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PODSTAWA OPRACOWANIA



Techniczne warunki przyłączenia wydane przez EnergiaPro S.A. RD – Nysa.



Inwentaryzacja stanu istniejącego.



Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500.



Ustawa Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy wykonawcze i normy.



Zlecenie i upoważnienie Inwestora.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem

opracowania

niniejszego

projektu

jest

budowa

oświetlenia

drogowego ulic: Prężyńskiej i Meblarskiej w Prudniku.
Projektuje się linię kablową YAKXS 4x35mm2, zasilającą latarnie drogowe wyposażone
w oprawy oświetleniowe z sodowymi źródłami światła o mocy 70 i 150W.
Inwestorem budowy oświetlenia jest Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik, ul Kościuszki 3.
Projektowany obiekt zaliczony do kategorii XXVI obiektów budowlanych.
Łączna długość projektowanej trasy linii kablowej wynosi 1.196 m.
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OPIS TECHNICZNY
Niniejsza dokumentacja została opracowana przy zachowaniu zgodności z wymogami
norm: PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”
oraz N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”. Dobór elementów linii i osprzętu kablowego (rodzaj kabla, sposób ułożenia
linii kablowej), zaprojektowano w oparciu o założenia tych norm oraz warunki techniczne
przyłączenia wydane przez EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji w Nysie.
Budowę oświetlenia drogowego ulic Prężyńskiej i Meblarskiej należy zrealizować według
następujących warunków:
1. Ze stacji trans. „Prudnik Prężyńska” obwód oświetlenia ulicznego „Prężyńska”
z istniejącego słupa nr 403 w kierunku wiaduktu kolejowego należy wybudować linię
kablową YAKXS 4x35mm2, z której zasilić projektowane latarnie drogowe.
2. Z rezerwowych podstaw rozdzielni n/n w stacji trans. „Prudnik Wodociągi” zasilić
szafkę oświetlenia ulicznego ustawioną na zewnątrz stacji. Z szafki wyprowadzić
linię kablową YAKXS 4x35mm2, z której należy zasilić projektowane latarnie drogowe
przy ul. Prążyńskiej i istniejące przy ul. Meblarskiej.
1. Linia kablowa oświetlenia drogowego.
Przed rozpoczęciem prac przy budowie linii kablowej należy zlecić uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktów
charakterystycznych (załomy, miejsca montażu słupów, początki i końce przepustów)
oraz wszelkie skrzyżowania, zbliżenia i kolizje.
Kable należy układać w gruncie na głębokości 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie
piasku przykrytego 15-cm warstwą ziemi rodzimej, folią kablową koloru niebieskiego
i pozostałą ziemią ubijaną warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,9.
Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm.
Sposób ułożenia kabla w wykopie przedstawia poniższy rys.

W miejscach skrzyżowania i zbliżenia projektowanych linii kablowych z innymi urządzeniami
podziemnymi, kable należy układać w rurach ochronnych DVK-75 z zachowaniem
normatywnych odległości. Przejścia poprzeczne kabli w pasie drogowym ulic: Prężyńskiej,
Meblarskiej i Przemysłowej oraz pod torami kolejowymi należy wykonać metodą przewiertu,
natomiast ulic o nawierzchni z kostki brukowej będących drogami dojazdowymi do terenów
kolejowych metodą przekopu połówkowego otwartego z umieszczeniem kabli w rurach
ochronnych SRS-75 na głębokości nie mniejszej niż 0,8m. W wykopie kable należy ułożyć
linią falistą z zapasem 1-4%. Przed słupami, rurami przepustowymi, oraz na trasie linii
kablowej w odstępach 10m należy założyć oznaczniki kablowe informujące o rodzaju kabla,
przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla oraz roku budowy linii.
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Umieszczenie w jezdni i w chodniku ul. Prężyńskiej projektowanego oświetlenia należy
wykonać na warunkach zawartych w decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe
w Prudniku nr IP.IV.5443-6/24/114/716/09 z dnia 19.10.2009r. będącej załącznikiem
do niniejszego projektu wg której kable w chodnikach należy układać na głębokości 0,9m.
Poniższa tabela podaje wybrane dopuszczalne odległości kabli wg normy N SEP-E-004.

Lp.

Skrzyżowanie lub zbliżenie
i rodzaj urządzeń podziemnych

Najmniejsze dopuszczalne
odległości w [cm]
Pionowo przy
skrzyżowaniu

Poziomo przy
zbliżeniu

1

Kable na napięcia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym
napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.

