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I. 
 

CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA 
OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Kościuszki 
i Opolskiej w Głuchołazach wraz z oświetleniem parkingu przy kąpielisku miejskim 
i przyłączem do oświetlenia skateparku. 

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy, 
ul. Rynek 15. 

Łączna długość projektowanej trasy linii kablowej wynosi 638,5m. 

2. Istniejący stan zagospodarowania. 

Terenem objętym inwestycją jest parking przy kąpielisku miejskim oraz droga asfaltowa 
o ruchu jednokierunkowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki przy budynkach 
nr 55 i 57 do ul. Opolskiej na wysokości budynku nr 55 w kierunku budynku nr 53 i ciągu 
pieszego do rzeki Biała Głuchołaska. Opisany teren nie posiada oświetlenia ulicznego. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się usytuowanie nowych urządzeń infrastruktury 
technicznej jakimi są linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV zasilająca 22 latarnie 
oświetleniowe wykonane z aluminiowych słupów o wysokości 7m z oprawami Iskra LED 
oraz słupów o wysokości 9m z oprawami Cuddle LED oraz przyłącze kablowe niskiego 
napięcia do zasilania skateparku w miejscu określonym szczegółowo na rysunku planu 
zagospodarowania terenu [rys. nr 1]. 
Lokalizacja inwestycji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Głuchołazy, uwzględnia działania ogólne i szczególne w zakresie systemów 
infrastruktury technicznej takich jak kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia 
wynikające z funkcji obiektu. 

4. Informacje o terenie. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w granicach objętych planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołaz uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej 
w Głuchołazach nr XLVIII/302/98 z dnia 16.06.1998r, uchwałą nr XXXIV/352/13 
(X/111/11) z dnia 02.11.2013r. oraz uchwałą nr XXV/154/00 z dnia 27.04.2000r. 

Przeznaczenie terenów na których zlokalizowana jest inwestycja: 

− dz. nr 618/1, 619 - znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 45KD 
- przeznacza się pod obiekty i urządzenia komunikacji - ulice dojazdowe, 

− dz. nr 626, 138, 137/4 - znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 06KD 
- przeznacza się pod obiekty i urządzenia komunikacji - ulice dojazdowe, 

− dz. nr 122/1, 135, 134/1, 76/3, 77/1 - znajdują się w obszarach oznaczonych 
symbolami: 14KD - przeznacza się pod drogi dojazdowe, w części 07KD  
- przeznacza się pod obiekty i urządzenia komunikacji - ulice dojazdowe. 

− dz. nr 132/16 - znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 15aUS - przeznacza 
się pod tereny sportu i rekreacji, 

− dz. nr 58 - znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 02KL - przeznacza się 
pod tereny ulic lokalnych w liniach rozgraniczających. 
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5. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska. 

Czynności technologiczne obejmujące budowę oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem 
do zasilania oświetlenia skateparku oraz ich użytkowanie nie zawierają procesów 
prowadzących do wytwarzania odpadów lub zanieczyszczeń. Projektowana inwestycja 
nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla środowiska lub higieny i zdrowia w otoczeniu 
projektowanego obiektu. 
Wytworzone odpady podczas realizacji inwestycji, w postaci gruzu, kamieni i nadmiaru 
ziemi należy składować na składowiskach odpadów komunalnych. 
W zasięgu planowanej inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody, utworzone 
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości poza obszarami Natura 2000. 
W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter i zasięg planowanych prac inwestycja 
nie będzie oddziaływać negatywnie na te obszary. 
Przebieg trasy oświetlenia drogowego nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu. 
Miejsca gdzie mogą wystąpić zbliżenia do gałęzi drzew należy podkrzesać zachowując 
normatywne odległości latarni od gałęzi zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. Budowa nie wpłynie 
ujemnie na środowisko naturalne. 

