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I.     Przedmiot opracowania 
 
    Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy   
    budowy oświetlenia drogi osiedlowej przy ul. Pułtuskiej 17B oraz rozbiórka    
    napowietrznej linii oświetleniowej. 
              
II.    Podstawa opracowania 

 
  Opracowanie niniejsze zostało wykonane  na podstawie następujących   
    materiałów: 
- umowa z Inwestorem  
- warunki przyłączenia do sieci istn. oświetlenia L. dz.6011/10 z dnia 06.11.2010r.   

          wydane przez RE w Legionowie. 
      - opinia ZUD 

- obowiązujące normy i przepisy 
      - katalogi słupów i opraw 
 
III.    Zakres opracowania 

 
   Opracowanie niniejsze obejmuje następujący zakres: 

      - rozbiórkę napowietrznej linii oświetlenia terenu   
- budowę kablowej linii oświetleniowej  
 

IV.  Podstawowe wielkości energetyczne 
 
     Napięcie zasilania po stronie 0,4kV:                                       400/230V, 50Hz 
     Układ sieci energetyki:                                                             TT 
     Moc przyłączeniowa istn. dla ośw. rejon st. tr. 0476             10,0 kW  
 
V. Urządzenia istniejące 
 
   1. Stacja transformatorowa Nr 0476 typu MSTp-20/630 przy ul. Zakroczymskiej       
         z transformatorem o mocy 250 kVA zasilana kablową linią SN-15kV   
        Stację transformatorową pozostawić bez zmian.  
      
   2. Linia niskiego napięcia  wykonana jako kablowa, kablami YAKXS 4x120 mm2                  
           Linia niskiego napięcia pozostaje bez zmian.       
 

3. Oświetlenie uliczne – stanowi oddzielne przedsięwzięcie i wykonane jest 
kablami YKXS 4x16mm2 oraz YKXS 4x10mm2  jako całonocne i północne.  

        Oprawy sodowe OP 42 mocowane na  słupach SPA oraz słupki SAP. 



           Istniejąca linia oświetlenia drogowego wzdłuŜ ul. Pułtuskiej pozostaje bez  
        zmian. 
           Pomiar energii elektrycznej i sterowanie oświetleniem w szafce SOK  
        zlokalizowanej przy złączu kablowym nr 3464 ul. Pułtuska r. Nasielskiej.  
        Licznik energii elektrycznej czynnej, 3-faz., 1-strefowy. 
        Sterowanie oświetleniem zegarem cyfrowym astronomicznym – całonocne  
        i północne. 
        Urządzenia pomiarowe, sterownicze i zabezpieczające pozostają bez zmian. 
           Na terenie działki nr ewid. 29/4 znajduje się napowietrzna linia oświetlenia   
        terenu wykonana na słupach typu śN-10m. Oprawy sodowe OUSe mocowane na  
           wysięgnikach na wierzchołkach słupów. 
        Przewody zasilające AsXSn 2x25mm2.  
        Istniejącą napowietrzną linię oświetleniową naleŜy zdemontować w zakresie   
           pokazanym na rys. nr 2 oraz zestawieniu demontaŜowym. 
        Materiały z demontaŜu przekazać do UMiG Serock.         
 
VI.  Urządzenia projektowane  
 

1. Oświetlenie drogi osiedlowej przy bud. nr 17B stanowiące rozbudowę istn.   
      oświetlenia ul. Pułtuskiej projektuje się jako całonocne i północne   
      latarniami firmy Elgis. 
      Zasilenie linii oświetleniowej zaprojektowano jako przedłuŜenie istniejącego 

oświetlenia ulicznego. 
    W tym celu w odległości  0,5m od demontowanego słupa nr 10/3, typu śN-10  

naleŜy ustawić latarnię nr 1 typu SPA-S6 (latarnie typu SPA zastosowano  
w ul. Pułtuskiej).   

      Projektowaną latarnię wyposaŜyć w wysięgnik dwuramienny typu SPC-3 
      z oprawami OP-42 (patrz zdjęcie nr 1). 

