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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Pan Wojciech Jan KOSIBA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0169/07

adres zamieszkania al. Piasta  46 A, 77-400 ZŁOTÓW

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

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.
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTAWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

DLA  BUDOWY INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W m. BLĘKWIT, GM. 

ZŁOTÓW, DZ. NR 53/15, 53/9.  

 

INWESTOR : Gmina Złotów, 77-400 Złotów, ul. Leśna 7.  

 

PROJEKTANT :  mgr inż.  Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/07 

 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

1.1 Dziennik  Ustaw  Nr 120/2003 , poz. 1126 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 23.06.2003 r.  w  sprawie  

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.2 Projekt  budowlany przyłącza elektroenergetycznego i słupów oświetleniowych. 

 

2.   ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 

2.1 Szafka złącza ZKP, SO. 

2.2 Kable instalacji zalicznikowej: YAKY 5x10mm2, YAKY 4x16mm2. 

2.4 Słupy oświetleniowe. 

 

3.   KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 

3.1 Obiekt  można  realizować  etapowo. 

Etap I – realizacja robót ziemnych. 

     Etap II – realizacja robót ułożenia kabli. 

     Etap III – realizacja montażu elektrycznego w słupach oświetleniowych. 

     Etap IV – realizacja montażu elektrycznego kabli w słupach. 

 

4.  WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW 

4.1 Czynny teren miejscowości Blękwit. 

     

5.   PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI   

      ROBÓT  BUDOWLANYCH . 

5.1 Realizacja  robót  ziemnych, związanych z przygotowaniem trasy kablowej dla 

celów przebudowy oraz posadowieniem skrzynki elektrycznej – istnieje ryzyko 

osunięcia się ziemi lub szafki elektrycznej.   
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5.2 Realizacja prac poza pasem chodnika, przy czynnym otoczeniu słupów 

ulicznych, częściowo ograniczonym na okres robót – istnieje ryzyko kolizji z 

przechodniami. 

5.3 Realizacja robót elektrycznych: ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 

6.   INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO   

      REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 

6.1 Kierownik  budowy  powinien  poinformować  pracowników  o  konieczności   

przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  związanych  z  prowadzeniem prac 

ziemnych, z posadowieniem szafki elektrycznej  oraz  prowadzeniem  robót  

elektro-montażowych. 

 

7.   ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE 

      NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONANIA  ROBÓT 

      BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA   

      ZDROWIA 

7.1 Odpowiednie  tabliczki przy  robotach montażu kabli, informujące o zakazie 

podawania napięcia na urządzenia elektryczne w trakcie montażu. 

7.2 Określenie  technologii ( kolejności  montażu  poszczególnych  elementów ) 

      dla prowadzenia  robót  ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych. 

7.3 Instalacja elektryczna na czas budowy wyposażona w wyłączniki       

przeciwporażeniowe i w wyłącznik główny. 

7.4 Załączanie napięcia na polecenie pisemne. 
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1. Opis techniczny 

Temat opracowania: przyłącze elektroenergetyczne. 

1.1 Podstawa opracowania. 

1.1.1 Wytyczne przyłączenia inwestora. 

1.1.2 Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych. 

1.1.3 Uzgodnienia z inwestorem. 

1.1.4 Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz doświadczenia z 

praktyki projektowo – budowlanej. 

1.1.5 Wizja lokalna. 

 

1.2 Zakres opracowania. 

1.2.1 Wewnętrzna linia zasilająca. 

1.2.2 Pomiar energii elektrycznej. 

1.2.3 Lokalizacja układu pomiarowego i tablicy oświetleniowej. 

1.2.4 Zasilanie tablicy oświetleniowej. 

1.2.5 Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa. 

 

1.3 Opis rozwiązań technicznych 

1.3.1 Przyłącze elektroenergetyczne 0,23kV. 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, zasilanie oświetlenia ulicznego 

w energię elektryczną będzie realizowane ze złącza ZKP objętego oddzielnym 

projektem ENEA, usytuowanego na dz. 53/15. Przewody kabla L1, L2, L3, PE, N 

wprowadzić poprzez zabezpieczenie do licznika (zachować ciągłość przewodu PEN). 

Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać za licznikiem. Kabel układać w ziemi na 

głębokości 70cm, na 10cm podsypce z piasku, zgodnie z postanowieniami normy 

PN-76/E-05125. Po odbiorze kabla przez nadzór inwestora, zasypać go 10cm 

zasypką z piasku rzecznego. Następnie zasypać gruntem rodzimym o grubości 

20cm, potem położyć folię kalendrowaną, niebieską na całej długości kabla i zasypać 

całkowicie rów gruntem rodzimym, ubijając go warstwami. Przy zbliżeniu 

projektowanych kabli do innych instalacji i istniejących urządzeń podziemnych, prace 

ziemne prowadzić ręcznie, z zachowaniem dużej ostrożności i zabezpieczyć kable 

przed narażeniami zgodnie z PN-76/E-05125. Instalacja pracuje w układzie TN-C-S. 

Uziom PE przy tablicy rozdzielczej budynku wykonać jako punktowy, składający się z 

trzech ocynkowanych prętów o długości 3,5m każdy, lub mierzyć rezystancję 
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uziemienia po wbiciu 1 zestawu prętów. Jeżeli rezystancja będzie mniejsza od 5Ω, to 

poprzestać na tym uziemieniu i nie wbijać dalej prętów. Wykonać uziomy także na 

końcach obwodów. 

Instalację wykonać w układzie TN-C-S, zgodnie ze schematem ideowym 

zasilania. Kable obwodów oświetleniowych wprowadzić do zestawu kablowo - 

pomiarowego wykonanego z estroduru, stanowiącego jedną obudowę, łącznie z 

fundamentem.  

Układ oświetleniowy zasila obwody oświetleniowe YAKY 4x16mm2. Impuls 

sterowania oświetleniem z zegara astronomicznego. 

Na trzy dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zawiadomić zakład energetyczny 

o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz wydział komunikacji, transportu i 

dróg. 

Po ułożeniu kabla przed zasypaniem, należy zgłosić trasę kablową do wstępnego 

odbioru inwestorowi oraz do zainwentaryzowania w przedsiębiorstwie geodezyjnym. 

1.3.2 Pomiar energii elektrycznej. 

- Bezpośredni, licznikiem C52dz 10/40A, usytuowanym w bloku kablowo 

– pomiarowym, łącznie z zabezpieczeniem przelicznikowymi 

- Przewód PEN rozdzielić na PE i N, przewód PE uziemić. Rezystancja 

uziemienia nie może przekraczać 5Ω. 

 

1.4 Dane techniczne zasilania. 

- układ sieciowy TN-C-S 

- moc zainstalowana 0,5 kW 

- moc maksymalna dopuszczona przez inwestora 2,0 kW 

- współczynnik jednoczesności k>1 

- napięcie zasilania 400/230V, 50Hz 

- współczynnik mocy 0,94 

 

1.5 Bilans mocy 

1.5.1 Wyszczególnienie urządzeń stosowanych projekcie. 

Urządzenie Moc [kW] Urządzenie Moc [kW] 

Obwód oświetleniowy 0,4 Aparatura sterownicza 0,1 

Moc zainstalowana Pi= 0,5 kW. Współczynnik jednoczesności k>1. 
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1.6 Opis projektowanej instalacji. 

1.6.1 Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W tablicy ZKP nie stosuje się ochrony. przeciwprzepięciowej. 

1.6.2 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Stosować urządzenia w II klasie ochronności (w izolacji roboczej i izolacji 

ochronnej); ochronę przez szybkie wyłączanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek) 

przez wyłączniki typu „S”.  

 

1.7 Współrzędne punktów geodezyjnych projektowanego kabla wlz do lamp 

podano na planie zasilania. 

 

1.8 Oświetlenie uliczne. 

Założenia. 