15

5

2

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

5

mogą się
stykać

3

Kabli elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV
z kablami o napięciu znamionowym 1 kV <Un<30kV

4

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1 kV<Un<30kV
z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych

5

Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV

6

Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza
się

jak lp. 1-5

7

Kable od rur wodociągowych, ściekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi.

25 + średnica
rurociągu

25 + średnica
rurociągu

8

Kable do rurociągu z gazami i cieczami palnymi

9

Kable od zbiorników z gazami i cieczami palnymi

nie mogą się
krzyżować

200

10

Kable od części podziemnych linii napowietrznych
(ustój, podpora, odciążka)

nie mogą się
krzyżować

40

11

Kable od ścian budynków i innych budowli np. przyczółki,
z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 7, 8, 9, 10.

nie mogą się
krzyżować

50

25
50

10
25

uzgodnić z właścicielem rurociągu,
ale nie mniej niż w lp. 7

Prace ziemne w pobliżu innych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie.
Kabel układany na żerdzi słupa nr 403, należy chronić do wysokości minimum 2m
od uszkodzeń mechanicznych przez ułożenie w rurze ochronnej SV-50 o dł. 2,5m.
Koniec kabla zabezpieczyć palczatką termokurczliwą. Żyły kabla z przewodami linii
napowietrznej połączyć za pomocą zacisków SL 4.25+SP15.
Układ połączeń linii kablowych przedstawia schemat ideowy zasilania (rys. nr 5).
2. Szafka pomiarowo-rozdzielcza.
Projektowaną szafkę pomiarowo-rozdzielczą do sterowania oświetleniem drogowym
wykonaną z termoutwardzonego tworzywa sztucznego, wyposażone zgodnie ze schematem
(rys. nr 6), należy posadowić w wykopie przy ścianie stacji trans. „Prudnik Wodociągi”
w miejscu wskazanym na mapie projektowej uwzględniając projektowaną niwelację terenu
i usytuowanie dolnej krawędzi szafki minimum 25÷30cm nad poziomem terenu. Na kablu
wprowadzonym do szafki należy umieścić tabliczkę kierunkową informujące o typie kabla,
jego kierunku i właścicielu. Drzwiczki szafki należy przystosować do zamykania na zamek
energetyczny. Zasilanie szafki wykonać kablem YAKXS 4x35mm2 wyprowadzonym z wolnego
pola rozdzielni n/n stacji trans. „Prudnik Wodociągi”.
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3. Słupy oświetleniowe.
Latarnie nr 404/o, 405/o, 406/o oraz od nr 1/o do nr 7/o i od nr 17/o do nr 26/o
projektuje się jako słupy aluminiowe o wysokości 7m (rys. 8 B) z jednoramiennymi
wysięgnikami łukowymi o wysięgu 2m i nachyleniu 100 (rys. 9 B). Wysokość latarni
po zmontowaniu powinna wynosić 8m.
Latarnię nr 27/o projektuje się jako słup aluminiowy o wysokości 8m (rys. nr 8 A)
z dwuramiennym wysięgnikiem łukowym o wysięgu 1,5 m, nachyleniu 50 i rozstawie
ramion 1800 (rys. 9 A). Wysokość latarni po zmontowaniu powinna wynosić 9m.
Wykończenie powierzchni słupów należy wykonać metodą anodowania na kolor naturalny,
szary - RAL 9006. W celu dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego podstawy słupów
wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowej do wysokości 350 mm pokryć
środkiem konserwującym np. elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa.
Istniejące słupy przy ul. Meblarskiej należy poddać gruntownemu przeglądowi polegającemu
na zdemontowaniu starych opraw i usunięciu z wnętrza słupów zanieczyszczeń, przewodów
i kabli, udrożnieniu podejść kablowych oraz czyszczeniu i malowaniu wszystkich elementów
metalowych (wysięgniki, drzwiczki wnękowe tabliczek zaciskowych). W tym celu elementy
stalowe po oczyszczeniu z farby i rdzy do drugiego stopnia czystości należy zabezpieczyć
za pomocą powłok malarskich:
podkład antykorozyjny np. UNIKOR C,
stosować dwie warstwy, minimalna grubość powłok 100 µm,
emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania np. CHLOROKAŁCZUK C,
stosować trzy warstwy, minimalna grubość powłok 100 µm,
kolor szary średni.
Pomalowane wysięgniki i drzwiczki wnękowe ponownie zamontować na istniejących
słupach betonowych. Zdemontowane oprawy i źródła światła przekazać do utylizacji
wyspecjalizowanemu podmiotowi.
4. Fundamenty.
Słupy należy zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych (rys. 10)
po uprzednim wkopaniu w ziemię. Zastosowane fundamenty muszą charakteryzować
się następującymi parametrami technicznymi:
beton klasy B20,
kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,
końce śrubowe cynkowane ogniowo,
otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,
powierzchnia fundamentu pokryta środkiem impregnującym,
przekrój kwadratowy.
5. Oprawy oświetleniowe, źródła światła.
Na projektowanych słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe przystosowane
do zamontowania wysokoprężnych lamp wyładowczych, sodowych o mocy 150W na słupie
nr 27/o oraz 70W na pozostałych słupach w odmianie o podwyższonym strumieniu
świetlnym spełniających poniższe parametry techniczne:
Dane świetlne dla lampy 70W

