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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Pan Łukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Księcia Barnima III Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-LS4-F22-LIU *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Pan Mirosław PIETRASZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0044/13

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-NXR-2KI-DFT *

Podpis jest prawidłowy



























Smolęcin

06.09.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Droga główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: 24 LEDs 550mA 4672
Strumień świetlny (Oprawa): 5357 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 635 cd/klm
przy 80°: 188 cd/klm
przy 90°: 1.18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 6342 lm
Moc opraw: 42.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.037 m
Nawis (2): -0.572 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m



Smolęcin

06.09.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Droga główna / Lista opraw

24 LEDs 
550mA 
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5357 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6342 lm
Moc opraw: 42.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 46  75  96  100  84
Wyposażenie: 1 x 24 LEDs 550mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).



Smolęcin

06.09.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Droga główna / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:500

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.65 0.47 0.73 12 0.52
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:



Smolęcin

06.09.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Drogi dojazdowe / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: 16 LEDs 500mA 4672
Strumień świetlny (Oprawa): 3292 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 635 cd/klm
przy 80°: 188 cd/klm
przy 90°: 1.18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 3897 lm
Moc opraw: 26.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.037 m
Nawis (2): -2.072 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m



Smolęcin

06.09.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Drogi dojazdowe / Lista opraw

16 LEDs 
500mA NW
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3292 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3897 lm
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 46  75  96  100  84
Wyposażenie: 1 x 16 LEDs 500mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).



Smolęcin

06.09.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Drogi dojazdowe / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:500

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 40.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.40 0.49 0.68 15 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Spełnione/nie spełnione:
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1.1.1.1. DANE WYJŚCIOWE DO DANE WYJŚCIOWE DO DANE WYJŚCIOWE DO DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIAPROJEKTOWANIAPROJEKTOWANIAPROJEKTOWANIA    

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w miejscowości Smolęcin na 
działkach nr 63, 78, 89, 109 obręb 0017 Smolęcin, , , , gmina Kołbaskowo, powiat policki, 
polegający na budowie oświetlenia ulicznego.    
 
Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
− Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. 
− Wizja lokalna  
− Obowiązujące normy i przepisy prawne 
− Aktualny wtórnik w skali 1:500. 
 
Zakres opracowania 
Zakres obejmuje: 
− Zaprojektowanie nowej szafy oświetleniowej 
− Zasilanie nowej szafy oświetleniowej 
− Zasilanie nowego oświetlenia 
− Instalację uziemiającą. 

 
Stan istniejący 
W części miejscowości Smolęcin istnieje oświetlenie uliczne które jest zlokalizowane na 
istniejących słupach energetycznych należących do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. i Enea 
Operator Sp. z o.o.  
 
Stan projektowany 
Zaprojektowano słupy 8 metrowe z typowym wysięgnikiem na drodze powiatowej, na drodze 
gminnej i w sięgaczach słupy 8 metrowe bez wysięgnika - wszystkie oprawy w technologii 
LED z możliwością sterowania. Zasilanie zaprojektowano z nowej szafy w eksploatacji gminy 
Kołbaskowo. 
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2.2.2.2. OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    

2.1. Punkt przyłączenia2.1. Punkt przyłączenia2.1. Punkt przyłączenia2.1. Punkt przyłączenia    
Zgodny z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. 
Projektowane złącze typu ZKP wg opracowania z Enea Operator Sp. z o.o. 
Lokalizacja: dz. nr 109 przy istniejącym słupie energetycznym przy skrzyżowaniu  

2.2. Układ pomiarowo2.2. Układ pomiarowo2.2. Układ pomiarowo2.2. Układ pomiarowo----rozliczeniowy energii elektrycznejrozliczeniowy energii elektrycznejrozliczeniowy energii elektrycznejrozliczeniowy energii elektrycznej    
Projektowane złącze typu ZKP wg opracowania z Enea Operator Sp. z o.o. 
Lokalizacja: dz. nr 109 przy istniejącym słupie energetycznym przy skrzyżowaniu  