- moc maksymalna 0,4kW 

- kategoria oświetlenia drogi – c: ruch motorowy o dużym natężeniu i o 

umiarkowanej prędkości; na drodze urządzenia spowalniające oraz 

nakazane ograniczenia prędkości ze względu na ruch pieszych oraz 

przejścia przez drogę 

- czarna droga asfaltowa – otoczenie ciemne 

- wymagana średnia luminancja Lśr=1,0 cd/m2 

- Szerokość drogi – s=7m 

- Rozsył światła – nieograniczony Eśr/Lśr = 12 

- Wymagane średnie natężenie oświetlenia Eśr=14 lx 

- Dopuszczalna nierównomierność oświetlenia – Emin/Eśr = 0,4 

Wielkości projektowane spełniające założone wymagania – Eśr i Emin/Eśr = 0,4 

- wysokość usytuowania źródła światła – h 

- odległość a – między rzutami na jezdnię środków źródeł światła 

umieszczonych w dwu sąsiednich oprawach znajdujących się po tej 

samej stronie drogi. 

1.8.1 Moc i sprawność oprawy i skuteczność źródła światła. 

Obliczenia 

Drogą symulacji komputerowej dobrano: 

h=7m 

a<=35m 
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źródła światła: 70W 

oprawy: odpowiednio Alley 1/2 (70W) – 5 szt. 

Przeprowadzone obliczenia dla dobranych komputerowo wielkości: h, a, mocy i 

sprawności oprawy oraz skuteczności źródeł światła potwierdziły dobór. 

1.8.2 Słupy oświetleniowe. 

Zastosowano słupy oświetleniowe typu: 

CC 8m 60/172/3 - 5 szt. 

Należy zastosować dobrany osprzęt lub równoważny innego producenta  

W załączeniu karta katalogowa urządzeń oświetlenia ulicznego. 

 

1.9 Uwagi końcowe. 

Realizacja projektu zasilania zestawu rozdzielczego oraz opracowanie tego 

projektu wynikają z wytycznych inwestora. Wykonawcy powinni posiadać stosowne 

kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.  

 

 

2. Obliczenia 

 

2.1 Sprawdzenie projektowanego obciążenia prądowego 

w stosunku do wytrzymałości prądowej stosownego kabla i podanego w WTP 

zabezpieczenia przedlicznikowego. 

2.1.1 Obliczenie prądu w stosunku do mocy maksymalnej 

    Pmax=2kW 

Prąd max – Imax≅9,3A przy cosϕ=0,94; Ib=9,3A 

Wg uzgodnień z inwestorem należy zastosować zasilanie kablowe.  

Projektuje się kabel YAKY 5x10mm2, którego długotrwała obciążalność prądowa 

wynosi Iz=60A 

Zabezpieczenie przedlicznikowe wg WTP 

    IN=13A 

Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spełniony był warunek 

    Ib< IN< IZ 

W naszym projekcie mamy 

    9,3A<13A<60A 
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   CO NALEŻAŁO UZYSKAĆ 

 

2.2 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

przez szybkie wyłączenie, to jest w czasie do 0,1s 

2.2.1 Parametry geometryczne zasilania  

- Odległość od szafki ZKP do SO, lZS=3m, YAKY 5x10mm2. 

- Długość obwodu końcowego (wschodniego) YAKY 4x16mm2 wynosi 160m. 

 

2.3 Obliczenie rezystancji pętli zwarciowej 

  RSO-TL=2*3/(33*16) = 0,01Ω 

Rezystancja obwodu końcowego 

  R25=2*160/(33*16) = 0,61Ω 

Rezystancja całkowita 

  Rc=0,62Ω 

Zabezpieczenie obwodu oświetlenia: S303; B6A 

Prąd zadziałania tego zabezpieczenia w czasie ∆t<0,1s 

  5,25*6 = 31,5A; I2=31,5A 

  I2*Rc = 31,5A*0,61Ω = 19,2V < 230V 

  Q.E.F. 

Rezystancja dopuszczalna wynosi 

  Rdop= 230V/31,5A = 7,3Ω 

  0,62Ω < 7,3Ω 

  Q.E.F. 

Obliczenie napięcia dotykowego 

  (Rc/2)*I2<50V 

  4,6V<50V 

  Q.E.F. 

Stwierdza się skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez wyłączenie w czasie 

do 0,1s. 

Skuteczność zaprojektowanych ochron przeciwporażeniowych dodatkowych i 

ochrony podstawowej należy sprawdzić za pomocą pomiarów i potwierdzić 

protokołami. 
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2.4 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napięcia 

   ∆Udop = 7% 

Przyjmuje się, że w sieci NN spadek napięcia nie przekracza 4%. 