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

7. Obszar oddziaływania obiektu. 

Przy projektowaniu linii kablowych nN, latarni oświetleniowych i przyłącza do zasilania 
oświetlenia skateparku zostały zachowane odległości między urządzeniami terenowymi 
oraz odległości od granic działek sąsiednich. 
Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 
nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanego obiektu infrastruktury 
technicznej, oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic 
nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii 
kablowych, a także ochrony przeciwporażeniowej: 
− N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 
− PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 
− N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
Z powyższych przepisów wynika, że projektowana inwestycja, nie powodują ograniczenia 
w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości 
te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanych obiektów. 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 
go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot przy użyciu dostępnych 
środków oraz miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Głuchołaz. 

9. Klasyfikacja pożarowa obiektu. 

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”), projektowana 
inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
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10. Wykaz właścicieli gruntów. 

Wykaz właścicieli gruntów, na których zlokalizowana jest inwestycja. 

Lp. 
Numer 

ewidencyjny 
Arkusz 
mapy 

Obręb Właściciel gruntu Adres 

1. 58 

2 

Głuchołazy Gmina Głuchołazy 
48-340 Głuchołazy 
ul. Rynek 15 

2. 77/1 

3. 76/3 

4. 134/1 

5. 122/1 

6. 132/16 

7. 35 

8. 137/4 

9. 138 

10. 626 

6 11. 619 

12. 618/1 

 
 

 
 
 
 
 
Projektant: 

  



str.                                                                
 

7 

 

II. 
 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
RYSUNKI 

 
 

1. rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjny budowy 
  oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej wraz z przyłączem 
  kablowym do zasilania oświetlenia skateparku. 

2. rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja projektowanego 
  obiektu w granicach własności. 

3. rys. nr 3 - Plan sytuacyjny inwestycji w skali 1:10000. 
 

  



YAKXS 4x35 mm
2

L=39,7m (k=44,2m)

YAKXS 4x35 mm
2

L=37,3m (k=41,7m)

YAKXS 4x35 mm
2
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L=28,0m (k=32,1m)
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2
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2

L=25,0m (k=29,0m)

YAKXS 4x35 mm
2
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2

L=25,4m (k=29,4m)
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2

L=27,8m (k=31,9m)

L=25,0m (k=29,0m)

L=37,8m (k=42,3m)

YAKXS 4x35 mm2
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2

L=38,7m (k=43,2m)

przyłącze
YAKXS 4x35 mm

2

L=7,5m (k=11,6m)



WŁASNOŚĆ:

WŁASNOŚĆ:

GMINA GŁUCHOŁAZY

WŁASNOŚĆ:

GMINAGŁUCHOŁAZY



Orientacja położenia
projektowanego oświetlenia

N

Temat proj.

Temat rys.

Projektant

Opracował

Józef Radomański

Dariusz Iżycki

Inwestor

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ELTRIX spółka jawna
48-300 NYSA
ul. Wyspiańskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

Plan sytuacyjny inwestycji.

Oświetlenie drogowe ulic: Kościuszki i Opolskiej
w Głuchołazach

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15 Data : grudzień 2017r.

Skala : 1:10000

Rys. nr : 3
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III. 
 

OPIS TECHNICZNY 

Niniejsza dokumentacja została opracowana przy zachowaniu zgodności z wymogami 
norm: 

- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Proj. i budowa”, 

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007P „Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia”, 

- PN-EN 13201-2:2007P „Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe”. 

Doboru elementów osprzętu kablowego i oświetleniowego, dokonano w oparciu 
o założenia tych norm, warunki techniczne przyłączenia oraz typowe standardy 
i rozwiązania techniczne związane z budową oświetlenia drogowego. 

1. Podstawa opracowania. 

− Techniczne warunki przyłączenia. 
− Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
− Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500. 
− Ustawa Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy wykonawcze i normy. 
− Zlecenie i upoważnienie Inwestora. 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oświetlenia drogowego ulic Kościuszki 
i Opolskiej w Głuchołazach wraz z oświetleniem parkingu przy kąpielisku miejskim 
i przyłączem do oświetlenia skateparku. 

3. Zakres opracowania. 

W zakres opracowania projektu wchodzą następujące elementy: 

− budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wykonana kablem YAKXS 4x35mm2 
o długości trasy 631m, 

− ustawienie wzdłuż ulic Kościuszki i Opolskiej 16 kompletnych latarni oświetleniowych 
wykonanych ze słupów aluminiowych SAL-60 z wysięgnikami WR-10/1/0,85/5 
i oprawami typu Iskra LED. 

