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2. Część opisowa    

2.1. Projekt Budowlany 
2.1.1 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy 
bocznej Pszowskiej od nr 47 do nr 47F w Wodzisławiu Śląskim. Zasilanie projektowanego 
oświetlenia przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia WTP TAURON 
Dystrybucja, z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. 

2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Wzdłuż ulicy Pszowskiej  istnieje oświetlenie uliczne. Omawiane oświetlenie wykonane jest 
jako napowietrzne i jest własnością TAURON Dystrybucja.  
Na bocznym fragmencie ul. Pszowskiej w kierunku domu nr 47G nie istnieje oświetlenie 
uliczne.  
W rejonie ul. Pszowskiej istnieje szafa oświetleniowa nr SO 7858 zasilana z stacji 
transformatorowej nr W 086 „Wodzisław Straż Pożarna” z której wyprowadzone są obwody 
oświetleniowe. Przy bocznym fragmencie ul. Pszowskiej z główną ulicą Pszowską stoi słup 
wirowany na którym podwieszona jest sieć rozdzielczo-oświetleniowa przewodami 
izolowanymi. W oparciu o warunki przyłączenia wydane przez TAURON Dystrybucję z w/w 
słupa zaprojektowano zasilanie oświetlenia przy ul. Pszowskiej. 
Granice działek oraz uzbrojenie terenu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu  
- rys. E-01 (w skali 1:500).  

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Wzdłuż ul. Pszowskiej zaprojektowano: 
- Linię napowietrzna AsXSn 2x25mm2 przewidziana do zasilenia  
  opraw oświetleniowych        160m  
- Oprawy oświetleniowe TECEO1 32 LED 71W (700mA)  szt 3  
- Projektowane słupy wirowane E-10,5/4,3     szt 1 
 
Powyższe rozwiązania są zgodne z Postanowieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach oraz wytycznymi Inwestora i warunkami przyłączenia wydanymi TAURON 
Dystrybucja. 
Na czas prowadzenia robót związanych z budową oświetlenia ulicznego należy uzyskać 
zezwolenia Zarządu Dróg Wojewódzkich na zajęcie pasa drogowego. 
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2.4 Trasa projektowanego oświetlenia.  
Przebiega w terenie zielonym jak pokazano na planie zagospodarowania terenu nr rys. E-01.  
W tabeli poniżej przedstawiono wszystkich właścicieli działek przez które przechodzi 
inwestycja. 
 
nr działki Imię i Nazwisko Miasto Adres 
2456/84;  
 

GMINA 
MIASTO 
WODZISŁAW 
ŚL. 

Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4 

2862/86 SKARB 
PAŃSTWA 

Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 2 

2455/84; Rogoza Karina 
Rogoza Mirosław 

Wodzisław Śl. ul. Pszowska 51F 

2.5 Uzbrojenie terenu.  
W rejonie projektowanego oświetlenia przy ul. Pszowskiej występuje uzbrojenie podziemne i 
naziemne: 
- wodociąg i kanalizacja sanitarna 
- sieć  napowietrzna n/N          - TAURON Dystrybucja S.A oddz. Gliwice 

Z Gestorami powyższych urządzeń na etapie projektowania dokonano uzgodnień   
branżowych a ostatecznie uzgodniono na ZUDP w Wodzisławiu Śl. Wszelkie uwagi 
właścicieli urządzeń  uwzględniono w niniejszym projekcie. Przebudowa istniejących 
urządzeń nie jest wymagana. 

2.6 Warunki geotechniczne.  

W oparciu o Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz. 463 Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 roku w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto: 
 - wg paragrafu 4.1 pkt. 2 - Warunki gruntowe proste, 

- wg paragrafu 4.1 pkt. 3 - I Kategorię geotechniczną. 
 

2.7 Linie rozgraniczające drogi. 

Przy projektowaniu oświetlenia ulicznego bocznej ul Pszowskiej od nr 47 do nr 47F w 
Wodzisławiu Śląskim uwzględniono również wymogi normy PN-EN 13 201/1-4 „Oświetlenie 
dróg publicznych” jakie służyć będą bezpieczeństwu wszystkich pojazdów oraz pieszych 
poruszających się po przedmiotowej drodze. 
Opracowania dokonano w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez TAURON 
Dystrybucję, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz wytycznych Inwestora. 
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3.Projekt Wykonawczy 

3.1 Podstawa opracowania 
- Zlecenia Wykonawcy 
- Obowiązujące normy i przepisy  
- Warunki techniczne przyłączenia wydane przez TAURON Dystrybucja 
- Inwentaryzacja własna w terenie 
- Protokoły ZUDP w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. 
- Geodezyjne podkłady mapowe 
- Katalog opraw oświetleniowych 
- Katalog słupów wirowanych 
 

3.2 Przedmiot  Opracowania  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogowego przy 
bocznym fragmencie ulicy Pszowskiej w Wodzisławiu Śl. o łącznej długości (sieć 
napowietrzna) 160 m. 
Zasilanie projektowanego oświetlenia przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi 
przyłączenia WTP wydanymi przez TAURON Dystrybucja z istniejącej sieci oświetleniowej 
przy ul Pszowskiej zasilanej ze stacji transformatorowej  nr W 086 „Wodzisław Straż 
Pożarna” poprzez szafę oświetleniową SO 7858.  
Inwestorem przedmiotowego zadania jest Miasto Wodzisław Śląski. 
 