2.3. Bilans mocy obiektu 2.3. Bilans mocy obiektu 2.3. Bilans mocy obiektu 2.3. Bilans mocy obiektu ––––    zestawienie danychzestawienie danychzestawienie danychzestawienie danych    
Moc zainstalowana:       Pi = 1,Pi = 1,Pi = 1,Pi = 1,33331111kWkWkWkW 
Współczynnik jednoczesności:       Kj = 1Kj = 1Kj = 1Kj = 1 
Moc zapotrzebowana:       Ps = 1Ps = 1Ps = 1Ps = 1,,,,31313131kWkWkWkW  
Moc zmówiona z Enea Operator Sp. z o.o.   Pz = 12,0kWPz = 12,0kWPz = 12,0kWPz = 12,0kW 

12kW > 1,12kW > 1,12kW > 1,12kW > 1,31313131kWkWkWkW    
Moc zamówiona jest dużo większa ze względu na wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe Moc zamówiona jest dużo większa ze względu na wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe Moc zamówiona jest dużo większa ze względu na wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe Moc zamówiona jest dużo większa ze względu na wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe 

Moc zamówiona jest wystarczającaMoc zamówiona jest wystarczającaMoc zamówiona jest wystarczającaMoc zamówiona jest wystarczająca    

2.2.2.2.4444. Projektowana szafa oświetleniowa. Projektowana szafa oświetleniowa. Projektowana szafa oświetleniowa. Projektowana szafa oświetleniowa    
Projektowana szafa oświetleniowa w eksploatacji Gminy Kołbaskowo bez układu pomiarowego. 
Lokalizacja: dz. nr 109 przy istniejącym słupie energetycznym przy skrzyżowaniu  
Należy zainstalować typową szafę oświetlenia zewnętrznego sterowaną za pomocą zegara 
astronomicznego, bez układu kaskadowego. 
Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych wyposażyć we wkładki topikowe 3x BiWtz 16A gG. 
Z projektowanej szafki należy wyprowadzić 3 obwody. Numer szafy oświetleniowej będzie 
nadany przez zarządcę sieci na etapie realizacji projektu. 

2.2.2.2.5555. Klas. Klas. Klas. Klasa oświetleniowaa oświetleniowaa oświetleniowaa oświetleniowa    
Ustalone klasy oświetleniowe – zgodnie obliczeniami świetlnymi 

2.2.2.2.6666. Słupy oświetleniowe. Słupy oświetleniowe. Słupy oświetleniowe. Słupy oświetleniowe    
Do opracowania przyjęto słupy stożkowe ocynkowane o grubości ścianki nie mniejszej niż 
4mm, wysokości h=8m n.p.t posadowione bezpośrednio w gruncie (grunt słaby). Do słupów 
należy wciągać przewody YDYżo5x1,5mm2-750V. Każdy słup należy wyposażyć w 
przygotowanym otworze rewizyjnym w złącza izolowane kablowe. Złącza bezpiecznikowe 
należy wyposażyć w bezpiecznik topikowy 6A dla każdej oprawy oświetleniowej. Rozstaw 
słupów przedstawiono na rys. nr E1. Wskazane słupy na rys. E2 powinny posiadać osobny 
zacisk uziemiający na wysokości 30cm nad ziemią. Ponadto dolną część słupów należy 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 
 
WysięgnikiWysięgnikiWysięgnikiWysięgniki    
Na wskazanych słupach należy zastosować wysięgniki kątowo łukowe o następujących 
parametrach:  
1R WKŁ 1,5/1 10˚  
1R  – jednoramienny 
WKŁ  – wysięgnik kątowo-łukowy  
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1,5  – wysięg d=1,5m  
1,0  – wysokość h=1m 
10˚  - kąt 
montowany na czop słupa, zgodny z wymaganiami Inwestora  
 
Oznaczenie słOznaczenie słOznaczenie słOznaczenie słupówupówupówupów    
Legenda z objaśnieniem oznaczenia słupa na przykładzie nr 4/1/SOu 
4  – numer porządkowy projektowanego słupa 
1  – numer obwodu w szafce oświetleniowej 
SOu – numer szafki oświetleniowej – nadanie na etapie realizacji. 
Oznaczenie na słupach – trwałe – malowane na czarno. 
 
