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PROJEKT BUDOWLANY

SIEĆ KABLOWA NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV ZASILANIA
OŚWIETLENIA ULICZNEGO

INWESTOR: Gmina Goczałkowice Zdrój
43-230 Goczałkowice Zdrój ul. Szkolna 13
ADRES INWESTYCJI: Goczałkowice Zdrój ul. Rzemieślnicza
realizacja na działkach: 4553/202; 4555/202; 4554/202; 4556/202; 4557/202; 4559/202; 4501/202;
4562/202; 4566/202; 4564/202; 4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 4585/196;
4586/196; 4587/196; 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189; 3441/189; 3938/189; 3937/189;
3438/189; 3436/189

Jednostka ewidencyjna:

Goczałkowice Zdrój

Obręb ewidencyjny:

Goczałkowice Zdrój

Kategoria obiektu:

XXVI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Marek Adam
uprawnienia budowlane nr SLK/4108/PWOE/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń

CZERWIEC 2019r

OPIS TECHNICZNY
1. WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany elektroenergetycznej sieci kablowej
niskiego napięcia 0,4kV zasilania oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana będzie w
Goczałkowicach Zdroju przy ul. Rzemieślniczej. Inwestor Gmina Goczałkowice Zdrój.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

•S
S
S
•S
•S

Niniejsza projekt został opracowany na podstawie:
Zlecenie inwestora
Wizja lokalna w terenie
Uzgodnienia z właścicielami działek oraz z sołtysem
Uzgodnienia branżowe
Aktualnie obowiązujące normy i przepisy
> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
> Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
> Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne
> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003r.w sprawie sposobu
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
> Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
> Ustawa z dnia 07.07.1994 „Prawo Budowlane"
> PN-E-05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
> N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełonoizolowanymi oraz z
przewodami niepełnoizolowanymi.
> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
> Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych - wyd. IV zaktualizowane ,
Warszawa 1997r.
> PN-IEC 60364-4-41 - ochrona przeciwporażeniowa
> PN-IEC 60364-4-442-ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i
łączeniowymi
> PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne
> PN-IEC 60364-6-61 sprawdzanie odbiorcze

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swym zakresem:
•S Sieć kablową oświetlenia ulicznego
•S Dobór opraw oświetlenia ulicznego
•S Ochronę przeciwporażeniową
S Ochronę przepięciową
4. STAN ISTNIEJĄCY
Obecnie wzdłuż ulicy Rzemieślniczej w Goczałkowicach Zdroju brak jest sieci
oświetlenia ulicznego. W obrębie drogi gminnej przebiega sieć rozdzielcza niskiego napięcia
własności Tauron Dystrybucja.
Miejscem przyłączenia wydzielonego oświetlenia ulicznego do sieci rozdzielczej
będzie złącze kablowo-pomiarowe przyłącze Tauron. Zabudowa złącza kablowopomiarowego nie jest objęte niniejszym opracowaniem i stanowi przyłącze własności Tauron
Dystrybucja.

5. STAN PROJEKTOWANY ELEKTROENERGETYCZNA SIEĆ KABLOWA
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Projektowaną sieć oświetlenia ulicznego wykonać jako kablową ziemną kablem YAKXS
4x35mm2 całkowitej długości kabla 710m.
Na działce drogowej nr 4589/189 obok złącza kablowo-pomiarowego Tauron posadowić
szafę zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym typu ROU. Szafę zasilić kablem YAKXSJ 4x35mm2. Zabezpieczenia główne i odpływowe wykonać jako rozłączniki bezpiecznikowe
typu RBKOO. Wykonać trzy pola odpływowe. Jako zabezpieczenie główne zamontować
wkładki WTNOO gG 16A, jako zabezpieczenie odpływowe wkładki WTNOO gGlOA oraz
WTNOO gGlOA. Do sterowania czasem działania oświetlenia zastosować cyfrowy
programator astronomiczny microBLUE. Urządzenie oblicza godziny wschodów i zachodów
słońca odpowiednio do aktualnej daty oraz położenia geograficznego, w którym zostało
zainstalowane lub pobiera je z tabeli. Zmiany parametrów pracy sterownika i jego
programowanie mogą być dokonywane ze smartfona lub tabletu dzięki bezprzewodowej
łączności Bluetooth. Ułatwia to prosta, bezpłatna aplikacja mBLUE z przyjaznym interfejsem.
Dzięki temu komunikacja ze sterownikiem zamontowanym w szafie oświetleniowej odbywa
się zdalnie, bez konieczności jej otwierania. Użytkownik może zabezpieczyć dostęp do
microBLUE za pomocą kodu PIN oraz zawsze odnaleźć go na mapie wyświetlanej
w telefonie. Projektowaną sieć kablową oświetlenie podzielić na dwa obwody. Obwód nr 1
obejmuje słupy od nr 1 do nr 11, obwód nr 12 do słupa nr 16. Podzielić fazy zasilania zgodnie
z schematem zasilania.
W ramach budowy sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego zabudować 16 słupów
oświetlenia ulicznego. Na całej długości trasy projektowanej sieci kabel układać w rurach
ochronnych. W poboczu kabel układać w rurze DVRc(>75, w obrębie na wjazdach oraz na
skrzyżowaniach kabel układać w rurach SRS<j>75. Z uwagi na zagospodarowania działek
należy wykonać część prac ziemnych metodą bezwykopową w postaci przewiertów zwykłych
lub przewiertów sterowanych. W miejscach gdzie długość przewiertu uniemożliwia
zastosowanie zwykłych wiertnic poziomych należy zastosować przewierty sterowane w
technologii płucząco wiercącej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego uzbrojenia

