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WYKAZ PROJEKTU 
 

1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Techniczne warunki przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. projektowanego oświetlenia 

drogowego ul. Oleska w m. Sowczyce, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

Częstochowa, Wydział Przyłączeń, znak: WP/026509/2018/ O08R03 z dnia 13.04.2018 r., 

4. Opis techniczny, 

5. Obliczenia, 

6. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8. 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 zabudowy oprawy oświetlenia drogowego na słupie LNN nr 50,  

2. Schemat ideowy szafki pomiarowej i rozdzielczej oświetlenia drogowego, 
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OPIS TECHNICZNY  
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy na budowę oświetlenia 

drogowego na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 50 (dz. nr 866/151) w m. 

Sowczyce przy ul. Oleskiej, dz. nr 866/151, k.m. 3 (na wys. dz. nr 124). 
 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego, 

- twp wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa, Wydział Przyłączeń, znak: 

WP/026509/2018/ O08R03 z dnia 13.04.2018 r., 

- inwentaryzacja istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia w zakresie słupa nr 50, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,  

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie obejmuje: 

- Projektowane oświetlenie drogowe, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 
 

5. Projektowane oświetlenie drogowe. 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia drogowego należy na stanowisku 

słupowym nr 50 linii napowietrznej niskiego napięcia zabudować zestaw złączowo – pomiarowy, z którego 

zasilana będzie szafka sterownicza oświetlenia drogowego. 

Dla zrealizowania powyższego, należy: 

- w zakresie  – do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A, Oddział Częstochowa: 

= zabudować, na istniejącym słupie nr 50, zestaw złączowo – pomiarowy, wyposażony zgodnie 

ze standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. i zgodnie ze schematem 

ideowym rys. nr 2, 

= wykonać przyłącze, z istniejących przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia do 

projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego, przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25 

mm
2
 o długości około 7,5 m, 

 

- w zakresie  – do wykonania przez odbiorcę 
= zabudować, na istniejącym słupie nr 50, nad projektowanym zestawem złączowo – 

pomiarowym, projektowaną szafkę sterowniczą oświetlenia drogowego, wyposażoną zgodnie 

ze schematem ideowym rys. nr 2, 

= wybudować obwód oświetleniowy przewodem napowietrznym izolowanym typu AsXSn 2x16 

mm
2
 o łącznej długości 9,5 m. od istniejącego słupa nr 50 z projektowana szafką oświetlenia 

drogowego do projektowanej oprawy oświetlenia drogowego zabudowanej na istniejącym 

słupie nr 50, 

= zabudować na słupie nr 50 jedną oprawę oświetleniową na wysięgniku jednoramiennym 1,0 m, 

= zabudować na słupie nr 50 odgromników typu GX0 Lovos-5/280. 
 

Zakres projektowanego oświetlenia ulicznego pokazano planie sytuacyjnym rys. nr 1. 
 

5.1. Projektowana szafka rozdzielcza oświetlenia drogowego. 
Dla zasilania projektowanego oświetlenia drogowego na istniejącym słupie linii napowietrznej 

niskiego napięcia nr 50 (dz. nr 866/151 k.m. 3) w m. Sowczyce przy ul. Oleskiej, dz. nr 866/151 (na wys. 

dz. nr 124), zaprojektowano, na istniejącym słupie nr 50, zabudowę szafki rozdzielczej oświetlenia 

drogowego dla punktu zasilania i sterowania projektowanym obwodem oświetlenia drogowego. 

Projektowaną szafkę rozdzielczą oświetlenia drogowego przewiduje się zabudować w obudowie z 

materiałów izolacyjnych. W szafce zabudowany cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4.0 firmy 
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„RABBIT”, stycznik typu  SM 325 230-3z1r dla sterowania oświetleniem, wyłączniki instalacyjne typu 

S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w rozłącznik izolacyjny typu FR 301 16A. 

Schemat ideowy szafki oświetleniowej pokazano na rys. nr 2. 
 

5.2. Latarnie oświetleniowe. 
Do oświetlenia drogowego skrzyżowania ulicy ul. Oleskiej, dz. nr 866/151 (na wys. dz. nr 124) z 

drogami dojazdowymi do posesji nr 11, 13 i 15 , zaprojektowano na istniejącym słupie nr 98 linii 

napowietrznej n/n na wysięgnikach jednoramiennych o długości 1,0 m o nachyleniu 5° oprawy LED typu 

TECEO 1 / 5102 / 48 LEDS 700mA NW / 324572 o mocy 107W. 