  Zdemontowany kabel zasilający oprawę na słupie nr 10/3 wprowadzić do 
projektowanej latarni nr 1. 
Od tej latarni poprowadzić kablową linię oświetleniową dla zasilenia 
pozostałych latarń oświetlających drogę osiedlową przy bud. nr 17B. 
Zasilenie latarń zaprojektowano kablem  YKXS 4x10mm2. 
  Projektuje się zastosowanie latarń nr 2 i 5 typu SPA-S6 firmy Elgis 
z wysięgnikami jednoramiennymi typu SPC-3  

        Projektowane latarnię nr 3 i 4 SPA-S6 wyposaŜyć w dwa wysięgniki SPC-3   
      zamocowane na dwóch poziomach (patrz zdjęcie nr 2). 
        Wysięgniki na niŜszym poziomie powinny być zwrócone w stronę budynku  
      nr 17B. 

  Ze względu na zbliŜenie do istn. urządzeń podziemnych oraz nieutwardzoną 
nawierzchnię drogi osiedlowej, kabel zasilający  latarnie na odcinku (latarnia 
4÷5 układać w rurze  DVR φ75mm koloru niebieskiego firmy „Arot”, w rowie 
na głębokości min. 0,7 m od istniejącego poziomu gruntu. 

         Kabel przysypać 25cm  warstwą rodzimego gruntu.  
           Na pozostałych odcinkach kable układać na 10cm podsypce z piasku.  



         Kable przysypać 10 cm  warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą rodzimego  
         gruntu.  
         Następnie oznaczyć trasę kabli folią koloru niebieskiego  i zasypać    
         wykopy rodzimym gruntem ubijając go warstwami co 20 cm.  
         JeŜeli grunt nie zawiera ostrych kamieni lub gruzu, moŜna nie stosować   
         podsypki z piasku lecz układać kable w rodzimym gruncie.   
         Kable w wykopie układać faliście.  
            WzdłuŜ całej trasy na dnie pogłębionego o 10cm wykopu ułoŜyć bednarkę   
         ocynkowaną 25x4mm. 
         Zasilenie opraw oświetleniowych w latarniach wykonać przewodami YDYd   
         3x2,5mm2 i YDYd 4x2,5mm2. 
          Przewód ochronny opraw oświetleniowych (Ŝółto-zielony) w latarni    
         połączyć z zaciskiem ochronnym „PE”.   
           Zabezpieczenia opraw bezpiecznikami topikowymi 4A  w tabliczkach     
         bezpiecznikowych typu TB-1 i TB-2 umieszczonych w latarniach. 
         Pozostałe informacje na rysunku nr 3 oraz w zestawieniu montaŜowym. 
 
 

SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TT 
 
 

UWAGI KO ŃCOWE 
 

    1.  Całość wykonania robót musi być zgodna z normami N SEP-E-003,  
      N SEP-E-004, aktualnymi przepisami  o budowie urządzeń elektrycznych PBUE,   
      oraz postanowieniami dotyczącymi ochrony  przeciwporaŜeniowej w instalacjach      
      elektrycznych do 1kV zawartych w normie  PN/E-05009.  
 

Uwaga związana z uzgodnieniem 
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren sp. z o.o. 

Wydział Usług Dystrybucyjnych w Legionowie 
 

1.   W szafce sterującej SOK przy złączu Nr 3464 naleŜy istniejące zabezpieczenia    
      przedlicznikowe 3xS191 B32A wymienić na 3x Bi 35A z podstawami 63A. 

                   2.   Zainstalować zabezpieczenia zalicznikowe 3x S310  D20A 



OBLICZENIA SPADKÓW NAPI ĘĆ 
i DOBÓR ZABEZPIECZE Ń 

 
St. Tr. nr 0448;   obwód nr 1 „całonocne” 

 
Na podstawie inwentaryzacji i projektu powykonawczego 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

YKXS 4x10mm2 34 70 2380 
 23 140 3220 
 53 210 11130 
 57 280 15960 

Razem   32690 
    

YKXS 4x16mm2 29 2014 58406 
 58 2184 126672 
 43 2324 99932 

 25 2394 59850 
 21 2494 52374 
 22 2614 57508 
 25 3114 77850 
 11 3184 35024 

Razem   617616 
 

 
 