terenu należy podczas wykonywania przewiertu sterowanego ciągle monitorować głębokość
zagłębienia głowicy wiercącej jak również głębokość uzbrojenia terenu.
Bezwzględnie należy wykonać przewierty sterowane w następujących odcinkach sieci:
a) Działkach 4561/202 do miejsca zabudowy słupa na działce 4557/202 długość
przewiertu L=18m
b) Od słupa nr 13 do słupa nr 14 długość przewiertu L=47m
c) Od działki 3441/189 do słupa nr 15 długość przewiertu L=18m
d) Od słupa nr 15 do słupa nr 16 długość przewiertu L=47m
Należy zlecić nadzory branżowe zgodnie z protokołem narady koordynacyjnej.
Wzdłuż trasy kabla oświetleniowego prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZN30x4 łącząc do
niej zaciski PEN w słupach. Wymagana wartość rezystancji uziemienia słupów
oświetleniowych R<5£1 Kabel ziemny sieci oświetlenia ulicznego układać zgodnie z normą
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa.
Kabel ułożyć na całej długości na głębokości 0,7m. Na kablu co lOm zastosować oznaczniki.
Kabel układać na podsypce obsypce piaskowej. Trasę całej sieci należy przed wykonaniem
wytyczyć w terenie. Wytyczenie należy zlecić jednostce obsługi geodezyjnej. Prace
prowadzić po żniwach.

5.1 Słupy oświetleniowe i fundamenty
Na inwestycję przewidziano słupy aluminiowe cylindryczne stożkowe jednoelementowe
o całkowitej wysokości 7 metrów anodowane. Średnica słupa przy podstawie fi 146 mm,
podstawa słupa o wymiarach 320 x 320mm rozstaw śrub 250 x 250mm, grubość podstawy
min 8mm grubość ścianki słupa min. 4mm. Na wysokości 500mm usytuowana wnęka
słupowa o wym. 400x95mm wyposażona w listwę umożliwiająca zamontowanie złącza
słupowego. W podstawie słupa i wnęce przygotowane miejsce do podłączenia uziemienia
słupa. Zamknięcie wnęki wyposażone w specjalne zamki które po zamknięciu zapewniają
stabilność całej konstrukcji. Na słupie przewidziany wysięgnik wykonany z aluminium
anodowanego w kolorze słupa o długości wysięgu lm oraz o kącie nachylenia oprawy 5
stopni. Kształt wysięgnika zgodnie z wizerunkiem. Zakończenie wysięgnika fi 60mm. Słupy
montować do betonowych fundamentów prefabrykowanych typu B60. Przed przykręceniem
słupa należy zakopać w ziemi fundament. Fundament musi być wypoziomowany oraz
ustabilizowany mechanicznie. Słup mocujące słup powinny wystawać poza poziom gruntu.
Pod śruby zastosować podkładki. Fundamenty posadowić w taki sposób aby poziom
fundamentu był równy poziomowi jezdni. W miejscach posadowienia słupów na skarpie
należy wykonać umocnienie skarpy.
5.2 Oprawy i wysięgniki
Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku średnica zakończenia wysięgnika
powinna wynosić 60 mm. Konstrukcja oprawy wykonana z aluminium, zabezpieczona przez
anodowanie. Kształt oprawy według załączonego wizerunku. Oprawa przystosowana do
pracy w temperaturach od -40 stopni C do +55 stopni C. W oprawie powinien być
zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe oraz
zwarciowe. EP66 dla części optycznej i układu zasilającego. Oprawy muszą posiadać

deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z
nierdzewiejącymi elementami mocującymi i być gotowe do działania i montażu.
Oprawy powinny posiadać optykę szerokokątną, przykład oprawy ampera midi, optyka 5140
32LED 71W (700mA)
5.3 Przewody do opraw i zabezpieczenia
W wnęce słupów oświetlenia ulicznego zabudować złącza bezpiecznikowe typu IZK. Od
bezpieczników do opraw ułożyć przewody YDY-żo 3 x 1,5 mm2. W złączu bezpiecznikowym
fazowym zabudować wkładki bezpiecznikowe o wartości prądu 6A.
5.4 Odbojnica słupa oświetleniowego
Przy słupie nr 16 na działce 3436/189 zabudować odbojnice słupa oświetleniowego.

6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii dla oświetlenia ulicznego odbywać się będzie w złączu pomiarowym
typu ZK2a-lP po podpisaniu przed Podmiot Przyłączany umowy na dostarczanie energii
elektrycznej. Zabudowa złącza ZK2a-lP nie jest objęta opracowaniem.

7.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. (dziennik ustaw
2016 poz.71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia nie są zaliczane do szkodliwych dla
zdrowia i życia ludzi. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się wycinki drzew.
W razie konieczności wykonać przycięcie gałęzi drzew w celu odkrycia oprawy oświetlenia.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia elektroenergetycznej sieci kablowej
niskiego napięcia (0,4kV):
a) Elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego napięcia zalicza się do I kategorii
geotechnicznej,
b) Odwodnienia budowalne - nie wymagane
c) Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych:
Wykopy otwarte prowadzonej będą na głębokości 0,7m. Grunty występujące w obrębie
inwestycji są jednorodne genetycznie i litologicznie zalegających poziomo. Występujące
grunty nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed osuwaniem, grunty nie wymagają
dodatkowego zagęszczenia. Reasumując nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych prac
związanych z gruntami poza zasypaniem rowy kablowego i odtworzenia pobocza do stanu
pierwotnego.
d) Bariery lub ekrany uszczelniające nie są wymagane
e) Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego - nie
dotyczy niniejszego opracowania. Sieć kablowa umieszczona w gruncie nie wymaga
odpowiedniej nośności oraz stateczności podłoża.
f) Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w
różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu
budowlanego z obiektami sąsiednimi:

Elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego napięcia nie oddziałuje na podłoże gruntowe
zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, sieć kablowa została tak zaprojektowana że nie
będzie oddziaływać na obiekty sąsiednie (kabel w rurze ochronnej),
g) Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów:
Wykopy wykonywane w ramach budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego
napięcia są wykopami płytkimi, ściany wykopy płytkiego posiadają kształt pionowy tak więc
nie potrzeby oceny stateczności skarp wykopów, nie potrzeba stosowania dodatkowych
zabezpieczeń skarp pionowych w wykopach płytkich.
h) Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacja zboczy skarp wykopów i
nasypów - nie wymagane,
i) Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego: w czasie
badania gruntu nie nawiercono zwierciadeł wód gruntowych i nie stwierdzono sączeń
elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego napięcia nie oddziałuje na wody gruntowe a
wody gruntowe nie oddziaływają na sieć
Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów:
nie dotyczy. Stopień zanieczyszczenia podłoża gruntowego w żadnym stopniu nie wpływa na
projektową sieć

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Teren, na którym wykonana zostanie sieć kablowa oświetlenia ulicznego znajduje się
poza terenem górniczym. W czasie ręcznego badania gruntu nie nawiercono zwierciadeł wód
gruntowych i nie stwierdzono sączeń co pozwala zakwalifikować warunki wodne jako dobre.
Warunki gruntowne kwalifikowane są jako proste.