Uziemienie słupówUziemienie słupówUziemienie słupówUziemienie słupów    
Uziemieniu podlegają słupy skrajne, odgałęźne oraz w odstępach co 500m. Zacisk uziemiający 
powinien znajdować się 30cm na zewnątrz słupa. Pomiędzy szafką oświetleniową a pierwszym 
słupem w obwodzie należy ułożyć bednarkę FeZn30x4mm. 
    
Ustawianie słupów oświetleniowychUstawianie słupów oświetleniowychUstawianie słupów oświetleniowychUstawianie słupów oświetleniowych    
Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 

− wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu 
zasypowego, 

− wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp., 
− wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną z 

zewnątrz, 
− w przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 

wówczas zastosować ustój silniejszy, 
− do słupa należy wsypać piasek na wysokość 10cm powyżej poziomu wpustu kablowego. 

2.2.2.2.7777. Oprawy oświetleniowe. Oprawy oświetleniowe. Oprawy oświetleniowe. Oprawy oświetleniowe    
Sprawność oprawy powyżej 130lm/W, sterowanie prądem <=550mA, gwarancja 10 lat. 
Zaprojektowano oświetlenie w technologii LED, oprawy drogowe o stopniu ochrony IP66, 
parametry opraw zgodne ze specyfikacją załączoną do niniejszej dokumentacji. 
Dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy o mocy:  
P=P=P=P=42424242W o sprawności lampy 1W o sprawności lampy 1W o sprawności lampy 1W o sprawności lampy 151515151lm/W, lm/W, lm/W, lm/W,  
Strumień świetlny oprawy: 5357lm, Strumień świetlny lampy: 6342lm 
P=P=P=P=26262626W o sprawności lampy 1W o sprawności lampy 1W o sprawności lampy 1W o sprawności lampy 149494949lm/W, lm/W, lm/W, lm/W,  
Strumień świetlny oprawy: 3292lm, Strumień świetlny lampy: 3897lm 
Możliwa jest zamiana na inne równoważne przy zachowaniu parametrów i wytycznych 
Inwestora i zarządcy sieci. 
Do słupów należy wciągać przewody YDYżo5x1,5mm2 - 750V zasilając oprawy. Przewód dla 
oprawy w I kat. ochrony (metalowy korpus) należy podłączyć wg poniższego schematu: 
1.  Żółtozielony – PE  kierunek: obudowa lampy, słup    – ochronny 
2. Niebieski   – N  kierunek: lampa      – neutralny 
3. Brązowy   – L  kierunek: lampa      – zasilanie 
4. Czarny  – S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowej  – sterowanie 
5. Szary  – S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowej  – sterowanie 
Przewody 4 i 5 w komorze kablowej należy zakończyć listwą zaciskową. 
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Przewód dla oprawy w II kat. ochrony (niemetalowy korpus) należy podłączyć wg poniższego 
schematu: 
1.  Żółtozielony – PE  kierunek: pozostawić w lampie bez podłączenia – ochronny 
2. Niebieski   – N  kierunek: lampa      – neutralny 
3. Brązowy   – L  kierunek: lampa      – zasilanie 
4. Czarny  – S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowej  – sterowanie 
5. Szary  – S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowej  – sterowanie 
Przewody 4 i 5 w komorze kablowej należy zakończyć listwą zaciskową. 

2.2.2.2.8888. Osprzęt kablowy. Osprzęt kablowy. Osprzęt kablowy. Osprzęt kablowy    
Kable wprowadzone do słupów zostaną zakończone izolowanymi złączami kablowymi 
dobranymi odpowiednio do przekroi kabli oraz izolowanymi złączami bezpiecznikowymi, 
złączami izolowanymi fazowymi i złączami PEN. Na kablach zastosować głowice 
termokurczliwe czteropalcowe. 