− ustawienie wokół parkingu przy kąpielisku miejskim 4 latarni oświetleniowych 
wykonanych ze słupów aluminiowych SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/10 z oprawami typu 
Cuddle LED oraz 2 słupów SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/10 WR 10/1,0/5,0/0 z oprawami 
typu Cuddle LED i Iskra LED. 

− budowa przyłącza kablowego wykonanego kablem YAKXS 4x35mm2 o długości trasy 
7,5m wraz z ustawieniem skrzynki sterowniczej SO do zasilania oświetlenia skateparku. 

4. Linia kablowa oświetlenia drogowego. 

Budowę oświetlenia należy zrealizować według następujących warunków: 
z istniejącej linii oświetlenia drogowego zasilanej ze stacji trans. „Głuchołazy Rzeźnia” 
S-176, z szafki oświetleniowej nr 805/o zlokalizowanej przy ul. Kościuszki, należy 
wyprowadzić linię kablową YAKXS 4x35mm2 do zasilania latarni oświetlenia ulicznego 
projektowanych przy ul. Kościuszki i Opolskiej. Projektowane oświetlenie należy zasilić 
drugostronnie z szafki oświetleniowej nr 21/o zlokalizowanej przy ul. Opolskiej. 
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 latarni) oraz wszelkie 
skrzyżowania, zbliżenia i kolizje. 
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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 

50 

25 

4 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 
z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

10 

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 25 

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

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 

 
Kable należy ułożyć w wykopie na całej długości w rurach osłonowych DVK-75 i DVR-75 
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=0,98. Odległość folii od kabla powinna wynosić 
min. 25cm. Na trasie linii kablowej w odstępach 10m należy założyć oznaczniki kablowe 
informujące o rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu oraz roku budowy linii 
kablowej. Przejścia poprzeczne kabli w ulicy Kościuszki i Opolskiej należy wykonać metodą 
bezwykopową (przecisk lub przewiert) z umieszczeniem kabli w rurach ochronnych SRS-75. 
Lokalizację kabli i latarni należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji 
nr IRG.7230.100.2017.PS z dnia 04.12.2017r. wydanej przez Burmistrza Głuchołaz. 
Istniejące kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z projektowanym 
kablem oświetleniowym należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi o minimalnej 
średnicy 110mm typu PS 110 w kolorze niebieskim - dla kabli 1 kV, oraz o średnicy 160mm 
typ PS 160 w kolorze czerwonym dla kabli 15 kV. Wytyczne do zabezpieczenia kabli 
szczegółowo określa uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. stanowiące załącznik do 
niniejszej dokumentacji. Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych 
oraz innych urządzeń podziemnych napotkanych podczas robót, należy wykonać ręcznie. 
Układ połączeń rozbudowy sieci oświetlenia drogowego przedstawia schemat ideowy 
zasilania [rys. nr 4]. 
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5. Latarnie oświetleniowe. 

5.1 Oświetlenie ulic. 

Latarnie oświetleniowe do oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej, projektuje się jako 
aluminiowe słupy typu SAL-60 o wysokości 6,0m i średnicy 146mm przy podstawie słupa, 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez anodowanie na kolor antracyt CI-78. 
W celu ochrony antykorozyjnej dolnej części słupa, należy dodatkowo pokryć podstawy 
słupów do wysokości 350 mm elastomerem poliuretanowym. 
Słupy należy zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-60 
po uprzednim wkopaniu w ziemię na głębokość 1m. 
Na projektowanych słupach należy zamontować wysięgniki WR-10/1/0,85/5 w tym samym 
kolorze co słupy z oprawami typu Iskra LED PROG ze źródłem światła LED o mocy 36W, 
z optyką - DW w kolorze - antracyt/czarny. 
Uwaga:  Moc opraw należy zaprogramować wielostopniowo. Przedziały czasowe ustalić 
  z Inwestorem przed złożeniem zamówienia u dostawcy opraw. 