Dane świetlne dla lampy 150W

Temperatura barwowa [ K ]

2000 K

Temperatura barwowa [ K ]

2000 K

Stopień oddawania barw

4

Stopień oddawania barw

4

Wskaźnik oddawania barw Ra

≤ 25

Wskaźnik oddawania barw Ra

≤ 25

Skuteczność świetlna [ lm/ W ]

94 lm/W

Skuteczność świetlna [ lm/ W ]

116 lm/W

Strumień świetlny [ lm ]

6600 lm

Strumień świetlny [ lm ]

17500 lm

Luminancja

360 cd/cm˛

Luminancja

520 cd/cm˛

str. 6

Zastosowane oprawy drogowe (rys. 11) muszą charakteryzować się następującymi
parametrami:
obudowa z aluminium odlanego ciśnieniowo malowana proszkowo w kolorze szarym
średnim, konstrukcja dwukomorowa, układ optyczny z pełnego odbłyśnika wykonany
z polerowanej i anodyzowanej blachy aluminiowej zapewniający pełną regulację
strumienia świetlnego zaopatrzony w wypukłą hartowaną szybę grubości 5mm,
szczelność komory optycznej - IP 66,
szczelność komory osprzętu - IP 65,
filtr zapewniający „oddychanie” oprawy,
klasa ochronności – II.
6. Uziemienie słupów oświetleniowych.
Dla projektowanych słupów przy ul. Prężyńskiej i istniejących przy ul. Meblarskiej,
należy wykonać układ uziomowy, poziomy (taśmowy) wykonany z bednarki ocynkowanej
o przekroju 20x3mm ułożonej w rowach kablowych.
W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia wyników
pomiarowych, uziom taśmowy należy rozbudować o uziom pionowy (prętowy) wykonany
z prętów stalowych miedziowanych o średnicy 5/8”.
Przy realizacji uziomów łączenie bednarki z bednarką oraz bednarki z prętem należy
wykonać przez spawanie lub zgrzewanie oraz skręcanie dwoma śrubami M10. W słupach
połączenie uziemienia z zaciskiem probierczym należy wykonać przez skręcenie. Miejsca
połączeń należy zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie w ziemi, np. lakierem
asfaltowym, a w części nadziemnej, wazeliną bezkwasową.
Rezystancja uziemienia słupów nie powinna przekroczyć 30 Ω.
7. Ochrona przepięciowa
Istniejący ogranicznik przepięciowy zainstalowany na słupie nr 403 należy sprawdzić
pod względem sprawności. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego należy
wymienić go na beziskiernikowy ogranicznik przepięć, BOP-R 044/5.
Rezystancja uziemienia ogranicznika przepięć nie powinna przekraczać 10 Ω.
8. Ochrona przeciwporażeniowa.
Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej stosowanym w układzie
sieciowym TN jest ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie
zasilania. Ochrona tego typu polega na połączeniu części przewodzących dostępnych
z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie
samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zainstalowanych
w stacji transformatorowej i złączach słupowych w czasie nie przekraczającym 5s.
Zainstalowanie wkładek bezpiecznikowych o wartościach zgodnych z obliczeniami
zapewnia spełnienie powyższego warunku.
9. Ochrona środowiska.
Linie kablowe wraz ze słupami oświetleniowymi zaprojektowano z materiałów podlegających
przetworzeniu i utylizacji po zakończonym okresie eksploatacji.
Budowa linii, nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne.
9.1
Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Rozdział 2 „Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza dokumentacja
nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.
9.2
Wpływ obiektu na istniejący drzewostan
Przebieg trasy linii nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu. Miejsca gdzie mogą
wystąpić zbliżenia do gałęzi drzew należy podkrzesać zachowując odległości słupów od gałęzi
zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.
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10. Obszar oddziaływania obiektu.
Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanego oświetlenia drogowego oraz
uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości,
stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych ochrony
przeciwporażeniowej:
N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”,
PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”.
Z przepisów tych wynika, że projektowane linie kablowe wraz ze słupami oświetleniowymi
nie powodują ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich
nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanych
obiektów.
Wykaz właścicieli gruntów, przez które przebiega projektowane oświetlenie uliczne:
Lp.

