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WYKAZ PROJEKTU
1. Strona tytułowa,
2. Wykaz projektu,
3. Techniczne warunki przyłączenia do sieci OSD projektowanego oświetlenia drogowego w m.
Wojciechów ul. Borki, wydane przez RD Częstochowa Zachód, znak: WP/072559/2014/O08R03 z
dnia 07.11.2014 r.,
4. Protokół z narady koordynacyjnej nr GKM-III.6630.1.57.2016 w sprawie uzgodnienia
projektowanych elementów uzbrojenia terenu, wydana przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie,
reprezentowanego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
w Oleśnie z dnia 19.09.2015 r. wraz z załącznikiem mapowym,
5. Opis techniczny,
6. Obliczenia,
7. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego,
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy,
9. Zaświadczenia o przynależności do OOIIB w Opolu oraz stwierdzenie przygotowania do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – projektanta i sprawdzającego.
SPIS RYSUNKÓW
1. Plan projektowanej budowy oświetlenia drogowego – rys. nr 1,
2. Schemat ideowy sieci oświetlenia drogowego – rys. nr 2.
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OPIS TECHNICZNY
1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ul. Borki w
m. Wojciechów, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w
zakresie budowy oświetlenia drogowego.
2. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowią:
- zlecenie Zamawiającego,
- techniczne warunki przyłączenia dla oświetlenia drog. wydane przez RD Częstochowa Zachód,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
- inwentaryzacja istniejących sieci elektrycznych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002
poz.690 z późniejszymi zmianami),
- obowiązujące przepisy i normy PNE.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Budowę oświetlenia drogowego,
- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym,
4. Projektowane oświetlenie drogowe.
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia drogowego należy z istniejącej szafki
sterowniczo – pomiarowej oświetlenia drogowego wyprowadzić projektowaną zalicznikowa sieć
oświetlenia drogowego.
Projektowany zakres obejmuje – części do wykonania przez odbiorcę:
- Wymianę w obwodzie oświetleniowym nr 1, na istniejącym słupie linii napowietrznej n/n nr 1,
istniejącej oprawy oświetleniowej sodowej na oprawę LED ,
- Ustawienie w obwodzie nr 2, poza pasem jezdni drogi gminnej (ul. Borki) od skrzyżowania z ul.
Dragona do posesji nr 17, siedem nowych słupów oświetleniowych nr 01/2 do 07/2,
- wybudowanie obwodu oświetleniowego nr 2 linią kablową YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości
981,5 m., od istniejącej szafki oświetleniowej poprzez projektowane słupy oświetleniowe nr 01/2 ÷
07/2,
- Ustawienie w obwodzie nr 3, poza pasem jezdni drogi gminnej (ul. Borki) od skrzyżowania z ul.
Dragona w kierunku drogi krajowej DK11 (ul. Kluczborskiej), cztery nowe słupy oświetleniowe nr
01/3 do 04/3,
- wybudowanie obwodu oświetleniowego nr 3 linią kablową YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości
517,5 m., od istniejącej szafki oświetleniowej poprzez projektowane słupy oświetleniowe nr 01/3 ÷
04/3,
- W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z zjazdami z
drogi gminnej oraz na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych
odcinków linii kablowych oświetleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110,
- W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z drogami
gminnymi ul. Borki oraz ul. Dragona, przejścia pod jezdniami wykonać metodą przecisku lub
przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110.
Zakres projektowanego oświetlenia drogowego pokazano na schemacie ideowym rys. nr 2.
4.1. Latarnie oświetleniowe.
Do oświetlenia drogowego drogi gminnej (ul. Borki) w m. Wojciechów, gm. Olesno zaprojektowano
słupy stalowe ocynkowane do montażu na fundament.
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W obliczeniach do oświetlenia drogi gminnej przyjęto oprawy przyjęto oprawy produkcji TRILUX
typu Cuvia 60-AB6L-LRA/6800-740 8G1S ET o mocy 52W.
Przyjęto następujące wysokości zawieszenia dla opraw CUDDLE LED:
podstawowe oświetlenie drogowe ok. 8 m, wysięgnik 1,0 m – oprawy LED łącznej o mocy
52W
Zaprojektowano słupy wysięgnikowe odpowiednio typu:
Poz. 1.
– CC 8m 76/188/3 1:11 z wysięgnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu rura Φ76 W1R1,5/5
o kącie nachylenia 5° Φ76, przystosowane do montażu na fundament typu FP3 i oprawą LED
typu Cuvia 60-AB6L-LRA/6800-740 8G1S ET o mocy 52W (słupy nr 01/2 ÷ 07/2, 01/3 ÷
04/3) - szt. 11,
Poz. 1.
– wymiana istniejącej oprawy oświetleniowej sodowej 100W na oprawę LED typu Cuvia
60-AB6L-LRA/6800-740 8G1S ET o mocy 52W (słup LNN nr 1) - szt. 1,
Projektowane latarnie wyposażyć w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu „IZK-1 w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych „IZK-1” do opraw oświetleniowych
wciągnąć w słupy i wysięgniki przewody typu YDY 3x2,5 mm2.
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się materiały innych producentów z
zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi projektu i być jakościowo i technicznie nie gorsze od
przyjętych.
Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem z Projektantem przedstawiając
karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujące niepogorszenie parametrów
wytrzymałościowo-oświetleniowych.
W przypadku zastosowania słupów innych producentów, powinny charakteryzować się następującymi
parametrami:
Słupy stalowe , cynkowane ogniowo, stożkowe, okrągłe, spawane laserowo z niewidocznym
szwem wzdłużnym, wykonane z blachy grubości 3mm, gat. S235
Podstawa słupa wykonana z tłoczonej stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niż
410x410mm
Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu słupa i dostarczane
przez producenta słupów.
Wymagany certyfikat CE.
Gwarancja na słupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

