi zostaną rozplantowane. 
Wszystkie roboty budowlano – instalacyjne należy wykonać zgodnie z projektem pod 
kierownictwem osoby uprawnionej zawodowo. 
 
  
 
                 Opracował: 

Jarosław Fąfara 
upr. bud. KL 189/90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Opis techniczny   

   

4.1. Zasilanie  
 
Zasilanie oświetlenia terenu wykonać z instalacji pozalicznikowej  tablicy TE budynku 
użyteczności kulturalno-społecznej zlokalizowanego na w/w działkach. 
Tablicę wyposażyć w układ sterowania wg. schematu rys. nr E-2. 
 
4.2. Uwagi dotycz ące wykonania – o świetlenie terenu  
 
Projektuje się słupy oświetleniowe parkowe aluminiowe  typ. SKPF 3,0/150/60/4,0  
o wysokości 3,0 m, oprawa OPA-1  f-my Rossa  ze źródłem  metalohalogenkowym 70W lub 
innej spełniającej identyczne lub lepsze parametry optyczno-techniczne oraz akceptacji 
Inwestora i Projektanta. 
Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać kablem ziemnym typ. YKYżo 3*4mm. 
Od tablicy TE do wyjścia z budynku kable prowadzić w rurze osłonowej RVS 50 w posadce. 
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik DO 1   4A montować na tabliczce słupowej TB-2 we 
wnęce słupa. 
Oprawy z siecią zasilającą połączyć przewodem kabelkowym YDYżo 3*1,5 mm2 
Projektowane oprawy wykonane są w II klasie ochronności i odporne na zewnętrzne 
działania destrukcyjne.  
Plan sytuacyjny oświetlenia pokazano na rys. nr IE/1. 
Do załączanie oświetlenia przewidziano zainstalowanie w tablicy TE układu sterowania  
z zegarem astronomicznym. 
Schemat układu zasilania i sterowania oświetleniem przedstawiono na rysunku nr IE/2. 
 
Wytyczne układania kabli  -projektowane kable poprowadzić wzdłuż trasy wykreślonej  
w Projekcie Zabudowy i Zagospodarowania Terenu rys. nr IE/1. Na mapie zasadniczej 
podano współrzędne uzbrojenia podziemnego. Należy szczególną uwagę zwrócić na 
uzbrojenie podziemne oraz na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Kabel należy 
ułożyć na głębokości 0,7 m na warstwie piasku o grubości 0,1m,  przykryć warstwą piasku  
o grubości 0,1m, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,20m i oznakować 
taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5mm i szerokości 
zapewniającej przykrycie kabla – nie mniejszej niż 0,2m.  Kabel kłaść w wykopie linią falistą 
z zapasem 1-3% długości, kompensującym ewentualne przesunięcie gruntu. Linię kablową 
prowadzić z zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego zgodnie  
z normą N SEP-E-004. 
Projektowane kable oświetleniowe w ziemi prowadzić w osłonie rurowej KR 50/42 Arot. 
Na całej długości kabla w odstępach nie większych niż 10m, oraz przy skrzyżowaniach, 
wejściach do rur i w złączach kablowych założyć trwałe oznaczniki (opaski) zawierające 
następujące cechy kabla: 
typ, przekrój oraz napięcie znamionowe (dla kabli jednożyłowych znak fazy) 
przeznaczenie (trasa) 
znak wykonawcy 
znak użytkownika  
rok ułożenia 
 
4.3. Ochrona przeciwpora żeniowa.   

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w projektowanych  instalacjach odbiorczych 
przyjęto szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Do każdej latarni należy doprowadzić 
przewód PE i podłączyć go do zacisku uziemiającego tabliczki bezpiecznikowej. 



 
4.4. Uwagi ko ńcowe  
 
– Budowę prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami oraz przepisami PBUE i BHP, z zachowaniem wszystkich warunków 
podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujących, oraz przez właścicieli terenu. 

– Prowadzić zapisy w dzienniku budowy. 
– Prace prowadzić zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w opinii ZUDP / 

uzgodnieniach branżowych. O terminie rozpoczęcia prac każdorazowo powiadomić 
właściwych użytkowników uzbrojenia terenu. Roboty budowlane w miejscach kolizji 
z innymi sieciami należy prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponentów tych sieci. 
W wypadku odkrycia kolizji z niezinwentaryzowaną siecią uzbrojenia podziemnego fakt 
ten należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi uzbrojenia terenu celem 
dokonania dalszych ustaleń. 

– O terminie rozpoczęcia prac każdorazowo powiadomić właścicieli terenu, na których 
będą one prowadzone. 

– Trasę wytyczyć geodezyjnie. Do odbioru technicznego należy dostarczyć 3 egzemplarze 
inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego z niezbędnymi dokumentami celem dokonania odbioru technicznego. 

– Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
– Wszystkie roboty montażowe prowadzić zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 003 

oraz obowiązującymi przepisami 
 
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 106 z listopada 2000r.) przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Powyższe opracowanie nie wymaga uzgodnienia w PGE, oświetlenie terenu zasilane jest                 
z instalacji pozalicznikowej (wewnętrznej) budynku użyteczności kulturalno-społecznej. 
Dla w/w budynku inwestor posiada przydział mocy elektrycznej zgodnie z WP w wysokości 
24,0 kW. 
Przydzielona moc jest wystarczająca do zasilenia budynku oraz instalacji oświetlenia terenu 
 

 

 

 
       Opracował: 
Jarosław Fąfara 

upr. bud. KL 189/90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA 
 

5.1.Zakres i kolejno ść robót  
 

Przedmiotem inwestycji jest: 

- budowa linii kablowej oświetleniowej, 
- montaż słupów oświetlenia  terenu, 
- montaż układu sterowania, 

 
5.2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  
 

- Przebieg linii energetycznej uwzględnia bezkolizyjną lokalizację zarówno  
   w stosunku do istniejącej jak i przewidywanej zabudowy. 
- Tablica rozdzielcza.  
 