∆u = =
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
2

1002

US

lP

γ
%71,2

2301654

6176161002

2301054

326901002
22

=
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅
 < 5% 

 
 

Ir  = 
ϕcos⋅

⋅
U

kP = A43,24
85,0230

5,13184 =
⋅

⋅
 

 
Pozostawić istniejące zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym B 25A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

St. Tr. nr 0448;   obwód nr 2 „północne” 
 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

YKXS 4x10mm2 34 70 2380 
 23 140 3220 
 53 210 11130 
 57 280 15960 

Razem   32690 
    

YKXS 4x16mm2 63 1130 71190 
 50 1270 63500 
 59 1410 83190 

 43 1480 63640 
 36 1950 70200 

Razem   351720 
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Pozostawić istniejące zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym B 16A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 



 



 





 



 





 











INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego Budowa  kablowej linii o świetlenia drogi osiedlowej  
                                     od ul. Pułtusk iej 17B;  
                                     dz. nr ewid. 29/4; obr ęb 12  Serock – Miasto  

 Rozbiórka  napowietrznej linii o świetleniowej 
 dz. nr ewid. 29/4; obr ęb 12  Serock – Miasto 
  

 
                                
 
 
 
 
Adres obiektu budowlanego:    SEROCK ul. Pułtuska 17B,  
                                      gmina Serock,  powiat legionowski  
 
 
 
Inwestor:                                     UMiG w Serocku  
 
 
 
 
Projektant:                                   Hieronim Pietraniuk 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 

1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 
2. Rozbórka napowietrznej linii oświetlenia terenu 

 
Wykaz istniejących obiektów: 
 
1. Linia oświetleniowa wykonana jako napowietrzna przewodami AsXSn  
      2x25mm2 i kablowa wykonana kablem  YKXS 4x10mm2. 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
ZagroŜenie bezpieczeństwa stwarzać moŜe ruch drogowy na drodze osiedlowej  
oraz sąsiedztwo kablowej linii napowietrznej niskiego napięcia. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce ich wystąpienia: 
 
Rozbiórka napowietrznej i budowa kablowej linii oświetlenia drogowego 
stwarza zagroŜenie związane z ruchem drogowym.  
  Rozbiórka i montaŜ słupów linii oświetlenia drogowego przy uŜyciu 
podnośnika i dźwigu oraz praca na wysokości powyŜej 5m, (praca na 
„czynnych” urządzeniach elektroenergetycznych). 
  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
  Przed rozpoczęciem prac kierownik robót obowiązany jest przedstawić 
pracownikom wraz z objaśnieniami cały proces pracy dzieląc go na 
poszczególne fazy.                                                                                            
Wyznacza poszczególnym pracownikom zadania informując o potrzebnych do 
ich wykonania materiałach, narzędziach, środkach ochrony osobistej i sposobie 
posługiwania się nimi oraz właściwej współpracy pomiędzy pracownikami.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich  sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 
 
  Prace  rozbiórkowe i montaŜowe prowadzić ze szczególnym zwracaniem 
uwagi na ruch pieszy i osób postronnych zwłaszcza dzieci. Stanowiska pracy 
wygrodzić i w widoczny sposób oznaczyć. 



  Prace na „czynnej” linii oświetleniowej wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
w energetyce zasadami oraz pod nadzorem konserwatora oświetlenia.  
  Przy wykonywaniu wykopów (ręcznie) pod  kable linii oświetleniowej, 
i fundamenty słupów oświetleniowych kablowych zachować szczególną 
ostroŜność zwracając uwagę na zbliŜenie do istniejących urządzeń 
podziemnych; kable elektroenergetyczne, wodociąg, obsuwający się grunt oraz 
napływającą wodę gruntową. 
  Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy 
posiadający waŜne zaświadczenia kwalifikacyjne. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników o ograniczonej 
sprawności psychofizycznej oraz osób , które spoŜywały napoje alkoholowe. 
  
