
1. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
 

 Podstawę opracowania stanowi uzgodnienie rozwiązań projektowych z UG Biała               w 

oparciu o uzgodnienie przyłączenia z  Tauron Dystrybucja i zgodności z wymogami norm: 

 

- PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i                 

                                    budowa; 

- P SEP-E-001        Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

            przeciwporażeniowa; 

- N SEP-E-004       Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i 

            budowa; 

- N SEP-E-003       Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa; 

- PN-E-05100       Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa; 

- PKN-CEN/TR 13201-1  Oświetlenie dróg. Cześć 1: Wybór klas oświetlenia; 

- PN-EN 13201-2   Oświetlenie dróg. Cześć 2: Wymagania oświetleniowe; 

- PN-EN 13201-3   Oświetlenie dróg. Cześć 3: Obliczenia parametrów oświetleniow.; 

- PN-EN 13201-4   Oświetlenie dróg. Cześć 4: Metody pomiarów parametrów 

                                    oświetlenia; 

- PN-HD 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa” . 

 

Lp. 

 

 

 

Rodzaj urządzenia 

podziemnego 

 

 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

Pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

1 

Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe  do 1 kV kablami 1 kV lub z 

kablami sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 

Kable sygnalizacyjne i kable 

oświetleniowe z kablami tego samego 

przeznaczenia. 

 

 

5 Mogą się stykać 

3 

 

3 

Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 
Rurociągi wodociągowa     ściekowe,     

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 

25 + średnica 

rurociągu 

25 + średnica 

rurociągu 

5 Rurociągi z gazami i cieczami palnymi 
25 + średnica 

rurociągu** 

25 + średnica 

rurociągu** 

6 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18] 

7 
Części  podziemne  linii   napowietrznych  

(ustój, podpora, odciążka) 
- 40 



8 
Ściany budynków i inne budowle,  np.:  

przyczółki. 
- 50*** 

 

*)  Mogą się stykać :  

    Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przyłączonymi do 

tego samego odbiornika, kable jednożyłowe    stanowiące jedną linię wielożyłową oraz kable 

oświetleniowe. 

**) Należy uzgodnić z właścicielem rurociągu. 

***)Dopuszcza się zmniejszenie odległości po uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu. 

 

1.1 Budowa oświetlenia  

 

Na 3-ch slupach nowoprojektowanych h=7 wyposażone w zostaną zabudowane wysięgniki h=1m i  

l= 1,5m oprawy LED 72 W 350 mA 3500K 8950 lm  z reduktorem mocy w godzinach nocnych. 

Zasilanie stanowić będzie odgałęzienie z istniejących słupów 601 i 901 pokazanych na PZT za pomocą 

linii kablowej YAKXs 4x35 mm2. Granica stron na projektowanych rozłącznikach RSA 00/1 z 

wkładkami 10Ag/G zabudowanycjh na słupach 601 i 901. 

 

Dla oświetlenia przejścia dla pieszych projektowana jest zabudowa 2-ch słupów np. Jupiter 24 LH-6 z 

oprawami oświetleniowymi  LED zasilanymi obwodem bardzo niskiego napięcia (SELV) w tym 

przypadku napięciem z akumulatorów żelowych  ładowanych buforowo za pomocą paneli 

fotowoltaicznych wspomaganej turbiną wiatrową. Zestaw o parametrach:  Oprawa LED 24 W 22 lx 

pod lampą, srednio 7 lx w pasie o wymiarach 7x30 m zasilanego solarnie z 2-ma panelami 

fotowoltaicznymi min. 150W, 2-ma akumulatorami min. 130Ah i turbiną wiatrową 6-łopatową o 

starcie 2,6 m/s, sterownik MPPT z komunikacją bluetooth. 

 

Na słupach własności UM Biała 1110/1/O do 1110/5/O i 215 gdzie znajdują się oprawy sodowe 

projektuje się wymianę opraw pozostawiając wysięgniki istniejące - oprawy j.w. analogiczne.  

Na słupach własności Tauron Dystrubucja 601, 602, 602/1, 901, 903, 905, 907, 951, 1101, 1109 gdzie 

znajdują się wyeksploatowane oprawy sodowe projektuje się wymianę opraw pozostawiając 

wysięgniki istniejące (należy je oczyścić i pomalować - RAL 7035)- oprawy j.w. analogiczne. 

Na słupach własności Tauron Dystrubucja 902, 904, 906, 909 i 1110 (podwójnie) gdzie brak jest 

zainstalowanych opraw projektuje się dobudowę wysięgników stalowych Wo - 4 500/1500,  Wo - 5 

500/1500 i Wo - 6 500/1500 oraz opraw oraz zabezpieczenia i przewodu zasilającego - oprawy j.w. 

analogiczne. 

 

Wymiana i dobudowa będzie możliwa po zawarciu odpowiedniej odrębnej umowy pomiędzy Gminą 

Biała, a Tauron Dystrybucja O/Opole wydz. SR i w porozumieniu z SWS3.3.  

 

Standardowy kąt wzniosu dla wysięgników 5
o. 