Właściciel działki

1.

Gmina Prudnik

2.

EnergiaPro S.A.

3.

Starostwo Powiatowe w Prudniku

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Prudniku Jednoosobowa Spółka
Gminy Prudnik z o.o.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Opolu
Agencja Nieruchomości Rolnych
w Opolu
Polskie Koleje Państwowe
Spółka Akcyjna
DREWDOM, Mieczysław Lewandowski,
Agata Karmelita, Spółka jawna
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe TORKONSTAL Sp. z o.o.

10. Danuta Kozioł
11. Aneta Feret
12. Elżbieta Sweryczewska
13. Janusz Rawski
14. Adam Świerkocz
15. Krystyna Świerkocz

Adres, siedziba

48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3

53-314 Wrocław
Plac Powstańców Śl. 20
48-200 Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
45-085 Opole
ul. Niedziałkowskiego 6
45-101 Opole
ul. Ligudy 97
99-973 Warszawa
ul. Szczęśliwiecka 62
45-129 Opole
ul. Kępska 5
48-200 Prudnik
ul. Prężyńska 19
48-200 Prudnik
ul. Prężyńska 19
48-200 Prudnik
ul. Prężyńska 13
48-200 Prudnik
ul. Prężyńska 13
48-200 Prudnik
ul. Prężyńska 13/3
62-230 Witkowo
ul. Północna 36
48-200 Prudnik
ul. Prężyńska 13/4

Karta
mapy

1

Nr
działki
2156/100
2055/82
2057/82
2060/82
2295/80
1240/81

1

2341/106

1

2674/101
2675/101

1

2342/106
1759/106

1

2572/101

1

2569/80

1

1758/106

1

2644/100

1

2330/82

1

2056/82

1

740/96
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11. Obliczenia techniczne - obwód Prężyńska
11.1

Obliczenie ochrony przeciwporażeniowej

Jako ochronę od porażeń elektrycznych przewiduje się dla obwodu zasilającego
szybkie wyłączenie zasilania.
Dla ochrony od porażeń przez szybkie wyłączenie zasilania winien być spełniony
warunek:
Zs x Ia < lub = Uo oraz
Ia > lub = Iw
gdzie:
Zs

– impedancja pętli zwarcia

Ia

– wartość prądu zapewniająca samoczynne zadziałanie

Uo
Iw

zabezpieczenia w czasie nie przekraczającym 5 s.
– napięcie znamionowe względem ziemi
– prąd wyłączalny dla wkładki bezpiecznikowej k x In
st. tr. Prężyńska
obwód Prężyńska
B
YAKY 4x25
Wts 35A

L1 = 65m

Prężyńska
Zs x Ia < Uo
Ia > lub = Iw

moc tr.

Rs

YAKXS 4x35
AL. 2x25
L2 = 74m

Xp

Zs

latarnia
nr 406/o

Ia

kVA

250

L3 = 152m
słup
nr 403

słup
nr 401

250 kVA

Obwód

E

D
C

k

A

0,595

0,107

172,5 < 230,0
285,6 > 178,5

0,604

285,6

5,1

In

Iw

A

A

35

178,5

warunek spełniony
warunek spełniony

Ochrona jest skuteczna
11.2

Obliczenie obciążenia szczytowego, dobór zabezpieczenia

Moc szczytowa:
Ps = (9x168) + (3x82) = 1.758,0 W
Prąd znamionowy :
In = (9x0,89) + (3x0,43) = 10,1 A
Prąd w chwili rozruchu :
Ir = (9x1,26) + (3x0,6) = 13,1 A
Istniejące zabezpieczenie obwodu oświetlenia ulicznego: Bi Wts 35A
11.3