3.3 Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje: 
- Linię napowietrzą oświetlenia drogowego ulicy bocznej Pszowskiej od nr 47 do nr 47F w  
w Wodzisławiu Śląskim. 

3.4 Dane techniczne  
 

Zasilanie  – napowietrzne z istniejącego słupa linii 
napowietrznej przy ul. Pszowskiej 

- Napięcie zasilania               - 230V 
- Pomiar energii  elektrycznej                                - istniejący w szafie pomiarowej SO 7858 
- Zabezpieczenie przedlicznikowe    - istniejący w szafie pomiarowej SO 7858 
- Układ sieci       - TN-C 
- System ochrony     - szybkie wyłączenie 
 
Rodzaj linii ośw.      - napowietrzna i kablowa 
- Typ linii oświetleniowej    - AsXSn 2x25mm2   160 m 
- napięcie zasilania     - 400/230V  
- oprawy oświetleniowe    - TECEO1 32 LED 71W (700mA) 3 szt 
- słup wirowany       - typu  E 10,5/4,3   1 szt 
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3.5  Projektowana linia oświetlenia ulicznego. 
 
Projektowane oświetlenie, podwieszone będzie na istniejących słupach energetycznych, oraz 
na jednym projektowanym słupie wirowanym betonowym typu E-10,5/4,3. 
Na projektowanych i istniejących słupach zamontować sieć oświetleniową przewodami  
AsXSn 2x25 mm2 oraz wysięgniki jednoramienne WO I  o długości 1= 1,5m (z mocowaniem 
dla słupów wirowanych   E-10,5).  
Na wysięgnikach zawiesić oprawy oświetleniowe TECEO1 32 LED 71W (700mA) lub inne o 
zbliżonych parametrach. 
Na sieci napowietrznej zabudować osłony bezpiecznikowe SV 19,25 z wkładkami Bi-Wts 
gL/gG 4A zabezpieczające źródła światła. Podłączenie opraw wykonać przewodem  
YDYżo 3x1,5mm2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopu pod słup należy wytyczyć 
dokładnie jego lokalizację, na podstawie wykopu kontrolnego.  
Z uwagi na zbliżenia do istniejących sieci naziemnych i podziemnych należy wykonać wykop 
kontrolne w celu ustalenia ich dokładnej lokalizacji a roboty prowadzić pod nadzorem 
przedstawicieli instytucji, których dana sieć jest własnością.  
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą. 
Ilość opraw oświetleniowych oraz miejsce ich zabudowania ustalono z Inwestorem. 
 

3.6 Ochrona odgromowa i ochrona od porażeń 
 

W celu ochrony przeciwporażeniowej przewidziano: szybkie wyłączenie (układ sieciowy  
TN-C). Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 omów. Bednarkę należy 
podłączyć do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając 
galwaniczne połączenie. Na całej długości linii oświetleniowej żyłą ochronną PE będzie 
przewód sieci N linii napowietrznej. Przewód N na słupach końcowych linii należy połączyć 
do projektowanej bednarki. Miejsca połączeń uziemienia zakonserwować masą antykorozyjną 
do wysokości 30cm ponad powierzchnię gruntu. Na końcu projektowanej sieci oświetleniowej 
(jak pokazano na schemacie E-02) zabudować komplet odgromników 30.166. Uziemienie 
odgromników sprowadzić po słupie bednarką FeZn 25x4 do gruntu i zakończyć sondą 
uziomową FeZn M20x3m. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω co należy 
sprawdzić pomiarem. Bednarkę uziemiającą malować w kolorze żołto-zielonym. Na 
wysokości 0,3 m od gruntu założyć złącze kontrolne. Miejsce połączeń zakonserwować 
wazeliną techniczną  
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, oraz niniejszym projektem. 
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3.7  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
I. Podstawa opracowania 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
II. Zakres opracowania  

 
Niniejsze opracowanie obejmuje plan „bioz” dla zadania: 
-Linia napowietrzna na odcinku:   160 m   
Trasa projektowanego oświetlenia została przedstawiona na projekcie zagospodarowania  
nr Rys. E-01. 
 