2.2.2.2.9999. Sposób ułożenia kabli i bednarki uziemiającej. Sposób ułożenia kabli i bednarki uziemiającej. Sposób ułożenia kabli i bednarki uziemiającej. Sposób ułożenia kabli i bednarki uziemiającej 
Kabel w ziemi należy układać linią falistą z zapasem 3% długości rowu, na 10 cm warstwie 
piasku na głębokościach: 
a/ 70 cm – kable 0,4 kV i oświetleniowe (pod trawnikami) 
b/ 50 cm – dla kabli oświetleniowych układanych pod chodnikiem 
c/ 80 cm – w drogach i pod wjazdami, przepusty + 50% 
W działce drogi powiatowej zgodnie z pismem Zarządu Powiatu w Policach W działce drogi powiatowej zgodnie z pismem Zarządu Powiatu w Policach W działce drogi powiatowej zgodnie z pismem Zarządu Powiatu w Policach W działce drogi powiatowej zgodnie z pismem Zarządu Powiatu w Policach ––––    załącznik nr 6. załącznik nr 6. załącznik nr 6. załącznik nr 6.     
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze 
niebieskim o szerokości 20cm. Krawędzie pasa folii powinny wystawać, co najmniej 5cm poza 
zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Przy szafce oświetleniowej i słupach oświetleniowych 
należy pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2,5 m. Promień gięcia kabli nie może być 
mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. Tam gdzie jest to wymagane równolegle z 
liniami kablowymi 0,4 kV układać bednarkę FeZn30x4mm na dnie rowu pod warstwą piasku i 
kablami w odległości 10cm od kabli.  

2.12.12.12.10000. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym    
Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonać zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości 
izolacyjne nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z pvc. Istniejące kable 
Enea Operator należy osłaniać rurami dwudzielnymi.. 

2.12.12.12.11111. Oznaczenia linii kablowych. Oznaczenia linii kablowych. Oznaczenia linii kablowych. Oznaczenia linii kablowych    
Kable w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 
w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy skrzyżowaniach, wejściach do kanału, rur i na 
końcach kabli. Na oznaczniku należy umieścić opis YAKXS4x35mm2; OŚWIETLENIE ULICY; ROK 
WYKONANIA; NR SZAFY OŚWIETLENIOWEJ, WŁAŚCICIEL. 

2.12.12.12.12222. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym . Ochrona od porażeń prądem elektrycznym . Ochrona od porażeń prądem elektrycznym . Ochrona od porażeń prądem elektrycznym     
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-4-41. Słupy stalowe będą 
przyłączone do sieci uziemiającej. Wewnątrz słupów należy wykonać podział szyny PEN na 
PE i N w zacisku uziemiającym. Konstrukcja słupa stanowi przewód ochronny PE. Oprawy 
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należy przyłączyć przewodami YDYżo5x1,5mm2 (L, N, PE z dwiema żyłami rezerwowymi – np. 
do celów sterowania, programowania). 

2.12.12.12.13333. Ochrona środowiska i obszar oddziaływania obiektu . Ochrona środowiska i obszar oddziaływania obiektu . Ochrona środowiska i obszar oddziaływania obiektu . Ochrona środowiska i obszar oddziaływania obiektu     
Projektowane sieci pod względem emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych nie będą miały ujemnego wpływu na 
środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. 

2.12.12.12.14444. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich    
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane inwestycja nie narusza interesów 
osób trzecich, nie pogarsza warunków użytkowania przyległych nieruchomości, a w 
szczególności nie utrudnia dostępu do drogi i nie ogranicza korzystania z mediów. O terminie 
rozpoczęcia budowy należy zawiadomić wszystkich bezpośrednich sąsiadów, których interes 
prawny mógłby być zagrożony. 