Obliczenie spadku napięcia

Względny spadek napięcia określono z zależności:

obwód

Prążyńska

u

2 P l
s U

u%

u
100
U

ilość
opraw

moc
P

prąd
I

Długość
l

przekrój
przewodów

spadek
napięcia

spadek
napięcia

szt

W

A

m

mm2

V

%

12

1.758

10,1

291

25

5,08

2,2
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12. Obliczenia techniczne - obwód kier. Prężyńska i Meblarska
12.1

Obliczenie ochrony przeciwporażeniowej

Jako ochronę od porażeń elektrycznych przewiduje się dla obwodu zasilającego
szybkie wyłączenie zasilania.
Dla ochrony od porażeń przez szybkie wyłączenie zasilania winien być spełniony
warunek:
Zs x Ia < lub = Uo oraz
Ia > lub = Iw
gdzie:
Zs

– impedancja pętli zwarcia

Ia

– wartość prądu zapewniająca samoczynne zadziałanie

Uo
Iw

zabezpieczenia w czasie nie przekraczającym 5 s.
– napięcie znamionowe względem ziemi
– prąd wyłączalny dla wkładki bezpiecznikowej k x In
st. tr. Wodociągi
obwód oświetlenie

F

latarnia
nr 16/o

E

YAKXS 4x35
L1 = 358m

latarnia
nr 3/o

D

YAKXS 4x35
L1 = 70m

C

G

B
YAKXS 4x35
L1 = 54m
250 kVA

Obwód

Oświetlenie
Zs x Ia < Uo
Ia > lub = Iw

moc tr.

Wts 3x16A

Rs

Xp

YAKXS 4x35
latarnia
nr 1/o

latarnia
nr 7/o

Zs

Ia

kVA

250

0,271

172,4 < 230,0
122,3 > 70,4

1,41

latarnia
nr 27/o

k

A

1,396

YAKXS 4x35
L1 = 533m

L1 = 218m

122,3

4,4

In

Iw

A

A

16

70,4

warunek spełniony
warunek spełniony

Ochrona jest skuteczna
12.2

Obliczenie obciążenia szczytowego, dobór zabezpieczenia

Moc szczytowa:
Ps = (2x168) + (26x82) = 2.468,0 W
Prąd znamionowy :
In = (2x0,89) + (26x0,43) = 13,0 A
Prąd w chwili rozruchu :
Ir = (2x1,26) + (26x0,6) = 18,0/3 = 6,0 A
Dobrano zabezpieczenie obwodu oświetlenia ulicznego: 3 x Bi Wts 16A
12.3

Obliczenie spadku napięcia

Względny spadek napięcia określono z zależności:

obwód

Oświetlenie

u

2 P l
s U

u%

u
100
U

ilość
opraw

moc
P

prąd
I

Długość
l

przekrój
przewodów

spadek
napięcia

spadek
napięcia

szt/typ

W

A

m

mm2

V

%

28

2468

13,0

805

35

14,1

6,1
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13. Obliczenia luminacji i natężenia oświetlenia ulicznego
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14. Zestawienie podstawowych materiałów.
l.p.

Wyszczególnienie

j.m.

Ilość

1.

Asfalt drogowy

kg

100

2.

Bednarka ocynkowana 20x4mm

kg

515,48

3.

Beton zwykły

4.

3

m

0,73

Emalia chlorokauczukowa

dm3

2,1

5.

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna

dm3

0,9

6.

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm

m2

352,4

7.

Fundament betonowy do latarni o wysokości 8m

szt

20

8.

Fundament betonowy do latarni o wysokości 9m

szt

1

9.

Głowica termokurczliwa 4-palczasta

szt

1

10. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2

m

1349

11. Klamerki COT-36

szt

3

12. Kliniec kamienny

t

3,6

13. Kostka brukowa betonowa 8cm szara

m2

44

14. Lampa sodowa 150W o podwyższonym str. świetlnym

szt

2

15. Lampa sodowa 70W o podwyższonym str. świetlnym

szt

29

16. Miał kamienny

t

2,2

17. Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

t

2,6

18. Obrzeża betonowe 30x8cm

m

34

19. Opaska PER 15

szt

2

20. Opaski kablowe Oki

szt

121

21. Oprawa oświetleniowa 150W

szt

2

22. Oprawa oświetleniowa 70W

szt

29

23. Osłona rurowa karbowana DVK 75

m

300

24. Osłona rurowa gładka SRS 75

m

156

25. Osłona rurowa do przestrzeni otwartych SV-50 2,5m

szt

1

26. Piasek

m3

135

27. Płyty chodnikowe 50x50x7cm

szt

157

28. Przewód kabelkowy YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

341

29. Ramka stalowa FR

szt

3

30. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych

dm3

0,24

31. Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany h=7m

szt

20

32. Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany h=8m

szt

1

33. Szafa oświetlenia drogowego SOU-2/W/F

kpl

1
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l.p.