 

1.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej stosowanym w układzie sieciowym 

TN-C, 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 



topikowych zainstalowanych w SV-25 w czasie nie przekraczającym 0,4 s. Zainstalowanie 

zabezpieczeń  o wartościach zgodnych z przedstawionymi na schemacie ideowym zapewnia spełnienie 

powyższego warunku. Ponadto zacisk N wysięgnika w słupach pokazane schemacie E3 należy 

podłączyć do przewodu PEN . Zabezpieczenia w stacji nie wymaga wymiany, wnioskowana moc 

opraw wymienianych o dobudowywanych jest niższa niż demontowanych, zatem zamierzenie nie ma 

wpływu na pracę zabezpieczenia w stacji. 

 

 

- PN-76/E-05125 Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

- P SEP-E-001       Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa; 

- N SEP-E-004      Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie budowa; 

- PN-HD 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa” . 

 

2. Zestawienie materiałów 

 

Lp Nazwa Jm Ilość 

1 AROT-rura z PCW osłonowa VA-50 m 3 

2 Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 131,04 

3 Benzyna do ekstrakcji dm3 2,2 

4 Czyściwo kg 3,3 

5 Emalia olejno-żywiczna wodoodporna dm3 4,4 

6 Kabel YAXSY 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 122,32 

7 Klamerki COT-36 do taśmy COT-37 szt 6 

8 Konstrukcje pod rozłącznik kpl 2 

9 Końcówki kablowe AL-35 szt 18 

10 Końcówki kablowe B-311 16mm2 szt 6 

11 Końcówki kablowe szt 10 

12 Kształtka termokurczliwa REC 50 szt 1 

13 Ogranicznik przepięć nn ASA-A-440-5A+D+K szt 6,12 

14 Opaski kablowe OKi szt 16,64 

15 Oprawa LED 72 W, 3500K, 10kV, z optyką T3 szt 26 

16 Piasek m3 11,424 

17 Przewód LgYżo 16mm2 m 1,56 

18 Przewód wielodrutowy AL m 54 

19 Przewód YDY 3x2,5mm2 750V m 25,5 

20 Ramka stalowa FR AROT szt 3 

21 Rozłączniki bezpiecznikowe RSA 00 kpl 2 

22 Rury AROT DVR 75 m 106,08 

23 Skrzynka SV 19.25 szt 18 

24 Słup aluminiowy anodowany inox h=7m wzmocniony dz szt 3 

25 Śruba oc. z nakrętką i podkł. okr. i spręż. M10x25 kpl 2 

26 Śruby M10x25+P+Ps+N kg 0,12 

27 Taśma do mocowania COT-37 m 6 

28 Uchwyty dystansowe typu SO 79.6 szt 7 

29 Uchwyty UKU szt 2 

30 Wysięgnik W-O/1 szt 7 



31 Wysięgniki rurowe aluminiowe anodowane inox giete h=1m; l=1,5m szt 3 

32 Zacisk odgałęźny 16-50 SPIN 382 szt 2 

33 Zacisk tulejowy ZUP-8 szt 2 

34 Zaciski odgałęźne SL 4.25+SP15 szt 78,38 

35 Zaciski odgałęźne SLIP 22.127 szt 18,36 

36 Zestaw lampowy hybrydowy h= 6 m z oprawą LED 24 W zasilanego solarnie z 2-ma 

panelami fotowoltaicznymi min 150W , 2-ma akumulatorami min 130Ah i turbiną 

wiatrową 6-łopatową o starcie 2,6 m/s, sterownik MPPT Bluetoth 

kpl 2 

37 Złącza kablowe IZK (zerowe,fazowe,przelotowe,przelotowe) 4 szt kpl 3 

Wszelkie nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów które zostały użyte w opisie i przedmiarach 

robót służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań, potwierdzonych 

załączonymi obliczeniami technicznymi. Tak więc wymienione nazwywłasne w dokumentacji 

projektowej należy traktować jako „typu". Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów ustawy 

Pzp aprobuje oferowanie materiałów równoważnych gwarantujących realizację robót w zgodzie z 

wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę, wykonanymi uzgodnieniami oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach, jeśli poparte będą ponownie wykonanymi obliczeniami technicznymi, a całość zostanie 

zweryfikowana przez autora projektu 

2.1 Zakresy rzeczowe do wykonania 

 