5.2 Oświetlenie parkingu. 

Latarnie oświetleniowe do oświetlenia parkingu przy kąpielisku miejskim, projektuje 
się cztery słupy typu SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/10 oraz dwa słupy typu SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/10 
WR 10/1,0/5,0/0 o wysokości 9,0m i średnicy 176mm przy podstawie słupa, zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez anodowanie na kolor antracyt CI-78. 
W celu ochrony antykorozyjnej dolnej części słupa, należy dodatkowo pokryć podstawy 
słupów do wysokości 350 mm elastomerem poliuretanowym. 
Słupy należy zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-71 po 
uprzednim wkopaniu w ziemię na głębokość 1m. 
Na projektowanych słupach należy zamontować oprawy typu Cuddle LED ze źródłem 
światła LED o mocy 72W, z optyką - T4 w kolorze - antracyt/czarny. 
Do oświetlenia projektowanej ścieżki do skateparku na słupach nr 9/o i 10/o należy 
zabudować na wysokości 5m dodatkowe oprawy typu Iskra LED PROG ze źródłem 
światła LED o mocy 24W, z optyką - SP w kolorze - antracyt/czarny. 
Uwaga:  Moc opraw należy zaprogramować wielostopniowo. Przedziały czasowe ustalić 
 z Inwestorem przed złożeniem zamówienia u dostawcy opraw. 
Do podłączenia kabli zasilających oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych 
na słupach należy zastosować złącza słupowe IZK4. Podłączenie oprawy oświetleniowej 
ze złączem słupowym wykonać przewodem YDY 5x1,5mm2 450/750V. 

6. Uziemienie latarni. 

Dla latarni oświetleniowych, należy wykonać układ uziomowy, poziomy (taśmowy) 
wykonany z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm ułożonej w rowie kablowym. 
W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia wyników 
pomiarowych, uziom taśmowy należy rozbudować o uziom pionowy (prętowy) wykonany 
z prętów stalowych miedziowanych lub cynkowanych ogniowo 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 pojedynczej latarni oświetleniowej nie powinna przekroczyć 30 Ω. 
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7. Przyłącze do oświetlenia skateparku. 

Oświetlenie skateparku - typy słupów, rodzaj opraw oświetleniowych, rozprowadzenie 
kabli zasilających, wyposażenie szafki do sterowania oświetleniem (SO), stanowi odrębne 
opracowanie projektowe pt „Budowa skateparku w Głuchołazach″. 
W celu zasilenia oświetlenia skateparku należy z latarni oświetleniowej nr 10/o 
wyprowadzić przyłącze kablowe wykonane kablem YAKXS 4x35mm2 do zasilania szafki SO. 
Projektowaną szafkę sterowniczą wyposażone zgodnie z projektem „Budowa skateparku 
w Głuchołazach″, należy posadowić w wykopie przy ogrodzeniu skateparku w miejscu 
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu [rys. nr 1] uwzględniając projektowaną 
niwelację terenu i usytuowanie dolnej krawędzi szafki minimum 25÷30cm nad poziomem 
terenu. Na kablu przyłącza wprowadzonym do szafki należy umieścić tabliczkę kierunkową 
informującą o typie kabla, jego kierunku i właścicielu. Drzwiczki szafki należy przystosować 
do zamykania na kłódkę oraz zamek z wkładką typu HS. 

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 w czasie nie przekraczającym 5s. 
Zainstalowanie wkładek bezpiecznikowych o wartościach zgodnych z obliczeniami 
zapewnia spełnienie powyższego warunku. 
Dla opraw drogowych zainstalowanych na słupach należy stosować ochronę przez 
zastosowanie urządzeń II klasy ochronności. 
Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim w szafce sterowniczej SO 
stanowi ochrona przez użycie obudowy. 
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9. Obliczenia techniczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z PN-91/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” przyjęto współczynnik 
krotności prądu zwarcia dla czasu zadziałania zabezpieczenia niewiększego niż 5 sek. 
Ochrona przeciwporażeniowa w projektowanych latarniach do oświetlenia ul. Kościuszki 
i Opolskiej w Głuchołazach, jest zachowana. 
  