III. Istniej ące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia  
W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące elementy 
zagospodarowania, terenu mogące stwarzać zagrożenia: 
- jezdnia ulicy Pszowskiej 
- przewody elektroenergetyczne (n/N napowietrzna) 
- wodociąg 

 
IV. Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 
- od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego wykonującego roboty ziemne w całym 
zakresie wykonywania prowadzonych prac 
- porażenia prądem elektrycznym  
- upadku z wysokości przy pracach montażowych na słupach 
- niebezpieczeństwo od ruchu drogowego – jezdnia ul. Pszowska, 
 
V. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
Realizacja robót odbywać się będzie sukcesywnie od miejsca włączenia aż do końca 
projektowanych obwodów oświetleniowych. Teren robót należy wygrodzić w sposób wyraźny 
(tablice informacyjne i zakazu, taśmy ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc 
ogólnodostępnych dla osób trzecich. Miejsca kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu 
zlokalizować przy współudziale przedstawicieli ich właścicieli i służb geodezyjnych. 
Szczegóły podają plany zagospodarowania terenu z naniesionymi uzgodnieniami 
branżowymi. 
 
VI. Instrukta że i szkolenia pracowników 
Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w tematyce prowadzenia 
zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych, prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia 
terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzić specjalista d\s 
BHP. 
 Z chwilą na teren budowy każdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu 
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac co powinno być odnotowane w zeszycie 
szkoleń. Instruktaże winny być powtarzane w cyklach tygodniowych. Każdy zatrudniony 
powinien znać zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń: 
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- wykonywania robót w wykopach, 
- przebywania w pobliżu pracującego sprzętu zmechanizowanego (koparek,  ładowarek, 
podnośników, dźwigów itp.), 
- obsłudze wiertnic do przewiertów poziomych, 
- pracy na wysokościach (również z kosza podnośnika samochodowego), 
- pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem, 
- robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego, 
- stosowania środków ochrony osobistej, 
- udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w 
niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając osobę dozoru o powstałej 
sytuacji. 
Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej, tj. hełm ochronny, rękawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzież robocza 
pracowników powinna mieć naszywki z nazwą firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujący w 
pobliżu dróg powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robót powinno się 
odbywać pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, zaś dopuszczenie do 
prac niebezpiecznych winno być prowadzone na podstawie szczegółowych przepisów. 
 
VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
Wykopy na głębokości 1- 2,5m winne posiadać zabezpieczenie w postaci ścianek ażurowych, 
zaś głębsze – w postaci ścianek szczelnych wykonanych przy użyciu bali drewnianych, rozpór 
stalowych oraz płyt szalunkowych. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać 
pod nadzorem odpowiednich osób. Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych 
powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w odległości większej od krawędzi 
wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. 
Zejścia do wykopu należy wykonać przy użyciu drabin, rozstawionych w odległościach nie 
przekraczających 20m. 
Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:   
- znaków ostrzegawczych, 
- barierek siatek, 
- nocnego oświetlenia koloru żółtego, 
- taśm ostrzegawczych biało-czerwonych i tablic „UWAGA Głębokie   wykopy!”, 
Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystać istniejące ulice  
i drogi tymczasowe z płyt drogowych ułożonych na czas budowy. Przekopami kontrolnymi 
należy ustalić położenie istniejącego uzbrojenia terenu. Urobek wykonywany z wykopów 
powinien być składowany co najmniej w odległości 1m poza klinem odłamu gruntu, lub w 
przypadku braku miejsca odwożony samochodami na teren tymczasowego składowania. 
 
VIII. Uwagi ko ńcowe 
- Należy powiadomić geodezję w celu zinwentaryzowania linii oświetleniowej. 
-Przed wykopaniem dołów pod słupy należy wykonać przewierty kontrolne w celu  
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Zachować odległości i wytyczne podane w 
uzgodnieniach  branżowych oraz protokołach ZUDP. 
- Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać pomiarów wielkościowych elektrycznych, 
szczególności pomiar stanu izolacji trasy kablowej i pomiar rezystancji uziemienia. 
- Przed podłączeniem uzyskać dopuszczenie z  TAURON Dystrybucja  na prace na istniejącej 
sieci rozdzielczo - oświetleniowej. 
- Teren po robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub inspektorem   
nadzoru. 



Projekt budowlano – wykonawczy – Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Pszowskiej od nr 47 do  
nr 47F w Wodzisławiu Śląskim. 

 

4. Obliczenia  
a/ Bilans mocy 
 
Moc maksymalna                              Pm  = 3 opraw x 71W = 213 W 
Współczynnik jednoczesności           k=1 
 

 
Obliczanie spadku napięcia  
 
Obliczenia przeprowadzono dla najgorszego wariantu.  
 