W związku z tym na WLZ i na przyłączu oraz na obwodzie końcowym spadek 

napięcia nie może przekroczyć 3% 

 Spadek napięcia na WLZ  

   ∆U%WLZ = 2*2*3*105 / (33*16*2302) = 0,05% 

 Spadek napięcia na obwodzie końcowym 

   ∆U%K = 2*0,5*160*105 / (33*16*2302) = 0,57% 

 Sumaryczny spadek napięcia 

   ∆U%P = 0,62% < 3% 

  Q.E.F. 

 

Zestawienie materiałów 

1. Kabel YAKY 5x10mm2      - 3 m 

2. Kabel YAKY 4x16mm2      - 160 m 

3. Oprawa Alley 1/2 70W      - 5 szt. 

4. Słup oświetleniowy CC 8m 60/172/3    - 5 szt. 

5. Wysięgnik WGS 1/1,5/10     - 5 szt. 

6. Fundament FP2       - 5 szt. 

6. Szafka oświetleniowa SO     - 1 szt. 

7. Rura ochronna arot Fi=100mm    - 58m 

8. Bednarka FeZn 30x4      - 145 m 

9. Uziom Galmar       - 1 kpl. 

9. Materiały montażowe – pomocnicze    - wg. norm 

 

 

PROJEKTANT :  mgr inż. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/07 
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Proj.

SCHEMAT ZASILANIA

Przedsiębiorstwo ELEKTROINFORMATYKA m g r  i nŜ .  Wo j c i ech  K os i ba

ma i l :  kos i baw @el ek t ro i n fo rma tyka .com ,  www.e lek tro in formatyka.comZOSTAŁA POKAZANA NA PLANIE ZASILANIA.

LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW INSTALACJI

Temat: SCHEMAT ZASILANIA.

rysunków: 2

Układ sieciowy

Q.E.F.

wył ączenie w czasie Dt < 0,1s
Impedancja dopuszczalna ze wzgl ędu na

Q.E.F.

do najdłu Ŝszego obwodu ko ńcowego,
Maksymalny spadek napi ęcia od st. transf. 

Q.E.F.
Wytrzymało ść pr ądowa Ib < In < Iz

Obliczeniowa impedancja p ętli zwarciowej wynosi

WYNIKI OBLICZE Ń

Ochrona przecipora Ŝeniowa:

jest skuteczna na podstawie przeprowadzonych oblicze ń.

- podstawowa

Dopuszczalny pobór mocy
przy COS FI=0,94

Układ sieciowy

1

Zasilanie ENEA

PE

Obiekt: O ŚWIETLENIE ULICZNE.

L1,N 1 2

TN-C-S

230V, 50Hz

Zegar
astronomiczny
F&F PCZ-525.2

S303
B2A

77-400 Złotów, ul. Le śna 7.

7 7 - 4 0 0  Z ł o t ó w ,  A l .  P i a s t a  4 6 A
t e l .  k o m .  ( 6 0 2 )  2 7 7 6 2 0

- bezpo średnia

SO

230/400V; 50Hz

RB00-160A

13A

S301
B10A

B6A

S301

TN-C-S

Pmax=2kW

Imax=9.3AZKP
(Opracowanie odr ębne ENEA)

Ru<5 Ohm

9,3A < 13A < 60A

Zdop = 7,3 Ohm

mgr in Ŝ. W. Kosiba
ZAP/0067/POOE/07 09.2016 Bl ękwit, gm. Złotów dz. nr 53/15, 53/9.