5.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ące zagro żenie             
 bezpiecze ństwa i  zdrowia ludzi.  
 

- bliskość istniejącej zabudowy obiekt użyteczności publicznej. 

- uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa i kanalizacyjna). 

 

5.4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót  
budowlanych  
 
Zagrożenie mogące wystąpić w trakcie prac budowlanych są następujące: 
Zagrożenie związane z pracami montażowymi w wykopach otwartych. 
Zagrożenie przy pracach na wysokości montaż opraw i wysięgników na słupie parkowych. 
Zagrożenie związane z przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych i przyłączeniami do 
napięcia istniejącej sieci energetycznej. 
Zagrożenie związane z transportem i przemieszczaniem urządzeń i materiałów 
pomocniczych. 
 

5.5. Szkolenie i instrukta ż BHP 
 
Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania określonych zadań budowlanych 
powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania specjalistycznych 
czynności związanych z prowadzeniem prac budowlanych. 
Nie wolno dopuścić pracownika do prac, do których wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub umiejętności a także dostatecznej wiedzy przepisów, oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

5.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom podczas  
prac budowlanych.  

 
Podstawa bezpiecznego wykonywania robót budowlano-montażowych linii energetycznych 
kablowych zasilających i oświetleniowych jest prawidłowa ich organizacja. 
Prawidłowa organizacje winien zapewnić kierownik budowy uwzględniając: 



Przygotowanie wzdłuż osi projektowanej sieci energetycznej wolnej strefy montażowej. 
Wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych, lub ulepszenie dróg istniejących. 
Rozmieszczenie słupów energetycznych w pasie montażowym. 
Rozmieszczenie materiałów pomocniczych. 
Opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci energetycznej. 
Posiadanie niezbędnej ilości środków transportu , agregatów prądotwórczych, elementów 
konstrukcji zabezpieczających wykopy, poręczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp. 
Dla bezpieczeństwa osób postronnych, wykopy winny być zabezpieczone poręczami 
ochronnymi, i oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ( Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony). W miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop winien być 
poszerzony i pogłębiony, oraz zabezpieczony szalunkiem. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie ,  powinno odbywać się za pomocą stosowanych 
drabinek.Podczas przeprowadzania pomiarów kontrolnych, oraz prac przełączeniowych 
( włączeń nowych linii energetycznych do istniejącej sieci ) teren należy odpowiedni 
oznaczyć. 
Wszelkie używane przy realizacji inwestycji sprzęty i narzędzia winny być  
w należytym stanie technicznym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Obliczenia techniczne  
 
6.1 Dobór zabezpieczeń; 
 
 
Moc instalowana          Pi – 8 *70W = 0,56W 
Współczynnik jednoczesności  kj    1,0 
Moc obliczeniowa      Po – 0,56kW 
Prąd obliczeniowy IB = 5,52 A 
Zabezpieczenie wlz-tu   In- 1p-B13A w TE. 
Oświetlenie wykonane kablem  YKYżo 3*4mm2 
Prąd zadziałania zabezpieczeń      I2 = 1,6 x 13  =  20,8A       
Kabel YKYżo 5*16 mm2  długotrwałe obciążenie  Iz = 33A   (ułożony w ziemi)                
      
           warunek (1)  IB< In< Iz      czyli  5,52<  13< 33 
           warunek (2)  I2< 1,45 x Iz    czyli   20,8< 1,45 x 33 
                      czyli   20,8< 47,85 
W/w powyższych obliczeń stwierdza się iż przewód dobrany jest prawidłowo pod względem 
obciążenia. 
Parametry do obliczeń przyjmuję zgodnie Wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczo-  
Rozwojowego Instalacji i Urządzeń Elektrycznych „ELEKTROMONTAŻ” Warszawa  
z  listopada 1998 r ISNB 83-87255-60-2. 
 
Dobór aparatury prawidłowy  
 

 
6.2. Rezystancja uziomu pomocniczego dla wyłączników przeciwporażeniowych 
 
 
                        25                          25 
                R < -----    stąd      R < -----  =  833,3  Ω 
δI                         0,03 
 
 IR< IB< IZ; 5,52 A  < 13A < 49A 
 
 1,6*IZ>  1,6*IB ; 1,6*49A  > 1,6*10A 
 
 
6.3. Obliczenie spadku napięcia  
 
Oprawa oświetleniowa  OPA-1  słup  nr 2 
 
przekrój kabel s- YKYżo 3*4 mm2 
długość kabla l -86m 
moc przyłączeniowa  Po- 70W 
napięcie zasilana U-230V 
konduktywność przewodu dla miedzi γ -56Ms/m 
 
∆U% = 2*100*Po*l / γ*s*U2 = 2*100*70*86 / 56*4*2302 = 0,10% 
 
∆U%  0,10% <  ∆U%dop 3 %  
 
Dopuszczalny spadek napięcia zachowany 
 



 

7. Spis rysunków  
 

1. Plan sytuacyjny  oświetlenia terenu      rys. IE/1 
2. Schemat ideowy zasilania         rys. IE/2 
3. Karty katalogowe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