Obliczenia spadku napięcia zostały ujęte w tabeli „Spadek napięcia”. 
- Dla sieci zasilających 3-fazowych 
P  - moc maksymalna czynna [W] 
L - długość przyłącza [m] 
γ - konduktywność przewodu mierzonego [Ω] 
S - przekrój przyłącza [m] 
Un – napięcie znamionowe międzyprzewodowe [V] 

∆U = P�l�100

γ�s�U n
2       

- Dla obwodów oświetleniowych 1-fazowych 
P  - moc maksymalna czynna [W[ 
L - długość przyłącza [m] 
γ - konduktywność przewodu mierzonego [Ω] 
S - przekrój przyłącza [m] 
Un – napięcie znamionowe międzyprzewodowe [V] 

∆U = P�l�200

γ�s�U n
2  

 
-Obliczenia skuteczności działania zabezpieczeń zwarciowych jako elementów 
ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne szybkie wyłączanie prądu 
 
4.2.5 Obliczanie impedancji pętli zwarcia: 
RZ=RT+2*(RL1+RL2+RL3+…) 
XZ = XT+2*(XL1+XL2+XL3+…) 
ZS=√RZ

2 +X Z
2

 
gdzie: 
RZ, XZ - rezystancja i reaktancja zastępcza obwodu zwarciowego [Ω] 
RT, XT - rezystancja i reaktancja transformatora [Ω] 
RL, XL - rezystancje i reaktancje obwodów odbiorczych niskiego napięcia [Ω] 
ZS - impedancja zastępcza obwodu zwarciowego [Ω] 
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Obliczenie prądu zwarcia jednofazowego  

I a=
0,8�U 0

Z S
 

gdzie: 
Ia - prąd zwarciowy powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia [A] 
U0 - napięcia fazowe względem ziemi [V] 
- Obliczanie skuteczności zadziałania zabezpieczenia  

I S

k�I b
 

gdzie: 
k - krotność zadziałania zabezpieczenia zwarciowego (z charakterystyki czasowo-
prądowej) dla czasu t=0,4s 
Ib - wartość wkładki zabezpieczenia zwarciowego [A]. 
 
UWAGI! 
 
Dla obliczenia skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych dodano parametry 
stacji transformatorowej o mocy 630 kVA  nr W 086 „Wodzisław Straż Pożarna” . 
Wyniki obliczeń skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych przedstawiono w 
tabeli „Zwarcie”. 
 
Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową 
długotrwała 
 
kd�∆ϑ �I Z≥ l�∆ν�I Bm  
gdzie: 
kd  - współczynnik określający krotność przekroczenia obciążalności dopuszczalnej 
długotrwałej przewodu lub kabla podczas obciążenia dorywczego 
∆ϑ  - współczynnik temperaturowy 
I Z  - wartość obciążalności dopuszczalnej długotrwałej dla przewodu lub kabla [A] 
l  - współczynnik określający krotność zadziałania zabezpieczenia  
przeciążeniowego 
 
 
 
∆υ  - współczynnik termiczny zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego 
I Bm  - wartość zabezpieczenia przeciążeniowego [A] 

kd= 1

√1− e

− t
d

T
 

gdzie: 
td - czas trwania obciążenia dorywczego (10, 30, 60, 90 min) 
T - cieplna stała przewodu 
 

∆ϑ=√
ϑ dd− ϑ 0 '

ϑ dd− ϑ 0
 

gdzie: 
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ϑ dd  - temperatura dopuszczalna długotrwała przewodu 
ϑ 0  - faktyczna temperatura otoczenia (pracy) 
ϑ 0 '  - obliczeniowa temperatura otoczenia 

 
Wyniki obliczeń przekrojów przewodów ze względu na obciążalność prądową 
długotrwałą przedstawiono w tabeli „Przeciążenie”. 
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5. Zestawienie podstawowych materiałów 
 
Oświetlenie ulicy 

1. Linię napowietrzna AsXSn 2x25mm2    m 160 
2. Przewód  YDYżo 3x1,5 mm2                  m 9 
3. Oprawa TECEO1 32 LED 71W (700mA)   kpl 3 
4. Wysięgnik 1-ram. l=1,5m      szt 3 
5. Słup wirowany E-10,5/4,3      szt 1 
6. Wkładki bezpiecznikowe BiWts 4A     szt 3 
7. Materiały pomocnicze 
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Jastrzębie Zdrój  2014.10.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
         
 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (DZ.U. Nr. 207 z 2003 poz. 2016 ze 
zmianami) oświadczam, że  
 
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Pszowskiej od nr 47 do nr 47F w 
Wodzisławiu Śląskim. 
 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Podpis projektanta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


