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I. SPIS RYSUNKÓW 

Lp. NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU 

1 2 4 

1.  Sieci oświetlenia zewnętrznego. Plan sytuacyjny E 1.1 

2.  Sieci oświetlenia zewnętrznego. Plan sytuacyjny E 1.2 

3.  Schemat sieci oświetlenia zewnętrznego  E 2 

4.  Schemat szafki oświetlenia zewnętrznego  E 3 

5.  Słup oświetleniowy. Przepust pod drogą-przekrój podłużny E 4 

6.  Rów kablowy - przekrój poprzeczyn E 5 
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II. Normy i przepisy 

 

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich 

obowiązujących norm i przepisów a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity)  

Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami. 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (tekst jednolity)  

Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami. 

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r – Dz. U. 

02.75.690. 

- PN-EN-60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

(Kod IP). 

- PN-HD-60364-4-41:2009  - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym. 

- PN-IEC-60364-5-53:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-IEC-60364-5-537:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 

łączenia. 

- PN-HD-60364-5-54:2011  - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, 

przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

- PN-EN-60664-1:2006 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych 

w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

- PN-EN-12464-2:2008 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Miejsca pracy we wnętrzach. 
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III. ZAŁOŻENIA PORJEKTOWE 

III.1. Przedmiot projektu 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie instalacji 
elektrycznej zewnętrznej oświetleniowej na ulic Sosnowej i Kwiatowej, należącej do Urzędu 
Miasta Lędziny. 

III.2. Podstawa opracowania projektu 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

▪ Inwentaryzacji dla celów projektowych  

▪ Planu sytuacyjnego  

▪ uzgodnienia dokonane z Inwestorem, 

▪ dane zebrane w trybie roboczym, 

▪ materiały dostarczone przez firmę ROSA, 

III.3. Zakres opracowania  
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem: 

▪ Likwidacja istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

▪ Budowę sieci oświetleniowej kablem typu YAKXS 4x35mm2 , 

▪ Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości nad ziemią min. 6 m. 

Ø60 malowane na kolor jasny szary, 

▪ Montaż opraw oświetleniowych typy AURIS OPA-1 70W przeznaczonych do 

montażu na słupie o wysokości 6m, 

▪ Zabezpieczenie części sieci oświetleniowej rurami DVK 110, 

▪ Zabezpieczenie części sieci oświetleniowej rurami SRS 110 (przepusty pod 

drogą)
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IV. OPIS TECHNICZNY 

IV.1. Stan istniejący sieci oświetlenia zewnętrznego 
Obecnie na terenie ulicy ulic Sosnowej i Kwiatowej, na obszarze objętym projektem nie istnieje 
oświetlenie drogowe.  

IV.2. Stan projektowany sieci oświetlenia zewnętrznego 
Projektowane oświetlenie zewnętrzne wykonane będzie z istniejącej sieci zasilającej. Zasilanie 
projektowanego oświetlenia ul. Sosnowej i Kwiatowej odbywać się będzie z przebudowanego 
załącza ZK3a-1P (ujętego do przebudowy wg odrębnego opracowania Tauron), zasilanego z 
istniejącej stacji transformatorowej M 0554 Hołdunów-Palmowa. Miejscem dostarczania energii 
elektrycznej jak również miejscem rozgraniczenia własności będą zaciski prądowe aparatu 
zalicznikowego w złączu kablowo-pomiarowym zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi 
przez Tauron Dystrybucja S.A. nr M/DGL/4589/2017 z dnia 13.04.2017. Układ pomiarowo-
rozliczeniowy jednofazowy, bezpośredni zabudowany zostanie w zestawie złącznowo-
pomiarowym. Przyłącze kablowe wykonane zostanie kablem typu YAKXS 4x55mm2 do szafy 
oświetlenia SO. 