Wyszczególnienie

j.m.

Ilość

34. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa – 1 obwodowa

szt

29

35. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa – 2 obwodowa

szt

1

36. Taśma stalowa COT 37

m

6

37. Termokurczliwy przepust murowy TPM 28/16

m

0,43

38. Tłuczeń kamienny sortowany

t

31,1

39. Uchwyt dystansowy SO 79.6

szt

6

40. Wkładki bezpiecznikowe topikowe D01-10A

szt

31

szt

20

szt

1

szt

2

Wysięgnik aluminiowy anodowany, łukowy 1-ramienny,
wysięg 2m, nachylenie 100
Wysięgnik aluminiowy anodowany, łukowy 2-ramienny
42.
wysięg 1,5m, nachylenie 50, kąt ramion 1800
41.

43. Zaciski odgałęźne SL 4.25+SP15
15. Uwagi i zalecenia.

Dopuszcza się zamawianie i zabudowę wyłącznie atestowanych materiałów i urządzeń.
Fakt ten winien być potwierdzony dostarczeniem stosownych certyfikatów i deklaracji
zgodności - mających stanowić integralną część dokumentacji powykonawczej.
O rozpoczęciu robót należy powiadomić osoby i instytucje, z którymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporządzania dokumentacji.
Po zakończeniu robót dokonać odbioru przez zainteresowane strony.
Należy wypłacić odszkodowania za ewentualne szkody powstałe przy realizacji
robót.
Wykonawcę robót zobowiązuje się do zapoznania z treścią opisu technicznego,
(łącznie z odpisami uzgodnień) i przestrzegania zawartych tam zaleceń.
Po ułożeniu kabli, rur osłonowych i przepustów, fakt ten należy zgłosić Inwestorowi
celem dokonania odbioru robót zanikowych.
Po wybudowaniu linii, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie namiaru
powykonawczego i sporządzenie dokumentacji z klauzulą potwierdzającą przyjęcie
do ewidencji geodezyjnej.
Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie
należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem.
Prace należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe”, N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n.
Ochrona przeciwporażeniowa” i PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”,
oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
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II.
DOKUMENTACJA PRAWNA, UZGODNIENIA
 Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Nysa
nr RD3/7-RDE7/6261/631/2009/27784/09/27902 z dnia 03.09.2009r.
 Wstępne uzgodnienie trasy linii kablowej ośw. ulicznego z Rejonem Dystrybucji Nysa
nr RD3/7-RDE7/PT/7529/331/09 z dnia 27.10.2009r.
 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr MG.III.7327/350/2009 z dnia 16.10.2009r.
 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr MG.III.7327/298/2009 z dnia 21.09.2009r.
 Zbiorczy wypis z rejestru gruntów nr GK.VI.7430 a-1279/2009 z dnia 06.10.2009r.
 Zbiorczy wypis z rejestru gruntów nr GK.VI.7430 a-961/2009 z dnia 06.08.2009r.
 Wypis z rejestru gruntów nr GK.VI.7430a-1279/2009 z dnia 07.10.2009r.
 Uzgodnienie PKP Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu nr N13g-655/U/392/2009 z dnia 30.11.2009r.
 Zgoda Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka
Gminy Prudnik z o.o. nr KW-bok/2421a/644a/10/2009 z dnia 16.10.2009r.
 Uzgodnienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka
Gminy Prudnik z o.o. nr KW-bok/2421/644/10/2009 z dnia 16.10.2009r.
 Zezwolenie Starostwa Powiatowego w Prudniku nr IP.IV.5443-6/24/114/716/09
z dnia 19.19.2009r.
 Zgoda Urzędu Miejskiego w Prudniku nr MG.VII-72243-1-68/09 z dnia 19.10.2009r.
 Zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych nr Op-Oe-K-4293-147-7870/09/JZ
z dnia 22.10.2009r
 Zgoda Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
nr GDDKiA.O/Op.Z-3ds.41.435-3/48/2009 z dnia 12.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z DREWDOM, Mieczysław Lewandowski, Agata Karmelita,
Spółka jawna z dnia 22.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym
TORKONSTAL S. z o.o. z dnia 22.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z Anetą Feret z dnia 22.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z Elżbietą Sweryczewską z dnia 22.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z Januszem Rawskim z dnia 22.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z Adamem Świerkocz z dnia 22.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z Krystyną Świerkocz z dnia 22.10.2009r.
 Umowa użyczenia zawarta z Danutą Kozioł z dnia 22.10.2009r.
 Uzgodnienie z Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu w Nysie
nr TR 5/754/4/09 z dnia 13.10.2009r.
 Uzgodnienie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.
Oddział w Świerklanach nr OGP/TT/WN/C-1337/09 z dnia 30.10.2009r.
 Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej nr STTSRECU/JS.710-01-10/09-24316
z dnia 20.10.2009r.
 Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej Powiatowego Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych w Prudniku 3104-40/2009 z dnia 13.11.2009r.
 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500.
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III.
Tytuł opracowania:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia ludzi

