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OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPRACOWANIA

1.1. Inwestor

Inwestorem jest:
�m�n�����d�n�
�l�������k����
42-1�0����d�n�

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- inwentaryzacji wykonanej w terenie przez projektanta,

- akt�alnych norm i �r�e�is�w obowi���j�cych w �akresie o�racowania:

� NSEP-E-001. �Sieci elektroenergetyc�ne niskiego na�i�cia. 

Ochrona �r�eciw�ora�eniowa�

� NSEP-E-004. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”;

� PN-EN13201-2:2007 „O�wietlenie dr�g -- C���� 2: Wymagania o�wietleniowe”;

� PN-HD 60364-4-41: �Ochrona dla �a�ewnienia be��iec�e�stwa.  Ochrona 

�r�ed �ora�eniem elektryc�nym�;

- c���ci bran�owych o�racowywanych r�wnolegle (c���� drogowa�,

1.3. Przedmiot opracowania

�r�edmiotem niniejs�ego o�racowania jest o�wietlenie �lic�ne w ramach przebudowy 

drogi gminnej nr 656010 S �l. gen. J�liana Fili�owic�a w Miedźnie ora� skr�y�owania drogi 

gminnej nr 656014 S i 656061 S w Ko�ac�kowicach, gm. Miedźno. ODCINEK A, B i C.

1.4. Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje opracowanie:
1. odcinek A:

- s����w o�wietleniowych h�8m 16 szt.
- wysi�gnik�w do s����w o�wietlenia ulicznego l=1,5m 16 szt.
- opraw o�wietleniowych LED 43W 16 kpl.
- kabel NA2XY 4x35 mm2 (d�. trasowa� 488 m
- r�ra ochronna na ca�ej d��go�ci trasy �rojektowanego kabla (d�. trasowa� 488 m
- bednarka ��iemiaj�ca (d�. trasowa� 488 m

2. odcinek B i C:

- s����w o�wietleniowych h�8m 9 szt.
- wysi�gnik�w do s����w o�wietlenia ulicznego l=1,5m 9 szt.
- opraw o�wietleniowych LED 43W 9 kpl.
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- kabel NA2XY 4x35 mm2 (d�. trasowa� 240 m
- r�ra ochronna na ca�ej d��go�ci trasy �rojektowanego kabla (d�. trasowa� 240 m
- bednarka ��iemiaj�ca (d�. trasowa� 240 m

1.5. Dane techniczne

Projektowany obwód A

Moc zapotrzebowana 700 W

Zasilanie

Obwód zostanie zasilony zgodnie z Warunkami 
�r�y��c�enia, z szafki pomiarowej, wykonanej przez 
TAURON. Zasilanie z istn. stanowiska s���owego linii 
niskiego na�i�cia, �asilanej �e stacji transformatorowej
SN/nN MIEDŹNO MO �5-S387],
Obw�d nN �l. C��stochowska st. 82 nr CZZ50387/802.

Uk�ad sieci �asilaj�cej TN-C

Pomiar en. elektrycznej
Be��o�redni 1 – fazowy w szafce pomiarowej 
zabudowanej przez TAURON

Zabezpieczenie przedlicznikowe
Wy��c�nik 1-fa�owy wy�osa�ony w c��on �r�eci��eniowy 
16A

Zabezpieczenie obw. o�wietleniowego Typu WT 00/gG 10A

W�a�ciciel Gmina Miedźno

Projektowany obwód B i C

Moc zapotrzebowana 400 W

Zasilanie

Obwód zostanie zasilony zgodnie z Warunkami 
�r�y��c�enia,  � s�afki �omiarowej, wykonanej �r�e� 
TAURON. Zasilanie z istn. stanowiska s���owego linii 
niskiego na�i�cia, �asilanej �e stacji transformatorowej
SN/nN KOŁACZKOWICE DUŻE 2 �5-S264], obwód nN L-1 
Kier. Las nr CZZ50264/1

Uk�ad sieci �asilaj�cej TN-C

Pomiar en. elektrycznej
Be��o�redni 1 – fazowy w szafce pomiarowej 
zabudowanej przez TAURON

Zabezpieczenie przedlicznikowe
Wy��c�nik 1-fa�owy wy�osa�ony w c��on �r�eci��eniowy 
16A

Zabezpieczenie obw. o�wietleniowego Typu WT 00/gG 10A

W�a�ciciel Gmina Miedźno
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1.6. Istniej�ce��agos�odarowanie�teren�

Teren �od �lanowan� inwestycj� �lokali�owany jest w miejscowo�ciach Miedźno 

oraz Ko�ac�kowice D��e, gmina Miedźno. Opracowanie niniejsze dotyczy projektu 

przebudowy drogi gminnej

Pr�edmiotowa droga na odcink� A jest drog� o nawier�chni bit�mic�nej, natomiast na 

odcinku B i C jest drog� gr�ntow�. Droga klasy D. S�eroko�� �asa drogowego wynosi od 7,0 

do 10,5m.

Istniej�ce ��brojenie �od�iemne w obr�bie �r�edmiotowej drogi stanowi�:

- przewody teleinformatyczne,

- sie� wodoci�gowa,

- sie� kanali�acji des�c�owej,

- kana� sanitarny.