 W razie poŜaru lub wypadku kierownik akcji ratowniczej powinien podjąć 
następujące działania:  
- w pierwszej kolejności zawiadomić jednostki straŜy poŜarnej 
- ocenić stan zagroŜenia poŜarowego i niebezpieczeństwa dla osób 
- zorganizować akcję ratowniczo-gaśniczą oraz podjąć decyzję o częściowej 

lub całkowitej ewakuacji osób z obiektu 
- wydać polecenia dotyczące gaszenia poŜaru przy uŜyciu podręcznego 

sprzętu gaśniczego 
- zorganizować pomoc z zewnątrz 
- po przybyciu jednostek straŜy poŜarnej poinformować dowódcę przybyłej 

jednostki o wydanych poleceniach w zakresie przeprowadzonej akcji,  
     o przebiegu ewakuacji, a co najwaŜniejsze – o ewentualnej liczbie i stanie   
     osób jeszcze nie wyprowadzonych ze strefy zagroŜenia 
- współdziałać z kierującym akcją podporządkowując się jego poleceniom 
  
 
Telefony alarmowe   
 
POGOTOWIE RATUNKOWE   tel. 999 
STRAś POśARNA                     tel. 998 
POLICJA                                      tel. 997 
 POGOTOWIE GAZOWE            tel. 992 
 STRAś MIEJSKA                       tel. 986 



Opis do projektu zagospodarowania terenu 
 

Serock ul. Pułtuska 17B 

 
Niniejsza inwestycja słuŜy do oświetlenia drogi osiedlowej od ul. Pułtuskiej w Serocku  

I.  Przedmiot inwestycji. 

1. budowa kablowej linii oświetleniowej                                         -  ltrasy=126m 

2. budowa słupów wraz oprawami oświetleniowymi                       -  5 szt 

3. rozbiórka napowietrznej linii oświetleniowej                               -  l = 94m    

II.  Kolejność realizacji. 

        Inwestycję realizować w kolejności: p. 1, 2 i na końcu rozbiórka napowietrznej linii   

        oświetleniową p.3  

        celem włączenia ww. inwestycji do istniejącej linii oświetleniowej. 

III.    Istniejący stan zagospodarowania działki. 

        Na działce nr 29/4 znajdują się budynki mieszkalne oraz garaŜe. 

        W.w. działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną,   

        elektroenergetyczną kablową niskiego napięcia, napowietrzną linię oświetleniową.  

        Część działki stanowi wewnętrzna droga; ciąg pieszo-jezdny. 

        Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii oświetlenia terenu. 

IV.    Projektowane zagospodarowanie działek. 

        Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren na którym będzie  

        zlokalizowana ww. inwestycja dopuszcza  lokalizację sieci urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

        Projektowana kablowa linia usytuowana  będzie w wykopie na głębokości  0,7m od 

powierzchni terenu. 

         Ze względu na istniejące urządzenia: kable elektroenergetyczne niskiego napięcia, 

wodociągi, gazociągi, kanalizację ściekową, wjazdy na parking, kabel zaprojektowano 

wzdłuŜ ciągu pieszo-jezdnego w rurze ochronnej. 

V.   Oddziaływanie proj. urządzeń na otoczenie. 

        Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r.  

w sprawie dopuszczalnych natęŜeń pól elektromagnetycznych w środowisku, projektowana 

inwestycja nie jest uciąŜliwa dla środowiska i nie wykracza poza obszar w którym będzie 

zlokalizowana. 



VI.    Uwagi końcowe. 

         Niniejszy projekt został opracowany celem zatwierdzenia projektu budowlanego  

         i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 

i Zarządzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

            Projekt budowlany nie zawiera wystarczających informacji do prowadzenia prac 

budowlanych obejmujących projektowaną inwestycję.  

            Ze względu na jednostadiowe wykonanie projektu (projekt „budowlano – wykonawczy”) 

oraz wymagania inwestora, opracowanie niniejsze zawiera takŜe niezbędne elementy 

projektu wykonawczego. 

         Do realizacji niniejszego projektu moŜna przystąpić po uzyskaniu zgody administracji 

budowlanej. 

           Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót naleŜy przestrzegać warunków BHP 

oraz warunków wykonania i odbioru elementów robót, zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami „Prawa Budowlanego” oraz normami. 

            Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być 

wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem 

projektu i kierownikiem budowy. 

            Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 


