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3. Część prawna 
3.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego  

 

 

       Bydgoszcz, dnia 31.03.2021 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

„Oświadczam, że projekt: 

Przebudowa dróg powiatowych ul. Jana i J ędrzeja Śniadeckich, Gda ńskiej i Zygmunta 
Krasi ńskiego oraz drogi gminnej ul. Pomorskiej w zakresie  niewymagaj ącym zmiany 
granic pasa drogowego. Budowa o świetlenia drogowego na terenie działek nr 113 obr ęb 
127; 259, 260 obr ęb 128; 41 obr ęb 130; 77 obr ęb 166 w miejscowo ści Bydgoszcz  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………… 
mgr inż. Mariusz Prymula 

( podpis projektanta) 
 

 

 

  ………………………………………………… 

   mgr inż. Damian Jakubowski 
   ( podpis sprawdzającego) 
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3.2. Uprawnienia projektanta i przynależności do izby 
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3.3. Uprawnienia sprawdzającego i przynależności do izby 
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3.4. Tabelaryczne zestawienie własności 
 

L.p. Obręb Nr działki Imię i Nazwisko Adres Uwagi Numer KW 

1 127 113 Gmina Bydgoszcz  
(ZDMiKP w Bydgoszczy) 

ul. Jezuicka 1; 85-102 Bydgoszcz  

(ul. Toruńska147A, 85-844 Bydgoszcz) 
dr BY1B/00094889/7 

2 128 259 

 
Gmina Bydgoszcz  

(ZDMiKP w Bydgoszczy) 
 

ul. Jezuicka 1; 85-102 Bydgoszcz  
 

(ul. Toruńska147A, 85-844 Bydgoszcz) 
dr BY1B/00094889/7 

3 128 260 
Gmina Bydgoszcz  

(ZDMiKP w Bydgoszczy) 

ul. Jezuicka 1; 85-102 Bydgoszcz  

(ul. Toruńska147A, 85-844 Bydgoszcz) 
dr BY1B/00031783/5 

4 130 41 Gmina Bydgoszcz  
(ZDMiKP w Bydgoszczy) 

ul. Jezuicka 1; 85-102 Bydgoszcz  

(ul. Toruńska147A, 85-844 Bydgoszcz) 
dr BY1B/00031782/8 

5 166 77 
Gmina Bydgoszcz  

(ZDMiKP w Bydgoszczy) 

ul. Jezuicka 1; 85-102 Bydgoszcz  

(ul. Toruńska147A, 85-844 Bydgoszcz) 
dr BY1B/00094889/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bydgoszcz, dnia 10 września 2020

Przedmiot: Linia kablowa - oświetlenie

Zlecenie: ERGOPROJEKT

Położenie:

odpis

Pismo z dnia 2020-08-14

DOKUMENTACJA była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w dniu 10.09.2020 r., w zakresie lokalizacji urządzeń (projektowanych) podziemnych i 
nadziemnych z uwagami jak podano niżej.
Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszego 
pisma.
Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.) 
Zarządzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarządzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI  i  ZALECENIA:
A.Przewodniczący Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydział Administracji Budowlanej (WAB) - Radosław Szewczuk
C.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elżbieta Lis
2.Enea Operator-Oddział Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)
3.Polska Spółka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rąpel
4.Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
5.Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel
6.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (MWiK) - Małgorzata Dylas, Rafał Kęskrawiec
7.Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) 
8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher
9. CHEM W i K 
10.PGE G i EK Oddział Zespół Elektrociepłowni 
11.D-ENERGIA
-------------------
Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość 
uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: eneregt., 
gaz., wod-kan., teletech., a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie 
zachować normatywne odległości od w/w sieci.