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oświetlenia drogowego ulic:
Prężyńskiej i Meblarskiej w Prudniku.

Inwestor i jego adres:

Gmina Prudnik
48-200 PRUDNIK
ul. Kościuszki 3

Projektant i jego adres:
mgr inż. Józef Radomański
ul. Bohaterów Warszawy 9
48-300 Nysa

Nysa listopad 2009 rok

SPIS TREŚCI

1)

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

2)

Istniejące obiekty budowlane.

3)

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4)

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót.

5)

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.

6)

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
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Część opisowa
1)

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego ulic Prężyńskiej i Meblarskiej
w Prudniku polegający na:
-

2)

budowie linii kablowej oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2,
ustawieniu słupów oświetleniowych,
montażu opraw oświetlenia drogowego.

Istniejące obiekty budowlane
Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty infrastruktury technicznej
i drogowej:
droga asfaltowa i z bruku kamiennego,
tory kolejowe,
podziemne uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,
telefoniczna oraz elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia,
napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia.
Poza obszarem inwestycji zlokalizowane są obiekty infrastruktury technicznej i drogowej,
jak wyżej, a także zabudowa usługowa.
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3)

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Wszystkie z wymienionych wyżej projektowanych elementów zagospodarowania terenu
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4)

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót.
Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie części robót wymienionych w wykazie
zawartym w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r,
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 póz. 1126).
Roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczyć będą następujących robót:
praca na wysokości, ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m,
roboty wykonywane przy użyciu dźwigu,
roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych.

5)

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zaznajomić pracowników
z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych
z wykonywaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi
być przez pracownika potwierdzone pisemnie.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
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6)

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia.
Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych, oraz
taśm odgradzających. Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania
z wysokości przedmiotów, oraz wykopy należy ogrodzić balustradami i oznakować
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi.
Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony indywidualnej,
w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa zestaw do asekuracji, lub podnośnik
typu PHM na podwoziu samojezdnym. Stosowanie niezbędnych środków ochrony
indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
Prace związane z podłączeniem kabli do istniejącej linii elektroenergetycznej oraz
w stacji transformatorowej, należy wykonywać na polecenie pisemne, metodą prac
pod napięciem lub przy wyłączeniu linii spod napięcia z zachowaniem szczególnej
ostrożności oraz przestrzeganiem warunków określonych przepisami BHP podczas
organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
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IV.
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

-

rys. nr 1.

projekt trasy linii kablowej i usytuowania latarni oświetleniowych,

-

rys. nr 2.

projekt trasy linii kablowej i usytuowania latarni oświetleniowych,

-

rys. nr 3.

projekt trasy linii kablowej i usytuowania latarni oświetleniowych,

-

rys. nr 4.

projekt trasy linii kablowej i usytuowania latarni oświetleniowych,

-

rys. nr 5.

schemat ideowy zasilania,

-

rys. nr 6.

schemat zasilania szafki oświetlenia drogowego,

-

rys. nr 7.

widok szafki oświetlenia drogowego,

-

rys. nr 8.

przykład słupów oświetleniowych,

-

rys. nr 9.

przykład wysięgników,

-

rys. nr 10.

przykład fundamentów betonowych,

-

rys. nr 11.

przykład oprawy drogowej 70W, 150W.

