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OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że opracowany projekt budowlany-wykonawczy:
Temat:

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego.

Lokalizacja: Jednostka ew: Józefów-060207_5
Obręb: Górecko Kościelne-060207_5.0005
dz. nr 39/7, 41/2, 42, 43, 46/4, 99
Powiat Biłgoraj
Inwestor:

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(„Prawo Budowlane” - art. 20.1. ust. 4) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo
Budowlane” (Dz. U. 2010r. Nr 243 poz. 1623) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
Oświadczam, że projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia,
któremu ma służyć.

Projektant:
Podpis i pieczęć:

Sprawdzający:
Podpis i pieczęć:
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Temat:

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego.

Lokalizacja: Jednostka ew: Józefów-060207_5
Obręb: Górecko Kościelne-060207_5.0005
dz. nr 39/7, 41/2, 42, 43, 46/4, 99
Powiat Biłgoraj
Inwestor:

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Projektant:
Podpis i pieczęć:

Sprawdzający:
Podpis i pieczęć:
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Część opisowa wg § 2.1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
1. Zakres robót:
a) budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego.
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
a) według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
a) według planu zagospodarowania inwestycji.
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi:
a) stacja transformatorowa SN/nn,
b) droga powiatowa.
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
a) prace montażowe przy linii elektroenergetycznej kablowej,
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe
c) prace w pobliżu jezdni.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
a) instruktaż bezpośredni.
b) zapoznanie pracowników z planem BIOZ.
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub
w ich sąsiedztwie:
a) według aktualnych przepisów BHP.
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Projekt zagospodarowania terenu- część opisowa

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego.
Inwestycja projektowana jest na działkach nr 39/7, 41/2, 42, 43, 46/4, 99 w m. Górecko Kościelne.
2. Stan istniejący.
Linia elektroenergetyczna kablowa nn oświetlenia ulicznego składająca się z dwóch słupów
oświetleniowych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje się budowę linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego po trasie
pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu część rysunkowa- rysunek E1 i E2. Linia
elektroenergetyczna kablowa nn wykonana zostanie kablem YAKY 4x25mm2. Oświetlenie wykonane
lampami sodowymi na latarniach o wysokości 6m i 4m.
4. Zestawienie powierzchni i długości linii.
Zestawienie powierzchni- nie dotyczy.
Długość geodezyjna linii elektroenergetycznej kablowej nn -754m.
Długość montażowa linii elektroenergetycznej kablowej nn -848m.
5. Dane dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze ochrony zabytków, przyrody i krajobrazu.
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje bezpośredniego i pośredniego negatywnego wpływu na
w/w środowiska.
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.
Nie dotyczy.
7. Dane dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze ochrony zabytków, przyrody i krajobrazu.
7. Dane dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej.
Nie dotyczy.
8. Dane dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
Nie dotyczy.
9. Dane dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
Nie dotyczy.

Projektant:
Podpis i pieczęć:
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Opinia geotechniczna
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych, przyjęto, że projektowane obiekty elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej
kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach
gruntowych.
Na terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe.
Ocena podłoża gruntowego dokonana została w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020.
Proste warunki gruntowe występują w przypadku jednorodnych genetycznie i litologicznie,
równoległych do powierzchni gruntu, nieobejmujące gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód
gruntowych poniżej projektowanego posadowienia kabli oraz braku występowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Projektant:
Podpis i pieczęć:
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I. Część opisowa do projektu.
1. Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora
Opinia z uzgodnienia dokumentacji projektowej (ZUD).
Uzgodnienia branżowe i terenowe.
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia
ulicznego w miejscowości Górecko Kościelne.
3. Zakres opracowania.
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm2.
Montaż latarń i opraw oświetleniowych
4. Dane elektroenergetyczne.
- Napięcia zasilania:
- Układ sieci:
- Ochrona od porażeń:

nn- 230/400V
nn (układ TN-C)
nn (samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C)