MPG.Z.431.0740.2020 Protokół
Prezydent Miasta Bydgoszczy

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. Prezydenta Miasta

obręb numer działki
127 113
128 259,260
130 41
166 77

ulica numer
Śniadeckich
Krasińskiego





magdaz
Stempel

magdaz
Stempel
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4. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
1) Przedmiot inwestycji  

 Przebudowa dróg powiatowych ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Gdańskiej                    
i Zygmunta Krasińskiego oraz drogi gminnej ul. Pomorskiej w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Budowa oświetlenia drogowego               
na terenie działek nr 113 obręb 127; 259, 260 obręb 128; 41 obręb 130; 77 obręb 166 
w miejscowości Bydgoszcz. 

2) Istniej ący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowa nych zmian  

Na terenie objętym opracowaniem występuje: 
 - sieć oświetleniowa kablowa nn 0,4 kV, 
 - sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV, 
 - sieć telekomunikacyjna kablowa, 
 - kanalizacja kablowa do sygnalizacji świetlnej, 
 - sieć gazowa, 
 - sieć kanalizacyjna, 
 - sieć wodociągowa, 
 - droga o nawierzchni asfaltowej. 
 
3) Projektowany stan zagospodarowania terenu  

Niniejszy projekt obejmuje: 
• budowę sieci kablem YKYżo 5x16 mm2 o łącznej długości 268 m (trasa 193 m, 

wejście do słupów 21 m, zapas pionowy przy słupach 21 m, kanalizacja kablowa 
24 m, falowanie 9 m) , 

• posadowienie 7 słupów oświetleniowych stylowych z oprawami LED, 
• rozbiórkę masztu sygnalizacyjnego niskiego oraz przewieszenie sygnalizatora 

pieszo/rowerowego na projektowany słup oświetleniowy. 
 

4) Zestawienie powierzchni  

Projektowane są obiekty liniowe – zestawienie powierzchni nie dotyczy. 
 

 

5) Ochrona zabytków 

Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku należy bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego burmistrza. Osoby są 
obowiązane zabezpieczyć odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz 
wstrzymać prace mogące uszkodzić przedmiot i jego odkrycia – do czasu wydania 
odpowiednich zarządzeń przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

 

6) Wpływ eksploatacji górniczej  

Przedmiotowy obszar nie leży w terenach górniczych. 
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7) Zagro żenia dla środowiska, higieny i zdrowia u żytkowników  

Projektowane urządzenia nie wprowadzają zagrożenia dla środowiska ani nie 
wpływają na higienę i zdrowie użytkowników. Elementy pod napięciem mogą stanowić 
jednak zagrożenie dla człowieka na skutek porażenia prądem elektrycznym. 
 

 

 

8) Geotechniczne warunki posadowienia 

Kategorię geotechniczną  inwestycji  określono  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  
Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r., w  
sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz 
określonych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla 
planowanego przedsięwzięcia przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu 
budowlanego – wykopy do głębokości 1,2 m. 

 

9) Inne ustalenia 

 Stosować się do wydanych warunków i uzgodnień. 

 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………… 

mgr inż. Mariusz Prymula  
( podpis projektanta) 
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5. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane określono obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analizę oddziaływania 
obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu na 
podstawie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tekst 
jedn.) art. 5 ust. 1 pkt 9 – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga ń określonych w niniejszej ustawie.  

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 
755 tekst jedn.) art. 18 ust. 1 pkt 2 - Projektowany obiekt – inwestycja nie 
narusza wymaga ń okre ślonych w niniejszej ustawie.  
 -Ustawa z dnia 10 luty 2017 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 
799 tekst jedn.) art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 122 – Projektowany obiekt – 
inwestycja nie narusza wymaga ń okre ślonych w niniejszej ustawie.  

 -Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, 
poz. 71 tekst jedn.) 3 ust. 1 pkt 7 – Projektowany obiekt – inwestycja nie 
narusza wymaga ń okre ślonych w niniejszym rozporz ądzeniu  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                     
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga ń określonych w niniejszym rozporz ądzeniu.  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 
tekst jedn.)   – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wyma gań 
okre ślonych w niniejszej ustawie .  