Projektowane elementy oświetleniowe mają być trwale oznakowane: czarny napis na białym tle 

określający właściciela. 

Dla zabezpieczenia każdej oprawy oświetleniowej zabudowanej na linii napowietrznej niskiego 

napięcia należy na słupach zamontować bezpieczniki napowietrzne typu BNu 25/2A z wkładkami 

topikowymi 2A. Od bezpiecznika napowietrznego do oprawy oświetleniowej wciągnąć w wysięgnik 

przewód typu YDY 3x2,5 mm
2
 

 

6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-

neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji.  
 

Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Napowietrzne linie niskiego napięcia z przewodami izolowanymi należy chronić od przepięć 

atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromników zaworowych o napięciu 

roboczym 660 V i znamionowym prądzie wyładowczym 2,5 kA. 

Odgromniki te należy instalować: 
1) Na stacjach transformatorowych zasilających sieć n.n., 

2) Na końcach linii oraz w taki sposób, aby na każde 500 m. długości wypadał przynajmniej jeden 

komplet odgromników, 

3) W liniach napowietrznych n.n. zasilających bezpośrednio instalacje odbiorcze w budynkach 

użyteczności publicznej przeznaczonych dla dużej liczby osób oraz w budynkach przeznaczonych 

do gromadzenia znacznych ilości materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 
 

Uziemienie odgromników powinno być wykonane: 

1) W stacjach transformatorowych ŚN/nn jako wspólne uziemienie ochronne i robocze, 

2) W liniach elektroenergetycznych – jako wspólne z uziemieniem przewodu neutralnego, 

3) Na połączeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych, 

4) Na elewacjach budynków wyposażonych w instalację piorunochronną jako wspólne z 

uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 omów. 

W istniejącej linii napowietrznej odgromniki typu GX0 Lovos-5/280 na przewodzie projektowanym 

oświetleniowym należy zabudować na słupie linii napowietrznej n/n nr 50. Uziemienie kompletu 

odgromników wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 20x4 mm (uziom typu PA-8). 
 

7. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi 

PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu 

przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: 

TAURON Dystrybucja S.A, Oddział Częstochowa, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika. 
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OBLICZENIA  
 
1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych z projektowanej 

szafki oświetleniowej 
 

- obw. nr 1 – kier. proj. oprawy oświetleniowe na słupie LNN nr 50 –  

                                 1 x 107 W                                  =    0,107 kW 

 

1.1. Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla 

projektowanego obwodu oświetleniowego. 

- obw. nr 1 – kier. proj. oprawy oświetleniowe na słupie LNN nr 50 – 

][25,152,04,2,][52,0
9,0230

107
AxIA

x
I

RS
====  

 

Przyjęto dla projektowanego obwodu oświetleniowego dla zabezpieczenie przelicznikowego 

rozłącznik bezpiecznikowy R301 6A o prądzie Ib = 6 A. 

 

 

 

     Obliczył:       
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Opole, 2018.07.10 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

1. Oświadczamy, że projekt budowlany wykonawczy na budowę oświetlenia 

drogowego na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 50 (dz. 

nr 866/151) w m. Sowczyce przy ul. Oleskiej, dz. nr 866/151, k.m. 3 (na wys. dz. 

nr 124), został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

                     Projektant:                                                Sprawdzający 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 

na budowę oświetlenia drogowego 

na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 50 

(dz. nr 866/151) w m. Sowczyce przy ul. Oleskiej,  

dz. nr 866/151, k.m. 3 (na wys. dz. nr 124) 

 



Budowa oświetlenia drogowego 

ul. Oleska dz. nr 866/151 (na wys. dz. nr 124), Sowczyce 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                         projektant: mgr inż. E. Mrugała 

 

- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRYKA 
 
 
 

 

Nazwa i adres obiektu 
budowlanego: 

Budowa oświetlenia drogowego na istniejącym słupie linii 

napowietrznej niskiego napięcia nr 50 (dz. nr 866/151)  

w m. Sowczyce przy ul. Oleskiej,  

dz. nr 866/151, k.m. 3 (na wys. dz. nr 124) 

 

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 

45-920 Opole - 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 budowlanego wykonawczego, 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

Zabudowa wolnostojąca budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

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

 

Nie występują. 
 

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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