10.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Zgodnie z warunkami istniejącymi w sieci, jako ochronę przed dotykiem
bezpośrednim stosuję się izolację części czynnych i części przewodzących dostępnych. Jako
ochronę przed dotykiem pośrednim stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
TN-C. Po zakończeniu prac wykonać testy próbne co do prawidłowego działania ochrony
przed dotykiem pośrednim. Rezystancja uziemienia słupów oświetleniowych 5£X

11. ODBIORY SIECI OŚWIETLENIA
Po wykonaniu przez Wykonawcę oświetlenia należy zgłosić do odbioru w Urzędzie Gminy
Goczałkowice Zdrój, oraz do sprawdzenia technicznego w Tauron. Oświetlenie wykonane
przekazać na majątek Gminy Goczałkowice. Wszystkie prace zanikowe zgłosić do odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

12. UWAGI KOŃCOWE
Należy stosować materiały , urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu i stosowania w
trybie Art.10 ustawa ,JPrawo Budowlanne" i obowiązujących zarządzeń ,m. in. Rozp .Min.
Gospod., i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektrycznego (Dz.U.nr.49 poz.414) oraz dyrektywy rady Unii Europejskiej
93/68/EWG z dnia 22.07.1993r. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską
normą lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono polskiej
normy) jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa .

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
Obszar oddziaływania wokół projektowanego kabla niskiego napięcia wynosi lm (po 0,5m w
obie strony od osi kabla). Podstawa wkreślenia obszaru odziaływania: Zgodnie z normą N
SEP-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Wymagane odległości od
uzbrojenia podziemnego oraz budynków

Lp.

1.
2.
3.
4.

Rodzaj urządzenia podziemnego

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne,
gazowe z gazami nie palnymi
Rurociągi z gazami i cieczami palnymi
Części podziemne linii napowietrznych (ustój,
podpora, odciąża)
Ściany budynków i inne budowle np.
przyczółki,

Najmniejsza dopuszczalna odległość
(m) dla kabli o napięciu do 30 kV
pozioma przy
pionowa przy
skrzyżowaniu
skrzyżowaniu
0,25+średnica rurociągu
0,25+średnica rurociągu
zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem rurociągu ale
nie mniej niż w poz. 1
0,40
nie mogą się krzyżować

nie mogą

0,50

Obszar oddziaływania obejmuje następujące działki 4553/202; 4555/202; 4554/202; 4556/202;
4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202; 4566/202; 4564/202; 4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197;
4582/197 4583/197; 4585/196; 4586/196; 4587/196; 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189;
3441/189; 3938/189; 3937/189; 3438/189; 3436/189

14. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie objętych opracowaniem obowiązuje uchwała NR XLII/290/10 RADY
GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDRÓJ z dnia 7.09.2010r w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych „CZECHOWICE
II", „BESTWINA", „RUDOŁTOWICE" i „GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ" znajdujących się w
granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój. Niniejsze opracowanie jest zgodne
z ustaleniami planu, który dopuszcza budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie terenu MN, KDD, R.

15. NADZORY BRANŻOWE
Z uwagi na gęste uzbrojenie terenu prace prowadzić pod nadzorem właścicieli sieci. Na
zbliżeniu do sieci gazowej i elektroenergetycznej prace prowadzić ręcznie.

16.
16.1

OBLICZENIA TECHNICZNE
Sprawdzenie doboru zabezpieczenie obwodu nr 1
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Sprawdzenie doboru zabezpieczenie obwodu nr 2
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17.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA SIECI
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
71Om
Kabel YAKXS 4x35mm2
Złącze kablowe zasilania i sterowania oświetlenia wyposażone w programator
astronomiczny microBLUE (zgodnie z schematem)
1 kpi.
Słup oświetleniowy SAL-70
16 kpi.
16kpl.
Fundament prefabrykowany B60
Rura ochronna SRS(j)75
185m
432m
Rura ochronna DVRc()75
Wysięgnik oprawy WR-4/1/1/5
16 szt.
551m
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
Uziom pionowy galmar L=ł,5m
12 kpi.
16szt.
Złącze IZK bezpiecznikowe
32 szt.
Złącze IZK fazowe
16 szt.
Złącze IZK zerowe
Oprawa oświetleniowa Ampera Midi, optyka 5140 32LED 71W (700mA)
16 kpi
Wkładka WTN00 gG 16A
3szt.
6szt.
Wkładka WTN00 gG 10A
16szt.
Wkładka do IZK 6A
Przewód YDY 3x1,5mm2
128m
1 kpi.
Odbojnica słupa oświetleniowego