 

Przeprowadzono analizę uwarunkowań formalno – prawnych: 

- Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2015 poz. 1422 tekst jedn.) pod kątem wyznaczania w otoczeniu budowlanego 
terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów 
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz.U. 2018 poz. 1202 
tekst jedn.)  – nie dotyczy 

 

Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji - działki nr 113 obręb 127; 259, 260 obręb 
128; 41 obręb 130; 77 obręb 166 w miejscowości Bydgoszcz. 
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6. Informacja Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia 
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tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 
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Gdańskiej i Zygmunta Krasi ńskiego oraz drogi gminnej                               
ul. Pomorskiej w zakresie niewymagaj ącym zmiany granic pasa 
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nr 113 obr ęb 127; 259, 260 obr ęb 128; 41 obr ęb 130; 77 obr ęb 166 
w miejscowo ści Bydgoszcz  
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I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa dróg powiatowych ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Gdańskiej i Zygmunta 
Krasińskiego oraz drogi gminnej ul. Pomorskiej w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr 113 
obręb 127; 259, 260 obręb 128; 41 obręb 130; 77 obręb 166 w miejscowości 
Bydgoszcz 
 
Projekt obejmuje: 

• budowę sieci kablem YKYżo 5x16 mm2 o łącznej długości 268 m (trasa 193 m, 
wejście do słupów 21 m, zapas pionowy przy słupach 21 m, kanalizacja kablowa 
24 m, falowanie 9 m) , 

• posadowienie 7 słupów oświetleniowych stylowych z oprawami LED, 
• rozbiórkę masztu sygnalizacyjnego niskiego oraz przewieszenie sygnalizatora 

pieszo/rowerowego na projektowany słup oświetleniowy. 

Nazwa inwestora i adres: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: mgr inż. Mariusz Prymula 
 
Adres projektanta: ul. Leśna 19/28, 85-676 Bydgoszcz 
 
II CZĘŚĆ OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• budowę sieci kablem YKYżo 5x16 mm2 o łącznej długości 268 m (trasa 193 m, 
wejście do słupów 21 m, zapas pionowy przy słupach 21 m, kanalizacja kablowa 
24 m, falowanie 9 m) , 

• posadowienie 7 słupów oświetleniowych stylowych z oprawami LED, 
• rozbiórkę masztu sygnalizacyjnego niskiego oraz przewieszenie sygnalizatora 

pieszo/rowerowego na projektowany słup oświetleniowy. 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 
1. Wyłączenie linii nn spod napięcia, 
2. Budowa oświetlenia drogowego, 
3. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
4. Wykonanie pomiarów,  
5. Załączenie linii. 

 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 
 - sieć oświetleniowa kablowa nn 0,4 kV, 
 - sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV, 
 - sieć telekomunikacyjna kablowa, 
 - kanalizacja kablowa do sygnalizacji świetlnej, 
 - sieć gazowa, 
 - sieć kanalizacyjna, 
 - sieć wodociągowa, 
 - droga o nawierzchni asfaltowej. 
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     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- porażenie prądem elektrycznym 
- upadek z wysokości, 
- przygniecenie przez słup oświetleniowy, 
- potrącenie na drodze. 
 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich występowania. 
 - odpowiednio oznakować miejsce wykopów, 
 - zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii 
elektroenergetycznej, 
 - przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
 - przestrzegać zasad  gospodarki odpadami. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć przyłączanie 
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci: 
 - przestrzegać zasad  gospodarki odpadami, 
 - rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
 - dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia 
(zakończenia) prac. 
 - pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną poinformowani                                      
o przewidywanej skali zagrożenia. 
Instruktaż pracowników: 
 - do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie                             
o zdolności do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z 
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane będą przez uprawnionych                             i 
przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników pracujących pod nadzorem 
kierownika budowy i  brygadzisty. 
 - pracownicy realizujący roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpoczęciem 
będą poinformowani o skali i rodzaju zagrożeń podczas prowadzenia robót oraz zasad 
postępowania w wypadku awarii. 
         W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 

1. bezzwłocznie powiadomić: 
- kierownika budowy, 
- osobę nadzorującą prace. 