2.12.12.12.15555. Zasięg oddziaływania inwestycji. Zasięg oddziaływania inwestycji. Zasięg oddziaływania inwestycji. Zasięg oddziaływania inwestycji    
Zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji będzie maił charakter wyłącznie 
lokalny i mieści się w całości na działkach 63, 78, 89, 109 obręb 0017 Smolęcin, na których 
została zaprojektowana Inwestycja. Obszar oddziaływania określono na postawie art. 3 pkt 
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

2.2.2.2.16161616. Linie rozgraniczające teren inwestycji. Linie rozgraniczające teren inwestycji. Linie rozgraniczające teren inwestycji. Linie rozgraniczające teren inwestycji    
Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na rys E1 – Projekt zagospodarowania 
terenu. 

2.2.2.2.17171717. . . . ZgodnośZgodnośZgodnośZgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.ć z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.ć z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.ć z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.    
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, działki nr 63, 78, 89, 109 obręb 0017 Smolęcin. 

2.2.2.2.18181818. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe    
Po zakończeniu prac Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą oraz próby 
funkcjonalne, pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, pomiarów i badań należy wykonać 
protokoły i załączyć je do dokumentacji powykonawczej. Próby funkcjonalne, pomiary i 
badania powinny objąć: 
− Działanie ochrony przeciwporażeniowej (pętla zwarcia), 
− Rezystancja izolacji przewodów i kabli, 
− Rezystancja uziemienia 
− Próby funkcjonalne sterowania instalacją elektryczną. 

 
         Opracował: 
         mgr inż. Łukasz Stawirej 
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3.3.3.3. OBLICZENIA TECHNICZNOBLICZENIA TECHNICZNOBLICZENIA TECHNICZNOBLICZENIA TECHNICZNEEEE        

Obliczenia dla obwodu nr 1 – najbardziej obciążony. 
Dobór zabezpieczeń, przekrojów kabli, obliczanie spadków napięćDobór zabezpieczeń, przekrojów kabli, obliczanie spadków napięćDobór zabezpieczeń, przekrojów kabli, obliczanie spadków napięćDobór zabezpieczeń, przekrojów kabli, obliczanie spadków napięć    
moc zainstalowana: 

kW,=•W+•W=Po 7707261442   

prąd obciążenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy): 
A,=Ib 21       przy U=400V, cosf=0,93 

prąd obciążenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy): 
A,=Ib 31       przy U=230V, cosf=0,93 

znamionowy prąd zabezpieczenia obwodu: 
AI n 16=  

obciążalność długotrwała kabla YAKXS4x35 ułożonego w ziemi: 
A=Idd 99  

warunek obciążalności długotrwałej: 
A<A<A,I<I<I ddnb 991631⇒  

warunek przeciążenia: 
AAII ddn 117<25•45,1<•6,1 ⇒  

Kabel dobrano prawidłowoKabel dobrano prawidłowoKabel dobrano prawidłowoKabel dobrano prawidłowo    
Przyjęto zabezpieczenie obwodu istniejące Bi-Wtz 16A gG oraz kabel YAKXS4x35mm2 
 
Obliczanie spadków napięćObliczanie spadków napięćObliczanie spadków napięćObliczanie spadków napięć    
IstniIstniIstniIstniejący obwód + projektowany obwódejący obwód + projektowany obwódejący obwód + projektowany obwódejący obwód + projektowany obwód    
 
 
 
Dopuszczalny spadek napięcia: 
 