IV.2.1. Linie kablowe 

Kable zasilające poszczególne obwody oświetleniowe należy układać w wykopie na głębokości 
70cm, na 10cm podsypce piaskowej. Na kable należy nasypać min. 10cm piasku. Nad kablem 
(ok. 25-30cm) należy układać folię oznacznikową o trwałym niebieskim kolorze. W przypadku 
kolizji z infrastrukturą podziemną kabel należy umieścić w przepuście z rur grubościennych 
PCV. Proponuje się zastosowanie rur typu DVK110 AROT. Pod drogami zastosować rury 
osłonowe oraz układać kable na głębokości 1,2m. Przy wejściach kabla do słupów i do 
przepustów należy przewidzieć zapasy kabla ok.1,5m. 
Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości oznaczone opaskami w odstępach nie 
mniejszych niż 10m oraz przy wejściach do słupów, przepustów oraz szafki oświetleniowej. 
Treść opaski winna zawierać: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak 
użytkownika, rok ułożenia. 
 
Wszelkie wykopy wykonywać wyłącznie sprzętem ręcznym z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
 
Skrzyżowania z siecią wod-kan i gazową: najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa 
na skrzyżowaniu to 25 cm + średnica rurociągu. 
 
W przypadku zbliżeń do innych urządzeń podziemnych należy zachować normatywne 
odległości. 
Na odcinkach przedstawionych na rysunkach, prace związane z realizacją zadania wykonane 
będą jako: 
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▪ wykop otwarty wykonany mechanicznie tylko na terenie niezwierającym 

urządzeń podziemnych, 

▪ wykop otwarty wykonany ręcznie na terenie zwierającym urządzenia podziemne, 

▪ przecisk kabli w istniejącej kanalizacji kablowej pod drogami, 

UWAGA: 
Teren po wykonanych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

IV.2.2. Obwody oświetleniowe 

Do istniejącego oświetlenia ulicznego należy wyprowadzić dwa projektowane obwody: 

▪ OB. I - oświetlenie drogi przy ulicy Kwiatowej, 

▪ OB. II - oświetlenie drogi przy ulicy Sosnowej , 

Obwody oświetleniowe wykonać kablem typu YAKXS 4x35mm2. Oprawy oświetleniowe zasilić 
od złącza bezpiecznikowego IZK-4 przewodem YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczyć we wnękach 
bezpiecznikiem 6A. 

IV.2.3. Sterowanie oświetleniem  

Nowoprojektowane obwody oświetleniowe będą wpięte do projektowanej szafy oświetlenia SO. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą sterownika astronomicznego. 
Załączenie obwodu oświetleniowego nastąpi o godzinie zachodu Słońca a wyłączenie o 
godzinie wschodu Słońca. 
Zastosowano szafy oświetlenia drogowego trzy obwodowe, wolnostojącą w obudowie z 
tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanych z zamknięciami. Szafę 
wyposażyć zgodnie z rysunkiem E-03. 

IV.2.4. Oświetlenie Zewnętrzne 

W celu właściwego oświetlenia drogi dojazdowej i chodnika należy posadowić odpowiednią 
ilość oprawy zewnętrznej parkowej  typu AURIS OPA-1 70W firmy ROSA przeznaczonej do 
montażu na słupie aluminiowym ze spawanym wysięgnikiem Ø60 typu SAL-K1 GF60. Należy 
zastosować słupy aluminiowe o wysokości nad ziemią min. 6 m. Ø60 malowane na kolor jasny 
szary  firmy ROSA. Słupy posadowić na fundamentach typu F-150 produkcji 
ELEKTROMONTARZ. Na szczycie słupa zamontować zestaw typu ELBA LED 43W 
wyposażone w źródła świata LED. Słupy są wyposażone we wnękę bezpiecznikową, w której 
należy zamontować złącze bezpiecznikowe z jednym zabezpieczeniem np. typu IZK-4, 
umożliwiającą podłączenie kabli. Słupy posadowić w taki sposób aby wnęki słupowe znajdowały 
się od strony chodnika, natomiast krawędź dolna wnęki znajdowała się nie mniej niż 60 cm nad 
poziomem terenu zniwelowanego. W razie konieczności dokonać wycinki gałęzi wokoł latarni i 
opraw oświetleniowych. Oprawy zasilić od złącza bezpiecznikowego przewodem YDY 3x2,5 
mm2. Jako zabezpieczenie opraw zastosować wkładkę topikową max. Bi Wts 6A.  
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IV.3. Uziemienie sieci oświetlenia zewnętrznego 