2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich, w tym zapewniających bezpieczną 
komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń w sąsiedztwie. Zwrócić uwagę na zapewnienie bezpiecznej odległości                    
od czynnych przewodów sieci energetycznej 
 ………………………………………………… 

mgr inż. Mariusz Prymula  
 (podpis projektanta) 
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7. Część techniczna 
7.1. Opis techniczny 

Przedmiot opracowania dokumentacji 

Przebudowa dróg powiatowych ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Gdańskiej i Zygmunta 
Krasińskiego oraz drogi gminnej ul. Pomorskiej w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr 113 
obręb 127; 259, 260 obręb 128; 41 obręb 130; 77 obręb 166 w miejscowości 
Bydgoszcz. 

Podstawa opracowania dokumentacji 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• umowy zawartej z inwestorem, 
• danych zebranych przez projektanta w terenie, 
• mapy geodezyjnej w skali 1:500, 
• wypisów z rejestru gruntów, 
• przepisów techniczno-budowlanych i aktów normatywnych. 

Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• budowę sieci kablem YKYżo 5x16 mm2 o łącznej długości 268 m (trasa 193 m, 
wejście do słupów 21 m, zapas pionowy przy słupach 21 m, kanalizacja kablowa 
24 m, falowanie 9 m) , 

• posadowienie 7 słupów oświetleniowych stylowych z oprawami LED, 
• rozbiórkę masztu sygnalizacyjnego niskiego oraz przewieszenie sygnalizatora 

pieszo/rowerowego na projektowany słup oświetleniowy. 

Stan istniej ący 

Ulica Jana i Jędrzeja Śniadeckich oświetlona jest oprawami sodowymi 
posadowionymi na słupach typu WZ wł. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. przeznaczonych 
do rozbiórki wg oddzielnego opracowania. 

Na ul. Pomorskiej istniejące oświetlenie stylowe sodowe zasilane jest kablem 
YKYżo 5x16 mm2 obwód nr 2 z SO(UM) nr 50 "Pomorska / Cieszkowskiego", a na ul. 
Gdańskiej kablem YKYżo 5x25 mm2 z szafki SO(UM) nr 097 "Szafka Gimnazjalna B". 
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Dobór rozwi ązania oświetleniowego 

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe drogowe LED spełniające następujące 
warunki fotometryczne: klasa oświetleniowa M4, temperatura barwowa 3000K. Dla 
podanej klasy oświetleniowej należy spełnić następujące wymagania:  

 
Lm [cd/m²] ≥ 0.75 

U0 ≥ 0.40 
UI ≥ 0.60 

TI [%] ≤ 15 
EIR ≥ 0.30 

 
 

Oprawy zamontować na wysokości 8 m z wykorzystaniem słupów o wysokości 9 m. 
Szczegółowe wyniki zamieszczono na końcu opracowania z przykładowymi oprawami. 
 

Słupy o świetleniowe 

Projektuje się słupy stylowe o wysokości 9 m, posiadające certyfikat 
bezpieczeństwa CE  posadowione na prefabrykowanych fundamentach.  

Stosować słupy z wnęką kablową, posadowione w taki sposób aby umożliwić 
bezpiecznie wykonywanie prac. Wnęki kablowe wyposażyć w złącza umożliwiające 
podłączenie do 3 kabli: 
- Izolacyjne złącza bezpiecznikowe IZK-4-01, 
- Izolacyjne złącza fazowe IZK-4-02, 
- Izolacyjne złącza zerowe IZK-4-03. 

Oprawy zasilić od złącza bezpiecznikowego przewodem YKYżo 3x1,5 mm2. 
Jako zabezpieczenie opraw zastosować wkładkę topikową Wkładka topikowa D01/gL 
6A . 