5. Stacja transformatorowa.
Stacja transformatorowa STSRu-20/250 100kVA. Na stacji zamontowana jest rozdzielnica stacyjna
RS-STSa 5-obw. + ośw. Ze stacji wyprowadzone są trzy obwody nn YAKY 4x120mm2 i obwód
oświetleniowy YAKY 4x25mm2.
6. Opis trasy linii.
Projektowany odcinek linii kablowej nn oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm2 od istniejącego
słupa linii oświetleniowej nn nr 1/2 poprzez projektowane latarnie oświetleniowe oznaczone, jako 1/2- 1/6 i 1/2 – 1/2/8.
Projektowany odcinek linii kablowej nn oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm2 od stacji
transformatorowej poprzez projektowane latarnie oświetleniowe oznaczone, jako 2/1 - 2/3.
W omawianym odcinku występują skrzyżowania kabla z urządzeniami podziemnymi (wodociąg,
kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne). Szczegóły rysunek E1 i E2.
7. Opis prac związanych z budową linii elektroenergetycznej kablowej nn ośw. ulicznego.
Linię kablową oświetlenia należy budować zgodnie z normą N SEP-E-004:
- Wybudować odcinek linii kablowej oświetleniowej kablem YAKY 4x25mm2 od istniejącej
latarni nr 1/2. Latarnie nr 1/1 i 1/2 do wymiany na nowe.
- Latarnie z demontażu zamontować w obwodzie oświetlenia grogi gminnej. Latarnie oznaczone
nr 1/2/1 i 1/2/2.
- Wybudować odcinek linii kablowej oświetleniowej kablem YAKY 4x25mm2 od stacji
transformatorowej do latarni nr 2/3.
- Ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn 25x4mm i wbić uziom pionowy, uziemiając przewód PEN
w latarniach nr 1/3, 1/2/8 i 2/3, rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω.
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Uziemienie układać we wspólnym wykopie z kablem.
Połączenia odgałęzień uziemienia do słupów oświetleniowych wykonać poprzez spawanie.
Spawy zabezpieczyć przed korozją lakierem bitumicznym.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi kabel YAKY
4x25mm2 chronić rurami osłonowymi zgodnie z planem linii, rysunek E1 i E2.
Rury DVK układać metodą wykopu otwartego a rury SRS metodą przewiertu.
Wyjście kabla ze stacji transformatorowej chronić rurą osłonową BE 50.
Końce rury uszczelnić przed przedostawaniem się wody.