Suma przewiertów sterowanych:
Suma przewiertów zwykłych:

185m
37m

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ..BIOZ"
1.Podstawa opracowania
Inforację do planu „BIOZ" opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
Opis sporządzono również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. z dn. 10.03.2003 r.)
2 .Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym
Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Goczałkowicach Zdroju przy ulicy
Rzemieślniczej zostanie wykonana w oparciu o wydane warunki przyłączenia nr
S/HK/8334/2019 z dnia 11.06.2019r wydane przez właściciela sieci rozdzielczej firmę Tauron
S.A Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części opisowej projektu .
Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z
użytkownikiem i właścicielem posesji.
3.Kolejność robót
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wytyczenie przez uprawnionego geodetę miejsc lokalizacji słupów
wykonanie wykopów kontrolnych
wykonanie ręcznych wykopów pod kable
wykonanie wykopów pod słupy
wykonanie przewiertów
posadowienie fundamentów
ułożenie rur ochronnych
ułożenie kabli
zasypanie rowów kablowych
posadowienie słupów
prace porządkowe
próby i pomiary

4 . Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce:
Nie występują.
5. Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
•
•
•
•
•

Istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia
Istniejąca sieć teletechniczna,
Istniejąca sieć gazownicza
Istniejąca sieć wodociągowa
Istniejąca sieć kanalizacyjna

6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania :
• możliwość porażenia prądem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie
• możliwość uszkodzenia gazociągu nN skala: wysokie
• możliwość uszkodzenia wodociągu nN skala: wysokie
• możliwość uszkodzenia sieci kanalizacyjnej nN skala: wysokie
• możliwość wpadnięcia do wykopu podczas prowadzenia prac związanych wykopami
pod słupy skala: wysokie
• możliwość obsunięcia się brzegów wykopu skala: wysokie
• możliwość występowania uzbrojenia istniejącego nie zaznaczonego na mapie skala:
średnie
7.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych :
Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapór biało-czerwonych U-51 ,oraz taśmy
ostrzegawczej biało-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica informacyjna budowy oraz 2
tablice na początku i końcu budowy z napisem „Uwaga głębokie wykopy"

8. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :
•

•
•

Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni na stanowisku
pracy przez Kierownika Budowy. Zostaną poinformowaniu o konkretnych
zagrożeniach na jakie mogą być narażeni na swoim stanowisku pracy, rozmieszczeniu
kabli pod napięciem, zasad prowadzenia wykopów pod słupy, sposób montażu
słupów i technologii ułożenia kabli.
Wszystkie prace przy sieci własności Tauron muszą być wykonywane na polecenie
pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,
Prace łączeniowe wykonywać w stanie beznapięciowym

8a. Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń:
Zostaną przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uwalniania
spod napięcia. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia przełożonych o
zaistnieniu zagrożenia życia lub zdrowia oraz niesienia pomocy poszkodowanym kolegom
oraz osobom postronnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa poznanym zarówno podczas
instruktażu BHP na stanowisku pracy jak również podczas zdobywania uprawnień na prace
przy urządzeniach eksploatacyjnych E .Podręczny sprzęt medyczny będzie się znajdował w
apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista posiadają
telefony komórkowe z numeram Telefonów do najbliższej stacji pogotowia ratunkowego
,straży pożarnej .pogotowia energetycznego i gazowego co umożliwia szybkie wezwanie
pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia .

8b. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej ,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:
Pracownicy będą wyposażeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rękawice ochronne,
chełmy ochronne. Zostaną pouczeni o konieczności kontroli stanu odzieży roboczej, butów i
rękawic ich stanu zawilgocenia.

8c. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby :
Prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane tylko na polecenie pisemne. W poleceniu
Pisemnym będą określone szczegółowe zasady wykonywania tych prac. Pracownicy nie mogą
Wykonywać tych prac bez takiego polecenia .
9. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy :
W czasie trwania prac dla których sporządzono niniejszy Plan BIOZ nie będą
występować takie materiały jak substancje i preparaty .
10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom
Środki techniczne i organizacyjne wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii lub
innych zagrożeń:
Prace w przeważającej części prowadzone będą w terenie otwartym gdzie niema
niebezpieczeństwa braku możliwości ewakuacji.
11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych .
Z uwagi na mały zakres budowy nie będzie organizowane wydzielone zaplecze budowy z
Kontenerem biurowym. Dziennik budowy będzie przechowywany w pomieszczeniach
biurowych firmy wykonującej to zadania .Każdorazowo podczas pobytu na budowie będzie
go posiadał Kierownik budowy .Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac
każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji
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ELMAPRO JOANNA ADAM
43-200 PSZCZYNA UL. DOBRA WY 46D/35
TEL: 601868977, marekadam@wp.pl
ORIENTACJA