Numeracja słupów:   
��	�ł���	/	��	
��
�

��	������
 

Skrajnia pozioma przy umieszczaniu słupów oświetleniowych musi spełniać 
następujące wymagania: 

- 0,5 m – min. odległość krawędzi bocznej słupa od krawędzi jezdni, 
 
Kable o świetleniowe  

W związku z dużym uzbrojeniem terenu projektowany kabel ułożyć w rurze 
RHDPEk-f Ø75. W celu zabezpieczenia kabli YKYżo 5x16 mm2 przed naprężeniami, 
należy układać je z falowaniem 4%. Kable ułożyć na podsypce z piasku 
drobnoziarnistego o grubości 10 cm i zasypać je warstwą piasku o grubości 10 cm. W 
gruncie rodzimym służącym do zasypania rowu kablowego nie mogą znajdować się: 
kamienie, gruz oraz inne ostre materiały lub elementy. Kable układać w temperaturze 
otoczenia nie mniejszej niż  -5o C lub nie niższej od zaleceń producenta.  

Pozostawić zapasy kabli (w pionie) przy słupach ok. 1,5 m. 
 Na kablu ułożonym w ziemi założyć trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa 
sztucznego co 10 m, przy słupach  
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 
- typ kabla, 
- użytkownik, 
- rok ułożenia. 
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Taśmę ostrzegawczą z folii PCV w kolorze niebieskim o szerokości 30 cm                         
i grubości minimum 0,5 mm ułożyć na wysokości ok. 30 cm względem powierzchni 
zewnętrznej kabla lub rury ochronnej. 
 W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz 
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe koloru 
niebieskiego o długościach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu. 
Projektowane kable oświetleniowe należy ułożyć na głębokości minimum: 
- 0,5 m – pod chodnikiem. 

Ochrona dodatkowa od pora żeń 

Z uwagi na istniejący układ sieci typu TN–C-S, jako dodatkową ochronę od 
porażeń zastosowano samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania w wymaganym 
czasie. 

 

Uwagi ko ńcowe  

 Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać                                            
się z usytuowaniem istniejących urządzeń oraz warunkami uzgodnień. Ze względu                   
na uzbrojenie terenu  należy  podczas  budowy  zachować  szczególną  ostrożność. 
Przy realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 Całość   prac  budowlanych  wykonać  zgodnie  z  podanymi  uwagami                               
i wymogami  oraz  z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami 
technicznymi. Podczas budowy powinien być zapewniony nadzór służb, które                   
są właścicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien być 
doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy: 

• wykonać inwentaryzację geodezyjną, 
• dokonać odbioru z przedstawicielem Inwestora, 
• przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzić ciągłość żył 

roboczych, sporządzić protokół wartości rezystancji uziemień oraz protokół 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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7.2. Obliczenia 
 

Sprawdzenie bilansu mocy 

Stan istniejący: 

Układ sieci: TN-C-S 
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3 x 25 A 
Układ pomiarowy: 3 - fazowy licznik energii elektrycznej 

Numer obwodu 
Moc 

oprawy  
[W] 

Typ Ilość Σ Moc 
[W] 

- 100 Sterownik 1 100 
1 169 S 27 4563 

2 
169 S 22 3718 
75 Proj. LED 6 450 

3 169 S 3 507 
   Razem 9338 
     

   Moc szczytowa opraw [W] 9338 
  Moc opraw na 1 fazę [W] 3112 
  Prąd obliczeniowy na 1 fazę Io [A] 14,6 
  Prąd rozr. na 1 fazę 1,6 x Io [A] 23,4 

 

Wnioski: Moc przyłączeniowa na potrzeby oświetlenia drogowego zasilanego z szafki              
nr SO(UM) nr 50 „Pomorska / Cieszkowskiego” jest wystarczająca. 

Dobór zabezpiecze ń i kabli 

Dobór zabezpieczenia dla projektowanej oprawy LED 

IB = 
PS = 

75 W 
= 0,4 A 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                        

cos φ – współczynnik przesunięcia fazowego [-] 

Un · cos φ 230 V · 0,93 
      

 
Wnioski: Dobrano zabezpieczenie: D01/gL 6A 

 

Projektowany kabel YKYżo 5x16 mm2 zasilający słupy oświetleniowe musi spełniać następujące 
warunki: 

IB < In  < IZ I2 < 1,45 · IZ gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

10,4 A < 16 A < 67 A 16 A · 5 < 1,45 · 67 A 
 80 A < 97,15 A 

 
Wnioski: warunki spełnione. 