Inwestor: Gmina Złotów,

kWh

TL-1f
2 kW, 50Hz
230V

dz. nr 53/15

YAKY 5x10, l=3m

najbardziej obci ąŜonego wynosi DU%max = 5,62%
5,62% < 7%

Zobl = 0,62 Ohm
Zdop = 0,62 > 7,3 Ohm

Słup o świetleniowy CC 8m 60/172/3
Wysi ęgnik WGS 1/1,5/10
oprawa Alley 1/2 70W

prod. EUROPOLES

prod. Onninen
prod. EUROPOLES5x

Strona 22

w ziemi wg PN-76/E-05125
i w rurze Fi=100mm PCV
w gruncie dz. wg planu

YAKY 4x16, l=160m

Ru<5 Ohm

Bednarka 30x4

L1 L2 L3 L4 L5
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-  Valaisin voidaan asentaa vaaka- (A) tai pystyputkeen (B) Ø  60 mm    
 kääntämälla putkikiinnike (C) vastaavaan asentoon.
- Avaa salvat 1/3 kpl ja nosta kansi kiinnikkeen (D) varaan.
- Pujota virtajohto (Ø 9-12mm) sille varatusta aukosta läpivientiholkkien (1) läpi  
 ja kytke asianmukaisesti johdot liitinrimalle (2). 
- Alley 1 50 W lampulla: Siirrä virtajohdin kuristimen 70 W (3)   
 asennosta 50 W (4) asentoon.
-  Kiristä johdon vedonpoistin (5), sulje kansi ja  kiristä sen salvat. 
-  Ennen uudelleensytyttämistä lampun tulee antaa jäähtyä vähintään 
 15 minuuttia.
-  Palanut lamppu tulee vaihtaa  välittömästi, käytä huoltokytkintä (6). 
-  Jos valaisimen suojalasi rikkoutuu tai muuten vaurioituu, vaihda se
 välittömästi uuteen.

- Armaturen kan monteras på arm/horisontalt (A) eller vertikal rak stolppe ( B )  
 Ø 60mm  med att vända stolpfästet ( C )
- Öppna klipsen 1/3 och lyft höljet, hålls uppe med staget (D )
- För in kabeln (Ø 9-12mm) genom införingen (1) samt anslut till    
 kopplingsplinten (2).
- Alley 1 med 50W lampa: Flytta strömkabeln från 70W (3) till anslutning   
 för 50W (4).
- Spänn dragavlastningen (5), stäng igen höljet med klipsen.
- Innan igentändning skall lampan svalna minst 15 minuter.
- Utbränd lampa skall bytas omedelbart, använd service brytaren (6)
- Ifall armaturens skyddsglas är sönder eller skadats, byt omedelbart till ny.

-  Luminaire can be installed on horizontal (A) or vertical (B) pole Ø 60 mm by   
 turning pole adaptor (C).
-  Open latches, lift cover up and lock it up with lever (D).
-  Bring the connection cable (9-12 mm) through the sealings (1), and Install    
 wires  on terminal block (2).
-  Alley 1 with 50 W lamp: Connect phase wire at ballast from 70 W position (3) 
 to 50 W position (4).
-  Tighten tension relief (5), close the cover and  latches.
-  Let the lamp cool down 15 min. before turning it on  again.
-  Broken lamp has to be replaced  immediately. Use maintenance switch (6). 
-  Broken or damaged glass has to be replaced immediately.

Valmistuttaja | Tillverkat för | Made  for:
Onninen Oy 

Mittalinja 1, 01260 Vantaa
Tel. 0204 85 5111  Fax. 0204 85 5355 

www.onninen.fi

-  230 V 50 Hz 
-  IP 65 
- -o 3 x 2,5 mm2

Alley 1/2
Monteringsanvisning Mounting  instruction

Valaisimen saa asentaa vain sähkö-
alan ammattilainen.  Käytä ainoas-
taan valonlähdettä ja tehoa joka 
valaisimeen on merkitty. Kytke  
virta pois päältä ennen asennusta 
tai huoltoa. Tämä asennusohje on  
säilytettävä ja sen on oltava käytössä 
asennuksessa ja  huollossa.

Armaturen får endast installeras av 
en fackman. Använd  endast ljus-
källa och effekt som är märkta på 
armaturen. Gör kretsen strömlös  
före installation eller service. Denna 
monteringsanvising bör sparas och  
finnas tillgänglig vid installation eller 
framtida  service.

Only a professional electrician is 
allowed to do the  installation. 
Use only light sources and rated 
wattages as marked in the  lumi-
naire. Switch off the current before 
installation or service. 
This  mounting instruction must be 
kept available during installation and 
for future  maintenance.

Asennusohje
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