Obiekt:

ELEKTROENERGETYCZNA SIEC KABLOWA NISKIEGO
NAPIĘCIA 0,4kV, ZASILANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Adres:

GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ UL. RZEMIEŚLNICZA
REALIZACJA NA DZIAŁKACH: 4553/202; 4555/202: 4554/202;
4556/202; 4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202' 4566/202; 4564/202;
4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 4585/196;
4586/196; 4587/196; 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189: 3443/189;
3441/189; 3938/189; 3937/189; 3438/189; 3436/189;

Inwestor

GMINA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
43-230 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
UL. SZKOLNA 13

Projektował:
mgr inż. Marek Adam
upr nr SLK/4108/PWOE/12 - do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Podpis

Skala:
1:10000
Nr
rysunku
I

Data:
VI.
2019r

4043/185

4120/185

1348/133

3437/189
34MZ109
' Pr".M'uP
SAL-70

2491/189

8676/188

8673/189

3831/188

4699/189

4156/196
4701/189

4093/196
4700/189

4107/196
2455/196
4108/196
Rlllb

4095/196
4109/196

4708/189
4096/196

4110/196
4097/196
4111/196
4098/196

3737
4703/189
i iłsilinii ;
i* oświetlenia

4588/196
SAL-70
Rlllb
4590/189

4628/196

LEGENDA:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Vykona«ca>
Goczotkorte, uL Rzenleślnfczi
Dztotka rr 3436/189
34/2019

MAPA 1

KERG: 6640.272.2019
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ELMAPRO JOANNA ADAM
43-200 PSZCZYNA UL. DOBRA WY 46D/35
TEL: 601868977, marekadam@wp.pl

Temat:

WIDOK OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Obiekt:

ELEKTROENERGETYCZNA SIEC KABLOWA NISKIEGO
NAPIĘCIA 0,4kV, ZASILANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Adres:

GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ UL. RZEMIEŚLNICZA
REALIZACJA NA DZIAŁKACH: 4553/202; 4555/202; 4554/202;
4556/202; 4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202; 4566/202; 4564/202;
4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 4585/196;
4586/196; 4587/196; 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189;
3441/189; 3938/189; 3937/189; 3438/189; 3436/189;

Inwestor

GMINA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
43-230 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
UL. SZKOLNA 13

Projektował:
mgr inż. Marek Adam
upr nr SLK/4108/PWOE/12 - do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Podpis

Skala:
Nr
rysunku
4

Data:
VI.
2019r

Fundament betonowy B-60

C€
Kod

Typ

311160

B-60

Elementy ztączne
ocynkowane ogniowo

Waga netto"
170kg

4008

19mm
koszulka
termokurczliwa

Ml 8x28

320

35

- -

rh
100

Y
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ELMAPRO JOANNA ADAM
43-200 PSZCZYNA UL. DOBRA WY 46D/35
TEL: 601868977, marekadam@wp.pl

Temat:

WIDOK FUNDAMNETU SŁUPA

Obiekt:

ELEKTROENERGETYCZNA SIEC KABLOWA NISKIEGO
NAPIĘCIA 0,4kV, ZASILANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

330
Technologiczna warstv a
niesprasowanego betor lAdres:

Inwestor

GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ UL. RZEMIEŚLNICZA
REALIZACJA NA DZIAŁKACH: 4553/202: 4555/202: 4554/202:
4556/202; 4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202; 4566/202; 4564/202;
4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 4585/196;
4586/196; 4587/196: 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189;
3441/189; 3938/189; 3937/189; 3438/189; 3436/189;
GMINA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
43-230 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
UL. SZKOLNA 13

Podpis
Projektował:
mgr inż. Marek Adam
upr nr SLK/4108/PWOE/12 - do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Skala:
1:500
Nr
rysunku
5

Data:
VI.
2019r

Słup aluminiowy SAL-70
0146mm przy podstawie
Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wybłyszczania
Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie
klienta)
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem 06O o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli
wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie: włóknina polipropylenowa

e146

i®

iaOL

Kod

42315

, ,,
Wysokosc

Nazwa

słupa

Grubość
,
,
ścianki
,
słupa

,
Waga
netto

4,2mm

SAL 70

Orientacyjna
,
,,
objętość
. ,
.
jednostkowa

30kg

Typ
, .
fundamentu

Kod
, ,
,
4
fundamentu /

kosza
, .
zbrojei
zbrojeniowego

kosza

Komplet
elementów
elementów
złącznych

zbrojeniowego
311160/
311206

0,309m3

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=1
Vref. = 22 m/s

kod 42315

typ wysięgnika

I strefa, li kateg.