Kabel dobrano prawidłowo 
    
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń wg normy PNSprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń wg normy PNSprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń wg normy PNSprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń wg normy PN----    IEC60364IEC60364IEC60364IEC60364----4444----41414141    
Przy zastosowaniu bezpieczników instalacyjnych i zwarciu na kablu YAKY4x35 powinien być 
spełniony warunek: 
gdzie: 
Zs – impedancja pętli zwarcia obejmującej zadziałaniem źródło zasilania, przewód czynny aż do 
punktu zwarcia oraz przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, 
I
N
 = 16A – znamionowy prąd  wkładki topikowej BiWtz 16A gG 

k = 3,6  – współczynnik dla BiWtz 16A gG (t=5s) 
U

o
 = 230V – wartość skuteczna przemiennego napięcia znamionowego względem ziemi 

 
Przybliżona impedancja pętli zwarcia w miejscu projektowanej szafy oświetleniowej na podstawie 
informacji uzyskanych w Enea Operator Sp. z o.o. 
Z

s(SO)
 =0,581Ω 

Z
s oś 

 = 1,190Ω 
 
Obliczona impedancja pętli zwarcia sumaryczna dla najbardziej oddalonej lampy wynosi Z

s(SO)
 + Z

s oś 
 = 

1,727Ω 
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Ochrona będzie skutecznaOchrona będzie skutecznaOchrona będzie skutecznaOchrona będzie skuteczna    
Powyższe obliczenia należy potwierdzić stosownymi pomiaramiPowyższe obliczenia należy potwierdzić stosownymi pomiaramiPowyższe obliczenia należy potwierdzić stosownymi pomiaramiPowyższe obliczenia należy potwierdzić stosownymi pomiarami    
    
Prąd zwarcia jednofazowego 
    
    
    
    

Iloraz spodziewanego prądu zwarciowego jednofazowego do prądu znamionowych zabezpieczeń jest 
większy niż 5, oznacza to, że zastosowane zabezpieczenia w przypadku zwarć jednofazowych 
zadziałają w czasie krótszym niż 5s. 
 

4.4.4.4. SZACUNKOWE SZACUNKOWE SZACUNKOWE SZACUNKOWE ZESTAWZESTAWZESTAWZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MIENIE PODSTAWOWYCH MIENIE PODSTAWOWYCH MIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓWATERIAŁÓWATERIAŁÓWATERIAŁÓW    

L.p.L.p.L.p.L.p.    MateriałMateriałMateriałMateriał    IlośćIlośćIlośćIlość    

1. Typowa szafka oświetlenia ulicznego 4 – odpływy (wg schematu) 1 szt. 

2. Kompletny słup oświetleniowy 8m wg specyfikacji 37 szt. 

3. Wysięgnik jednoramienny zgodny ze specyfikacją  24 szt. 

4. Kompletna oprawa oświetleniowa w technologii LED o mocy P=42W 24 szt. 

5. Kompletna oprawa oświetleniowa w technologii LED o mocy P=26W 13 szt. 

6. Kabel YAKXS 4x25mm2 356 m 

7. Kabel YAKXS 4x35mm2  1417 m 

8. YDYżo5x1,5mm2 – 750V     350 m 

9. Płaskownik FeZn30x4 280 mb 

10. Rura giętka hdpe ∅50 – osłona kabla przy słupie i terenie 220 mb 

11. Rura sztywna hdpe ∅75 – przeciski, przepusty pod wjazdami i drogami 280 mb 

12. 
Rura sztywna hdpe ∅160 – dwudzielna (osłona istn. infrastruktury 
podziemnej) 

30 mb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ω,<Ω, 993731
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5.5.5.5. INFORMACJA DOTYCZĄCAINFORMACJA DOTYCZĄCAINFORMACJA DOTYCZĄCAINFORMACJA DOTYCZĄCA    BEZPIECZEŃSTWA I OCHBEZPIECZEŃSTWA I OCHBEZPIECZEŃSTWA I OCHBEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIARONY ZDROWIARONY ZDROWIARONY ZDROWIA    

 

 
Inwestycja:  Przebudowa drogi polegająca na budowie ośPrzebudowa drogi polegająca na budowie ośPrzebudowa drogi polegająca na budowie ośPrzebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wwietlenia ulicznego wwietlenia ulicznego wwietlenia ulicznego w    

miejscowości Smolmiejscowości Smolmiejscowości Smolmiejscowości Smolęęęęcincincincin    
    