Należy wykonać uziomy o R<30Ω przy słupach oświetleniowych na końcu linii zgodnie 

ze schematem. Przewiduje się ułożenie w rowie kablowym (pod warstwą piasku) bednarki 

ocynkowanej oraz wbicie prętów stalowych ocynkowanych o średnicy min. 16 mm, długości 3 m 

każdy, i trwałe połączenie ich z bednarką. Następnie należy dokonać pomiaru rezystancji. Jeżeli 

ze względu na warunki glebowe wartość zmierzona rezystancji będzie większa od wartości w/w 

należy wbijać kolejne pręty łącząc je otokiem i powtarzając pomiary. 

Dopuszcza się wykonanie uziomu w oparciu o taśmę stalową ocynkowaną FeZn 

o wymiarach 25x4 mm, dobierając długość wg uwarunkowań glebowych.  

Uziemienia szafy SO należy wykonać jako pionowe. W tym celu należy bednarkę 

ocynkowaną typu FeZn 25x4mm połączyć z pogrążanymi prętami cynkowanymi Ø20mm o 

długości 3 (skręcane z pojedynczych prętów 1 m).. Rezystancja uziemienia dla ww rozdzielnicy  i 

szafy nie powinna przekraczać Rz<30 . Obliczenia techniczne uziemienia: 

 

gdzie:  

p – rezystywność gruntu; 

L – długość uziomu; 

r – połowa poprzecznego wymiaru uziomu, 

 

IV.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) 

będzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów (osłon) lub 

umieszczeniem ich poza zasięgiem dotyku. 

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować "szybkie 

samoczynne wyłączenie zasilania" w układzie sieci TN-C-S zgodnie z normą PN-HD-60364-4-

41:2009 w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego. Ochronę zrealizować 

należy przy pomocy wyłączników bezpiecznikowych w polu odpływowym oraz w tablicach latarni. 

IV.5. Obliczenia 

IV.5.1. Dobór linii kablowej oświetleniowej zasilania 

Moc całkowita obwodów oświetlenia 1890 kW. Współczynnik rozruchu przyjęto na 

poziomie kr=1,25 Prąd obciążenia: 

][84,12
8,0230

189025,1

cosU

Pk

n

r AI K 
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Dobrano : Przewód typu YAKXS 4x35mm2, którego prąd dopuszczalny długotrwale 

wynosi Idd =90A w temperaturze 20oC. 

 

IV.5.2. Dobór linii kablowej oświetleniowej  

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowania dla obwodu nr 2 dla (najgorszy przypadek ) 

Moc całkowita dla obwodu wynosi 980 W. Współczynnik rozruchu przyjęto na poziomie kr=1,25 

Prąd obciążenia fazy wynosi: 

][66,6
8,0230

98025,1

cosU

Pk

n

r AI K 











 

Dobrano : Przewód typu YAKXS 4x35mm2, którego prąd dopuszczalny długotrwale 

wynosi Idd =90A w temperaturze 30oC. 

Sprawdzenie doboru zabezpieczeń 

Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewód od zwarć i przeciążeń 

powinna spełniać następujące dwa warunki: 

ddnast II GI    oraz  ddI• 45,1Iz  

AIAIA ddnast 901666,6IG   

AIAIk ddnast 5,1309045,145,16,25166,1I 2z ••••  

Sprawdzenie spadku napięcia w obwodzie 

Maksymalny spadek napięcia (w procentach) na przewodzie nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnej (3%) czyli : 

%3% Uo  

aby zachować dopuszczalny spadek napięcia linii zasilającej  oświetlenie na poziomie: 

%3
%30  bU  

Rezystancja przewodu zasilania obwodu nr 2: 

][156,0
3533

1802 






p

ob

RO
s

L
R


 

Maksymalny spadek napięcia na przewodzie oblicza się : 

%72,08,0156,066,6
230

200
cos

200
5%3  obr

n

RI
U

U  

Obwód zasilający oprawy zaprojektowano poprawnie. 
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IV.5.3. Dobór przewodu w słupach oświetleniowych 

Moc całkowita dla oprawy typu AURIS OPA-1 wynosi 70 W. Współczynnik rozruchu 

przyjęto na poziomie kr=1,25 Prąd obciążenia fazy wynosi: 

 

][48,0
8,0230

7025,1

cosU

Pk

n

r AI K 











 

Dobrano : Przewód typu YDY 3x2,5mm2, którego prąd dopuszczalny długotrwale wynosi 

Idd =19,5A w temperaturze 30oC. 