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

terenu

Vref. = 24 m/s

1 i III strefa, II
kateg. terenu do
450m n.p.m.

Vref. = 26 m/s

II strefa, II kateg.
terenu

Vref. = 28 m/s

III strefa, II kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

30

0,44

0,36

0,26

10

0.39

0,30

0,21

0.16

WA-4

10

0,28

0,20

0,11

X

WA-5/1

10

0,24

0,18

0,11

X

WA-14/1

10

0,29

0,21

0,14

X

WA-14/2

B

0,11

X

X

X

WA-20/1

10

0,15

0,10

»

X

WR-2/1/0,95/5

15

0.22

0.17

0,11

0,08

WR-2/2/0,95/5

15

0.11

0,07

X

X

WR-4/1/0,6/15

15

0,28

0,22

0,16

0,12

WR-4/2/0,6/15

15

0,15

0,11

0,07

0,04

WR-4/1/0,5/5

15

0,31

0,24

0,17

0,13

WR-4/2/0,5/5

15

0,16

0,12

0,08

0,05

WR-4/1/1,0/5

15

0.23

0,18

0,12

0,09

WA-1

0,21
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ELMAPRO JOANNA ADAM
43-200 PSZCZYNA UL. DOBRA WY 46D/35
TEL: 601868977, marekadam@wp.pl

Temat:

WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO TYPU SAL-70

Obiekt:

ELEKTROENERGETYCZNA SIEC KABLOWA NISKIEGO

Adres:

GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ UL. RZEMIEŚLNICZA
REALIZACJA NA DZIAŁKACH: 4553/202; 4555/202; 4554/202;
4556/202; 4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202; 4566/202; 4564/202;
4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 4585/196;
4586/196; 4587/196; 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189;
3441/189; 3938/189; 3937/189; 3438/189; 3436/189;

Inwestor

GMINA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
43-230 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
UL. SZKOLNA 13

NAPIĘCIA 0,4kV, ZASILANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Projektował:
mgr inż. Marek Adam
upr nr SLK/4108/PWOE/12 - do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Podpis

Skala:
Nr
rysunku
6

Data:
VI.
2019r

Wysięgnik aluminiowy WR-4/1 /1,0/5 ZP

C€

Al

„10$

RAL

Kod

Typ wysięgnika

472041109/C...

WR-4/1/1,0/5 ZP

Przeznaczenie

Ilość

Powierzchnia boczna

Orientacyjna objętość

Średnica montażowa

Wi

ramion

wysięgnika

jednostkowa

oprawy

ne

0,08m2

0,03m3

60mm

Słupy aluminiowe z
zakończeniem 060x180

1000

060
en

A

2xM12xl2 A2
DIN916-90"
2xM12x12 A2
DIN916 - 90°
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ELMAPRO JOANNA ADAM
43-200 PSZCZYNA UL. DOBRA WY 46D/35
TEL: 601868977, marekadam@wp.pl

Temat:

WIDOK. WYSIĘGNIKA OPRAWY

Obiekt:

ELEKTROENERGETYCZNA SIEC KABLOWA NISKIEGO
NAPIĘCIA 0,4kV, ZASILANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Adres:

GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ UL. RZEMIEŚLNICZA
REALIZACJA NA DZIAŁKACH: 4553/202; 4555/202; 4554/202;
4556/202; 4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202; 4566/202; 4564/202;
4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 4585/196;
4586/196; 4587/196; 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189;
3441/189; 3938/189; 3937/189; 3438/189; 3436/189;

Inwestor

GMINA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
43-230 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
UL. SZKOLNA 13

Podpis
Projektował:
mgr inż. Marek Adam
upr nr SLK/4108/PWOE/12 - do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Skala:

Nr
rysunku
7

Data:
VI.
2019r