-

-

-

Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
Korpus oprawy z aluminium formowanego ciśnieniowo, kontury boczne o charakterze
zamkniętym. Korpus oprawy antracytowy, podobny do DB 703, punkt obrotowy kontrastujący
srebrnoszary, podobny do DB 701, z efektem metalicznym, lakierowany proszkowo, wysoka
wytrzymałość na warunki atmosferyczne.
Płytka zamykająca z jednowarstwowego szkła hartowanego, poddanego obróbce cieplnej
(ESG-H). Szyba o właściwościach przeciwodblaskowych, przepuszczalność > 98%, ramka z
odlewu ciśnieniowego, uszczelniona, otwierana i wypinana bez narzędzi.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw = 0,18 m².
Diodowa oprawa masztowa i wysięgnikowa. Montaż masztowy i wysięgnikowy na króćcu Ø 76
mm. Kąt nachylenia 0°...90°, regulacja w krokach co 5°, skalowany. Możliwość przeróbki z
oprawy masztowej na wysięgnikową dzięki śrubie dostępnej z zewnątrz. Zamocowanie na maszcie
odbywa się za pomocą dwóch śrub mocujących ze stali szlachetnej zgodnych z EN 60598-2-3.
Z zamawianymi oddzielnie redukcjami również do montażu na masztach z czopem Ø 42, 48 i 60
mm.
W wersji MLT (Multi Lens Technologie), obejmuje wysokowydajne systemy UV i odporne na
temperatury systemy soczewkowe w konfiguracji poczwórnej.
Możliwe jest doposażenie tylnej osłony dostępnej jako zamawiane oddzielnie akcesorium.
8 Moduły LED. Strumień świetlny oprawy 6800 lm, pobór mocy 52 W, wydajność świetlna
oprawy 131 lm/W.
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-

Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, współczynnik
oddawania barw Ra > 70. Trwałość L80 (tq 25 °C) = 100.000 h.
Klasa ochronności II,
szczelność IP66.
Z podłączonym przewodem zasilającym. Długość przewodu zasilającego 10 m.
Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania. Parametryzowany statecznik z
utrzymaniem stałego strumienia światła (CLO).
Pobór mocy na końcu okresu trwałości: 52 W. Z automatycznym odłączeniem od napięcia po
otwarciu oprawy.
Odporność na działanie napięć udarowych 6 kV,
Z asymetrycznym, szerokim rozsyłem światła. .
c0-c180,
c90-c270