Montaż lamp linii oświetleniowej kablowej:
- Zaprojektowano oświetlenie ulicy na latarniach o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego
SP-31W/B o wysokości 4m, kolor czarny i SP-5W/E o wysokości 6m kolor czarny +
wysięgnik ze stopu aluminium jednoramienny WTM-20/1 kolor czarny. Słup oświetleniowy nr
1/2 z wysięgnikiem WTM-15/1P (decyzja WUOZ w Lublinie). Słupy oświetleniowe
posadowione będą na prefabrykowanych fundamentach B-71T, B-60T i wyposażone w
tabliczki słupowe TB-1 z wkładką topikową D01/E14 6A gL.
- Przed ustawieniem słupów należy w nie wciągnąć przewód YDY 2x2,5mm2 450/750V.
- Do oświetlenia zastosowano oprawy oświetleniowe typu OW E/Z II kl. izolacji IP65, klosz PC
szyszka ∅400 kolor złoty, źródła światła LED E40 oraz OP E/Z II kl. izolacji IP65, klosz
PMMA Kilo z daszkiem, kolor podpalany, źródła światła LED E27.
- Źródło światła LED E40 minimum 6600lm moc maksymalna 63W 4500-5000K CRI 75 kąt
świecenia 360 st.; trwałość min. 50000h, wbudowany wymienny zasilacz.
- Źródło światła LED E27 minimum 3600lm moc maksymalna 36W 4500-5000K CRI 75 kąt
świecenia 360 st.; trwałość min. 50000h, wbudowany wymienny zasilacz.
Sposób ułożenia linii kablowej
Na podstawie norm dotyczących projektowania i budowy linii kablowych kabel w ziemi należy
układać na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Miejsce wprowadzenia kabla do
rur osłonowych powinny być uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Kabel układać linią falistą z zapasem 1–3 % celem skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
Przy wejściu do słupków kablowych, w złączu kablowym oraz co 10 m kabel zaopatrzyć w trwałe
oznaczniki zawierające:
1. Typ kabla 2. Długość kabla 3. Nazwa wykonawcy 4. Rok budowy 5. Nr ewidencyjny wg
nomenklatury Inwestora
Wzdłuż trasy kabla ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 mm2.
Przy fundamentach latarń pozostawić zapasy eksploatacyjne kabla o długości 2,5 mb.
Przed zasypaniem kabla dokonać pomiaru stanu rezystancji izolacji oraz dokładnej inwentaryzacji
trasy przy udziale geodety. Zasypać (po przeprowadzonym odbiorze przez pracowników Inwestora) 10
cm warstwą piasku, a następnie zasypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego oraz przykryć folią koloru
niebieskiego i zasypać do końca. Przy skrzyżowaniach kabla z urządzeniami podziemnymi,
przejazdami i drogą zastosować rury osłonowe zgodnie z planem linii kablowej.
Pozostałe szczegóły na planie linii kablowej nn oraz schemacie ideowym.
8. Ochrona od porażeń po stronie nn.
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 zastosowano:
- ochronę podstawową (ochronę przed dotykiem bezpośrednim): izolacja podstawowa;
- ochronę przy uszkodzeniu (ochronę przy dotyku pośrednim): samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieci TN-C, oprawy oświetleniowe w II klasie izolacji.
Rezystancja uziemienia R<30Ω.
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9. Konserwacja oświetlenia.
Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji oświetleniowej, tylko w ten
sposób można utrzymać w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostępnego strumienia światła
wywołane starzeniem. Określone wartości minimalne natężenia oświetlenia są wartościami
konserwacyjnymi, to znaczy, że bazują na wartościach dla elementów nowych (dla momentu przy
instalowaniu) przy określonej konserwacji. Mogą więc one zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy leżący
u ich podstaw plan konserwacji będzie konsekwentnie zachowany.
Ogólne informacje o oświetleniu
Warunki charakterystyczne otoczenie:
oświetlenie zewnętrzne
Okres konserwacji :
co 3 lata
Rozmieszczenie pojedyncze
Wpływ powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:
mały
Rodzaj oświetlenia:
bezpośrednio
Okres konserwacji opraw:
co 3 lata
Typ opraw:
zamknięta IP65 (według CIE)
Okres wymiany źródeł światła:
co 7.0 lat
Typ lampy:
LED
Współczynnik konserwacji (zmniejszenie właściwości refleksyjnych wskutek zanieczyszczenia
powierzchni):
0.96
Współczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia świetlnego wskutek zanieczyszczenia
oprawy):
0.88
Współczynnik spadku strumienia świetlnego z powodu starzenia: 0.93
Współczynnik żywotności lampy:
1.00
Współczynnik konserwacji:
0.8
Przy konserwacji opraw i lamp, należy przestrzegać odpowiednich wskazówek producentów.
Przy trwałości ekonomicznej przyjętych źródeł światła rzędu 28500 h należy realizować wymianę
grupową 100% źródeł światła, co siedem lat. Oprawy należy czyścić raz do roku.
10.

Obliczenia techniczne.

Obliczenia prądów zwarcia dla samoczynnego wyłączenia zasilania.
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We wszystkich punktach linii warunek samoczynnego wyłączenia zostanie zachowany, ponieważ
Izw>Iwył.
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11.

Widoki latarń.
SP-31W

SP-5W
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Uwagi końcowe:
a) Po ułożeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem należy przeprowadzić inwentaryzację
geodezyjną.
b) Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić następujące pomiary.
rezystancji izolacji kabli,
skuteczność samoczynnego wyłączenia we wszystkich obwodach.
rezystancji uziemienia
wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi.
Stosowanie materiałów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa
i oznaczenia tym znakiem.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej fakty należy przestrzegać w sposób bezwzględny i stosować
materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc posiadające:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym
określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych.
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy.

Projektant:
Podpis i pieczęć:

Sprawdzający:
Podpis i pieczęć:
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