 

Projektowany kabel YKYżo 3x1,5 mm2 zasilający oprawy musi spełniać następujące warunki: 

IB < In  < IZ I2 < 1,45 · IZ gdzie:                                                                                 
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

0,2 A < 6 A < 20 6 A · 2,1 < 1,45 · 15 A 
 
 

12,6 A < 22 A 
 
 

 
Wnioski: warunki spełnione. 
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Ochrona od pora żeń w wymaganym czasie 

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 w celu ochrony przed dotykiem pośrednim 
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. W tym celu musi być spełniony 
warunek: 
 
Dla zabezpieczenia w złączu słupowym: 

230
4,7

49,2s

Uo V
Z

Ia A
≤ = = Ω 

 
Dla zabezpieczenia w szafce oświetleniowej: 

230
2,875

80s

Uo V
Z

Ia A
≤ = = Ω 

gdzie:                                                                                                          
ZS-  impedancja pętli zwarcia, 
Ia -  prąd zadziałania zabezpieczenia dla t = 0,4 s, 
Uo - napięcie znamionowe sieci względem ziemi. 
 

 

Obliczenie spadku napi ęcia na obwodzie nr 2 

Lp. 
Moc Długo ść Przekrój Konduktywno ść Napięcie Spadek 

szczytowa kabla kabla Al.=33, Cu=55 znamionowe napięcia 
- Ps [kW] L [m] S [mm2] γ [Ω*mm2) Un [V] ∆U% 

2/1 1,502 20 16 55 230 0,13 
2/4 1,333 70 16 55 230 0,40 
2/7 1,164 70 16 55 230 0,35 
2/10 0,995 70 16 55 230 0,30 
2/13 0,676 70 16 55 230 0,20 
2/16 0,507 70 16 55 230 0,15 
2/19 0,338 70 16 55 230 0,10 
2/22 0,169 70 16 55 230 0,05 

Oprawa 0,050 10 1,5 55 230 0,02 

      1,71% 
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8. Zestawienie podstawowych materiałów   

Linia kablowa 

 1 Kabel typu YKYżo 5x16 mm2 268 m 

 2 Folia niebieska (szer. 300, grubość min 0,5 mm) 193 m 

 3 Tabliczka opisowa kabla (wzdłuż trasy) 20 szt. 

 4 Piasek drobnoziarnisty 15,5 m3 

 5 Rura ochronna RHDPEk-f Ø75 rozkopowo [m] 193 m 

 Wyposażenie szafy oświetlenia drogowego nr 050 – Pomorska - Cieszkowskiego 

 1 Wyłącznik nadprądowy S301 B16 3 szt. 

Wyposażenie słupa 

 1 Słup stylowy o wysokości 9 m  7 szt. 

 2 Fundament prefabrykowany 7 szt. 

 3 Oprawa LED P=75W, 9648 lm, 3000K 7 szt. 

 4 Przewód  YKYżo 3x1,5 77 m 

 5 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 7 szt. 

 6 Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 14 szt. 

 7 Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 7 szt. 

 8 Wkładka topikowa D01/gL 6A 7 szt. 

 9 Tabliczka opisowa słupa 7 szt. 

 Uziemienie 

 1 Taśma stalowa Fe/Zn 25 x 4 mm 36 m 

 2 Pręt stalowy 16 x 1,5 m 24 m 

 3 Grot do pręta stalowego  6 szt. 

 4 Złączki do pręta stalowego 18 szt. 

 5 Zacisk krzyżowy [szt.] 6 szt. 

 

9. Zestawienie demonta żowe   

 1 Maszt sygnalizacyjny niski  1 szt. 

 

10. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia   

 1 Chodnik – kostka 2 mb 2 m2 

*Pozostała nawierzchnia zostanie odtworzona / wykonana w ramach 
przebudowy chodnika przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 

 

 

 

 