  1 Demontaże opraw UG 45311200-2     

- Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl 5 

  2 Demontaże opraw TD S.A. 45311200-2     

- Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl 11 

- Demontaż bezpiecznika lub odgromnika na słupie stojącym szt 11 

  3 Montaż oświetlenia na słupach UG  45311200-2     

- Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN, na wysięgniku opraw 

oświetlenia zewnętrznego LED 72W 7250 lm 3500K 
kpl 5 

- Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
szt 30 

- Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm2 szt 15 

- Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego -przewody przy 

lampach 

pom

iar 
5 

- Badania i pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 5 

  4 Montaż oświetlenia na słupach TD S.A. 45311200-2     

- Malowanie wysięgników stalowych oświetleniowych szt 11 

- Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie szt 7 

- Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN, na wysięgniku opraw 

oświetlenia zewnętrznego LED 72W 7250 lm 3500K 
kpl 18 

- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i 

wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m 
kpl 18 

- Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
szt 108 



- Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów 

izolowanych 
szt 18 

- Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm2 szt 54 

- Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego -przewody przy 

lampach 

pom

iar 
11 

- Badania i pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 11 

  Dodudowa nowego oświetlenia UG 45231000-5;453111001     

- Montaż zestawu hybrydowego h= 6 m z oprawą LED 24 W zasilanego solarnie z 2-ma 

panelami fotowoltaicznymi min 150W , 2-ma akumulatorami min 130Ah i turbiną 

wiatrową 6-łopatową o starcie 2,6 m/s, sterownik MPPT Bluetoth 

kpl 2 

- Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III m3 32,64 

- Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m, grunt kategorii III m 102 

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 204 

- Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVR 75 m 102 

- Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 102 

- Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 32,64 

- Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem długości do 3m w gruncie kategorii 

IV dla zapasu kablowego 
m3 3,36 

- Montaż zabezpieczenia wzdłużnego z przewodów izolowanych w liniach 

napowietrznych NN 
szt 2 

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych drogowych szt 3 

- Układanie kabli o masie do 1kg/m wewnatrz słupów oswietleniowych m 6 

- Montaż tablic bezpiecznikowych wnękowych szt 3 

- Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 

200mm2 na słupach 
m 24 

- Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody 

wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie 
szt 6 

- Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-

płaskownik 
szt 3 

- Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie szt 3 

- Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
szt 6 

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 72W 7250 lm 3500K szt 3 

- Układanie przewodów kabelkowych LYżo 16  na konstrukcji metalowej wew.słupa m 1,5 

- Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
szt 6 

- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i 

wysięgniki przy wysokości latarni do 10m 
kpl 3 

- Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 pod zaciski lub bolce w 

oprawach i złączach IZK 
szt 18 

- Malowanie napisów na słupach kpl 3 

- Układanie kabli o masie do 2kg/m w rurze i bezpośrednio na słupie betonowym - punkt 

zasilania 
m 20 

- Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego kpl 6 

- Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
szt 2 



- Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm2 szt 8 

- Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego -przewody przy 

lampach 

pom

iar 
3 

- Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia odc 3 

- Badania i pomiary instalacji uziemiającej - pierwszy pomiar szt 3 

- Badania i pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 3 

 

 

2.2 Wykaz materiałów z demontażu  

 

-  oprawa oświetlenia zewnętrznego wraz z lampą wyładowczą kpl 11 

-  złom stalowy wysięgnik rurowy  szt 11 

 

3. Przygotowanie i utrzymanie placu budowy 

 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z poniższym projektem wykonawczym i 

projektem związanym, to jest z projektem budowlanym wraz z uzgodnieniami w nim zawartymi oraz 

wymogami zgłoszeń i nadzorów zawartymi w tych dokumentach. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych trasa powinna być wytyczona przez służby geodezyjne a 

następnie, przed zasypaniem wykopów należy wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 

Teren budowy oraz jego otoczenie należy utrzymywać w należytym porządku, bez gromadzenia 

odpadów powstałych w toku realizacji robót. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy 

pozostawić czysty i uporządkowany tj. usunąć wszelkie odpady, materiały, narzędzia i urządzenia 

budowlane, związane z prowadzonymi robotami. Ewentualne odpady powstałe w trakcie budowy, w 

tym nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopów, należy zagospodarować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. 

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony. Wszystkie wykopy należy 

zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu pracownikom oraz osobom 

postronnym. 

W przypadku konieczności wykonania wykopu o głębokości powyżej 1 m lub zagrożonych osunięciem 

ziemi należy umocnić ściany wykopu w sposób uniemożliwiający osunięcie ziemi (skarpowania ścian, 

podparcia lub rozparcia) oraz wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia w odległościach pomiędzy nimi nie 

większych niż 20m. 

 

3.1 Pomiary  

 

Po wykonaniu prac należy wykonać komplet pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

3.2 Uwagi końcowe 

 

- Dopuszcza się zamawianie i zabudowę wyłącznie nowych atestowanych materiałów 

i urządzeń. Fakt ten należy potwierdzić dostarczeniem stosownych certyfikatów 

i deklaracji zgodności, które należy dołączyć do 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. 



 

- W przypadku powstania szkody należy sporządzić dokumentacje fotograficzną i protokół stron 

stanowiący podstawę rozstrzygnięcia sporu o wypłatę odszkodowania związanego z  realizacją robót. 

 

- Wykonawcę robót zobowiązuje się do zapoznania z treścią opisu technicznego, 

(łącznie z odpisami uzgodnień) i przestrzegania zawartych tam zaleceń. 

 

- Po zrealizowaniu prac należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie namiaru 

powykonawczego i sporządzenie dodatkowej dokumentacji wg standardu Tauron (osobno dla 

oświetlenia i osobno dla kolizji) w tym również na płycie CD 

 