    
 

Adres:    dz. nr 63, 78, 89, 109 obręb 0017 Smolęcin    
    gmina Kołbaskowo, powiat policki 
 

 

Inwestor:  Gmina Gmina Gmina Gmina KołbaskowoKołbaskowoKołbaskowoKołbaskowo    

            Kołbaskowo 106Kołbaskowo 106Kołbaskowo 106Kołbaskowo 106    

                72727272----000000001111    KołbaskowoKołbaskowoKołbaskowoKołbaskowo    
 

 

Autor:   ELES PROJEKT Łukasz Stawi re j  

  ul. Księcia Barnima III Wielkiego 3/33 

  71-437 Szczecin, tel. 502 422 012  

 
Branża:   INSTALACJE ELEKTRYCZNE    
 
 
Kategoria obiektu: XXVI 
 
 
Data:   Wrzesień 2018 
 

 
  

Projektował: 
 

mgr inż. Łukasz Stawirej 
upr. nr ZAP/0110/POOE/12 
spec.: instalacje elektryczne 
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Podstawa opracowania informacji:Podstawa opracowania informacji:Podstawa opracowania informacji:Podstawa opracowania informacji:    
− Projekt budowlany branży elektrycznej 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dot. 

Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. 
z 2003r. nr 120 poz. 1126); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.03r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 99r. nr80, poz.912) 

 
Zakres robót oraz kolejność realizacjiZakres robót oraz kolejność realizacjiZakres robót oraz kolejność realizacjiZakres robót oraz kolejność realizacji    

− przygotowanie zaplecza 
− wykopanie rowów kablowych o szerokości (0,3-0,4)m, głębokości (0,5-1,0)m 
− wykonanie przecisków pod drogami w wjazdami 
− montaż opraw oraz posadowienie słupów oświetleniowych 
− ułożenie bednarki uziemiającej FeZn30x4mm 
− ułożenie rur osłonowych 
− ułożenie kabla zasilającego 
− ułożenie kabli oświetleniowych 
− montaż szafki oświetleniowej - prace łączeniowe w słupach i szafce oświetleniowej 
− wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla, skuteczności zerowania i rezystancji 

uziemienia 
− Oznaczenie słupów zgodnie z projektem 
− zasypywanie rowów, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanych    
− sieć uzbrojenia technicznego 
− czynny pas drogowy 

 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeńWskazania dotyczące przewidywanych zagrożeńWskazania dotyczące przewidywanych zagrożeńWskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń    
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych: 

− istniejąca sieć uzbrojenia terenu 
− Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym – roboty wykonać w stanie 

beznapięciowym 
− Roboty montażowe na wysokości (oprawa na wysokości 8m i 9m) 
− Wykopy w terenie uzbrojonym (wykopy prowadzić ręcznie), wykopy przy zbliżeniach z 

siecią kablową NN oraz SN wykonywać ręcznie ze szczególnym zachowaniem środków 
ostrożności. 

− Prace z elektronarzędziami 
Prace elektryczne mogą wykonywać jedynie osoby posiadające „Świadectwo Kwalifikacyjne E 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
eksploatacji”  

 
Sposób prowadzenia instruktażu pracownikówSposób prowadzenia instruktażu pracownikówSposób prowadzenia instruktażu pracownikówSposób prowadzenia instruktażu pracowników    
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) „zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
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dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
 
PLAN BIOZ POWINIEN ZAWIERAĆ 

− Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych elementów; 

− Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

− Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia; 

− Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

− Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

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

− Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 
Zapobieganie niebezpieczeństwomZapobieganie niebezpieczeństwomZapobieganie niebezpieczeństwomZapobieganie niebezpieczeństwom    

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

− pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i 
posiadać stosowne uprawnienia, 

− teren robót wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, 
− robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 
− pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby posiadające uprawnienia SEP, 
− bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga, przy której wykonywane będą prace, 
− stosować środki BHP zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 

 