W przypadku stosowania opraw równoważnych należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie
wszystkich parametrów jakościowych i technicznych (w tym także obliczeń fotometrycznych wraz z
plikami obliczeniowymi).
4.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczące projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.
4.3. Trasa linii kablowych n/n.
Trasę linii kablowych oświetlenia drogowego wybrano uwzględniając istniejące uzbrojenie
podziemne, a także rozmieszczenie projektowanych latarń.
W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z zjazdami z drogi
gminnej oraz na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych odcinków linii
kablowych oświetleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110, natomiast w miejscu skrzyżowania
projektowanych linii kablowych oświetlenia z drogami gminnymi ul. Borki oraz ul. Dragona, przejścia pod
jezdniami wykonać metodą przecisku lub przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110.
Projektowaną trasę linii kablowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.
5. Układanie kabla.
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.
Kable układać w wykopie na głębokości 0,6 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w
odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w
odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych
np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
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b) oznaczenie kabla wg normy,
c) znak użytkownika kabla,
d) rok ułożenia kabla.
W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia drogowego z zjazdami z drogi
gminnej oraz na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie projektowanych odcinków linii
kablowych oświetleniowych, rurami ochronnymi typu DVK 110, natomiast w miejscu skrzyżowania
projektowanych linii kablowych oświetlenia z drogami gminnymi ul. Borki oraz ul. Dragona, przejścia pod
jezdniami wykonać metodą przecisku lub przewiertu rurami ochronnymi typu SRS 110.
Projektowaną trasę linii kablowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1.
6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronnoneutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na każdym słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu
należy ułożyć odcinki płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm2 i połączyć z zaciskami ochronno –
neutralnymi słupów oświetleniowych. Ponadto należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z
przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i wysięgnikami z oprawami. Dla
zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka piasku) pomiędzy słupami ułożyć
płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz wykonać odejścia do słupów. Połączenia odejść do słupów
z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać złączami skręcanymi krzyżowymi i zabezpieczyć przed
korozją.
7. Uwagi końcowe.
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych Tom V - Instalacje elektryczne oraz niniejszym projektem,
- w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika,
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym,
należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod
nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku
wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich z
istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi,
zgodnie z obowiązującymi normami,
Opracował:
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OBLICZENIA
1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych z istniejącej szafki
oświetleniowej
-

obw. nr 1 – kier. proj. słupy nr 1/1 ÷ 1/5 – istniejące
1 x 58 W
4 x 115 W

-

obw. nr 2 – kier. proj. słupy nr 01/2 ÷ 07/2 – projektowane
7 x 58 W

-

= 0,058 kW
= 0,460 kW
Razem = 0,518 kW

= 0,406 kW
Razem = 0,406 kW

obw. nr 3 – kier. proj. słupy nr 01/3 ÷ 04/3 – projektowane
4 x 58 W

Razem szafka oświetleniowa SO

= 0,232 kW
Razem = 0,232 kW
= 1,156 kW

1.1. Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla projektowanych
obwodów oświetleniowych.
-

obw. nr 2 – kier. proj. słupy nr 01/2 ÷ 07/2 – projektowane

406
= 2,08 [ A], I R = 1,8 x 2,08 = 3,74 [ A]
230 x0,85

IS =
-

obw. nr 3 – kier. proj. słupy nr 01/3 ÷ 04/3 – projektowane

IS =
-

232
= 1,19 [ A], I R = 1,8 x1,19 = 2,14 [ A]
230 x0,85

dla całej szafki oświetleniwej

IS =

1156
= 5,91 [ A], I R = 1,8 x5,91 = 10,64 [ A]
230 x0,85

Przyjęto dla projektowanych obwodów oświetleniowych, wkładki topikowe w istniejącej szafce
oświetleniowej o prądzie Ib = 10 A oraz wkładkę topikową dla zabezpieczenia przedlicznikowego o prądzie
Ib = 20 A ze względu na selektywność działania zabezpieczeń.
Obliczył:
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Opole, 2016.10.24

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ul. Borki w
m. Wojciechów, gm. Olesno, na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji
nr 17 przy ul. Borki w zakresie budowy oświetlenia drogowego, został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzający
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
na przebudowę ul. Borki w m. Wojciechów, gm. Olesno,
na odcinku od ul. Kluczborskiej DK nr 11
do posesji nr 17 przy ul. Borki
w zakresie budowy oświetlenia drogowego
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METRYKA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Przebudowa ul. Borki w m. Wojciechów, gm. Olesno, na odcinku od
ul. Kluczborskiej DK nr 11 do posesji nr 17 przy ul. Borki w zakresie
budowy oświetlenia drogowego

Imię i nazwisko lub nawa inwestora
oraz jego adres:

Gmina Olesno
46-300 Olesno ul. Pieloka 21

Imię i nazwisko
oraz adres projektanta,
sporządzającego informację:

mgr inż. Ewald Mrugała
46-020 Czarnowąsy
ul. Studzienna 18
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CZĘŚĆ OPISOWA
1.
-

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
Wg opisu technicznego do projektu budowlano – wykonawczego,

2.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Zabudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Ruch samochodowy na czynnych ulicach, wzdłuż których budowane jest oświetlenie uliczne.
4.

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

Nie występują zgodnie z punktami zawartymi w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (D.U. nr 120 poz. 1126)
5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
Nie jest wymagany dodatkowy instruktaż.

6.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
Nie dotyczy przy wykonaniu powyższego zakresu robót instalacyjno - montażowych.
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