Schemat do obliczenia skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej

YAKY 4x YAKXS 4x

35 35

308 736

WT-1/F m m WT-00

400 kVA 32 A 32 A

Ps = 4,42 kW

Is = 6,6 A

Zabezpieczenie obwodu ośw. w RO w stacji trans. 32 A

3x WT-00 32 A

9,91 V ∆U% = 2,5 %

4. Ochrona przeciwporażeniowa

Transformator: 400 kVA Rtr  = 0,0066 Ω

Xtr  = 0,0167 Ω

dł Prąd zw. Ia x Zs

Typ Przekr. [m.] [A] Typ Prąd [A] obliczony katalog. [V]

Aktualizacja 01.04.2008 JR

Współczynnik k i

skuteczna

45

151

st. Głuchołazy 

Rzeźnia

YAKXS 4x 35

3. Spadek napięcia:

∆UL1-L2 =

YAKY 4x 35

Zabezpieczenie w złączu dobrano

2. Prąd szczytowy:

1. Moc szczytowa dla odbiorcy:

Linia

A

308

360 WT-1/F 32

S
ta

c
ja

2,3

736

107 3,35

11,24

4,42 kW

skuteczna

Ochrona
Zabezpieczenie

A B C
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10. Obliczenia DIALUX 
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11. Zestawienie podstawowych materiałów. 

 

L.p. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

1. Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 547 

2. Element złączny do B-60 kpl 16 

3.  Element złączny do B-71 kpl 6 

4. Fundament betonowy prefabrykowany B-60 szt 16 

5. Fundament betonowy prefabrykowany B-71 szt 6 

6.  Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2 m 736 

7. Opaski kablowe OKi szt 57 

8. 
Oprawa drogowa Cuddle LED 72W, 4000K optyka T4 
antracyt/czarny kl. II 

kpl 6 

16. 
Oprawa drogowa Iskra  LED PROG 24W, 4000K optyka SP 
antracyt/czarny kl. II 

kpl 2 

10. 
Oprawa drogowa Iskra  LED PROG 36W, 4000K optyka DW 
antracyt/czarny kl. II 

kpl 16 

11. Osłona rurowa DVK o średnicy 75mm m 595,5 

12. Piasek m3 71 

13. Przewód YDY-450/750V 5x1,5mm2 m 213 

14. Rura osłonowa AROT SRS 75 m 43 

15. Słup SAL-60 antracyt CI-78 szt 16 

16. Słup SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/10  WR 10/1,0/5,0/0 antracyt CI-78 szt 2 

17. Słup SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/10 antracyt CI-78 szt 4 

18. Wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 6A szt 24 

19. Wysięgnik WR-10/1/0,85/5 antracyt CI-78 szt 16 

20. Złącze słupowe IZK-4-01 szt 24 

21. Złącze słupowe IZK-4-02 szt 44 

22. Złącze słupowe IZK-4-03 szt 22 

  



str.                                                                
 

30 

 

12. 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 pisemnie 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 linii kablowej oraz rur osłonowych, fakt ten należy zgłosić Inwestorowi 
celem dokonania odbioru robót zanikowych. 

− Po wybudowaniu oświetlenia, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie 
namiaru i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

− Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie 
należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem. 

− Prace należy wykonywać zgodnie z normami: 

N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Proj. i budowa”, 

PKN-CEN/TR 13201-1:2007P „Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia”, 

PN-EN 13201-2:2007P „Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe”, 

N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” 

oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 
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IV. 
 

DOKUMENTACJA  PRAWNA,  UZGODNIENIA 

 

ü Warunki przyłączenia - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
nr WP/029792/2017/O03R07 z dnia 08.05.2017r. 

ü Wypisy z rejestru gruntów nr GG-I.6621.1834.2017.IPK z dnia 20.04.2017r. 

ü Decyzja Burmistrza Głuchołaz nr IRG.7230.100.2017.PS z dnia 04.12.2017r. 

ü Wywiad branżowy - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 
nr TD/OOP/OMD4/2017-11-09/0001031 z dnia 16.11.2017r. 

ü Uzgodnienie - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Opolu 
nr PSG/W254/OTG5/432/1382283/2017 z dnia 16.11.2017r. 

ü Uzgodnienie - Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach 
nr DT/BS/3135/2017 z dnia 14.11.2017r. 

ü Protokół z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nysie 
nr GG-III.6630.329.2017.IPW z dnia 07.12.2017. 

ü Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
  


