Dla obwodu dobrano zabezpieczenie przeciwprzetężeniowe w postaci wkładki 

bezpiecznikowej o prądzie znamionowym 6A.  

Sprawdzenie doboru zabezpieczeń 

Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewód od zwarć i przeciążeń 

powinna spełniać następujące dwa warunki: 

ddnast II GI    oraz  ddI• 45,1Iz  

AIAIA ddnast 5,19648,0IG   

AIAIk ddnast 3,285,1945,145,16,966,1I 2z ••••  

 

IV.6. Obliczenia natężenia oświetlenia  

Obliczenia dla projektowanego oświetlenie zewnętrznego wykonano na programie 

wspomagania projektowania oświetlenia DIALUX. Wydruki dołączono do opracowania w formie 

załączników.  
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V. Załączniki 
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V.1. Warunki techniczne 
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V.2. Uprawnienia i zaświadczenia 
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V.3. Oświadczenie  

 

Oświadczenie projektantów 
 

Zgodnie z art. 20 ustawy pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 r.– 
Prawo Budowlane (Dz. U. nr 6, poz. 41/2004), oświadczam, iż projekt budowlany:  
 

Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych 
ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
BRANŻA 
ELEKTRYCZNA 
(PROJEKTANT) 
 

 

 

 
 

mgr inż. Szymon Paruch 
nr upr. SLK/4930/POOE/13 
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Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budow

28.12.2016

Fs projekt sp. z o.o.

ul. Hołdunowska 57 / 
43-143 Lędziny 

Edytor Szymon Paruch
Telefon

faks
e-Mail

Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa 

i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego / Lista opraw

9 Ilość ZPSO ROSA 213050/3 ELBA LED
Numer artykułu: 213050/3
Strumień świetlny (Oprawa): 3800 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3800 lm
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 90
Kod Flux CIE: 19  50  80  90  100
Wyposażenie: 1 x SAMSUNG COB 38W 3500K 
EL (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budow

28.12.2016

Fs projekt sp. z o.o.

ul. Hołdunowska 57 / 
43-143 Lędziny 

Edytor Szymon Paruch
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213050/3 ELBA LED / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 90
Kod Flux CIE: 19  50  80  90  100

Wylot światła 1: 
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Fs projekt sp. z o.o.
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43-143 Lędziny 

Edytor Szymon Paruch
Telefon

faks
e-Mail

ul. Sosnowa i Kwiatowa / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Chodnik 1 (Szerokość: 1.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: ZPSO ROSA 213050/3 ELBA LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3800 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 174 cd/klm
przy 80°: 135 cd/klm
przy 90°: 68 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 3800 lm
Moc opraw: 38.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 12.000 m
Wysokość montażu (1): 5.735 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.000 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budow
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Fs projekt sp. z o.o.
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Telefon

faks
e-Mail

ul. Sosnowa i Kwiatowa / Lista opraw

ZPSO ROSA 213050/3 ELBA LED
Numer artykułu: 213050/3
Strumień świetlny (Oprawa): 3800 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3800 lm
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 90
Kod Flux CIE: 19  50  80  90  100
Wyposażenie: 1 x SAMSUNG COB 38W 3500K 
EL (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budow

28.12.2016

Fs projekt sp. z o.o.

ul. Hołdunowska 57 / 
43-143 Lędziny 

Edytor Szymon Paruch
Telefon

faks
e-Mail

ul. Sosnowa i Kwiatowa / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:129

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 12.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.71 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt budowlano wykonawczy modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budow
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e-Mail

ul. Sosnowa i Kwiatowa / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 12.000 m, Szerokość: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.03 0.68
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Spełnione/nie spełnione:
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