Zakresem niniejs�ego o�racowania jest o�wietlenie �lic�ne odcink�w A, B i C
przebudowywanej drogi gminnej nr 656061S, �r�ebiegaj�cej w miejscowo�ciach Miedźno 
ora� Ko�ac�kowice D��e, gmina Miedźno.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejs�e o�racowanie obejm�je b�dow� nowych latar� o�wietlenia �lic�nego i ich 

zasilanie (odcinek A, B i C). Budowa �r��d�e� o�wietlenia drogowego obj�ta niniejszym 

o�racowaniem jest �ci�le �wi��ana � �r�eb�dow� drogi gminnej nr 656010 S ul. gen. Juliana 

Filipowicza w Miedźnie ora� skr�y�owania drogi gminnej nr 656014 S i 656061 S 

w Ko�ac�kowicach, gm. Miedźno. ODCINEK A, B i C.

W niniejszym opracowaniu �rojekt�je si� �ab�dow� dwóch wolnostoj�cych szafek
o�wietlenia �lic�nego (dla obwodu A oraz B i C) z �k�adem sterowania, z których zostan�
wyprowadzone obwody o�wietlenia ulicznego: 

- obwód A �asilaj�cy 16 latar� o�wietlenia �lic�nego budowanych w�d��� drogi 
gminnej nr 656010 S ul. gen. Juliana Filipowicza, �r�ebiegaj�cej w miejscowo�ci Miedźno, 
gmina Miedźno, oraz wykonanie odcinka linii kablowej wra� � bednark� FeZn 30x4mm w 
kierunku istn. s���a Nn. Kabel ten wra� � bednark� nale�y �ako�c�y� w �obli�� istn. s���a 
nN i �o�ostawi� 20m �a�as� kabla i bednarki. �od��c�enie i  b�dowa dals�ego ci�g� 
obwod� o�wietlenia nie jest tematem niniejs�ego o�racowania.

- obwód B i C �asilaj�cy 9 latar� o�wietlenia �lic�nego b�dowanych 
przy skr�y�owaniu drogi gminnej nr 656014 S i 656061 S w Ko�ac�kowicach, gm. Miedźno.

1.8. Informacja�o��akresie�odd�ia�ywania�inwestycji

Zgodnie � Ro��or��d�eniem Ministra Infrastr�kt�ry i Ro�woj� � dnia 22 wr�e�nia 2015r. 
�mieniaj�cego ro��or��d�enie w s�rawie s�c�eg��owego �akres� i formy �rojekt� 
budowlanego &13a informacja o obs�ar�e odd�ia�ywania obiekt� �awiera:

1. wska�anie �r�e�is�w �rawa, w o�arci� o kt�re dokonano okre�lenia obs�ar� 

odd�ia�ywania obiekt�; 

2. �asi�g obs�ar� odd�ia�ywania obiekt� �r�edstawiony w formie o�isowej l�b 

grafic�nej albo informacj�,  �e obs�ar odd�ia�ywania obiekt� mie�ci si� w ca�o�ci 

na d�ia�ce l�b d�ia�kach, na kt�rych �osta� �a�rojektowany.

Ad.1. �asi�g� obs�ar�� odd�ia�ywania� okre�lono� w� o�arci�� o� �a�o�enia� �awarte�
w nast���j�cych�aktach��rawnych�
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� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290, 961, 1165 i 

125 wra� � ��źn. �mianami�;

� Ro��or��d�enia Ministra Infrastr�kt�ry � dnia 12 kwietnia 2002 r. w s�rawie 

war�nk�w technic�nych, jakim �owinny od�owiada� b�dynki i ich �syt�owanie (D�. 

U. Nr 75, �o�. 69 � ��źn. �mianami�;

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dz. U.03.80.717;

� Ro��or��d�enie Ministra Trans�ort� i Gos�odarki Morskiej � dnia 2 marca 1999r. w 

s�rawie war�nk�w technic�nych, jakim �owinny od�owiada� drogi ��blic�ne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

� Ro��or��d�enie Ministra Trans�ort� i Gos�odarki Morskiej � dnia 30 maja 2000r. w 

s�rawie war�nk�w technic�nych, jakim �owinny od�owiada� drogowe obiekty 

in�ynierskie i ich �syt�owanie (D�. U. Nr 63, �o�. 735�;

� Ro��or��d�enie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technic�nych, jakim �owinny od�owiada� sieci ga�owe (D�. U. � 2013r., �o�. 640�;

� Ro��or��d�enie Ministra Gos�odarki � dnia 04.05.2007r. w s�rawie s�c�eg��owych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U.07.93.623;

� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460);

� Ustawa � dnia 27 kwietnia 2001r. �rawo ochrony �rodowiska (D�.U.Nr 62, �o�.627 � 

��źn. �mianami�; 

� Ro��or��d�enie Rady Ministr�w � 9 listo�ada 2010r. w s�rawie �r�edsi�w�i�� 

mog�cych �nac��co odd�ia�ywa� na �rodowisko (D�. U. � 2010r. Nr 213, �o�. 1397 � 

��źn. �mianami�; 

� Za��c�nik do Ro��or��d�enia Ministra Środowiska � dnia 14 c�erwca 2007 r. w 

s�rawie do��s�c�alnych �o�iom�w ha�as� w �rodowisk� (D�. U. � 2007r. Nr 120, 

�o�. 826 � ��źn. �mianami�; 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469);

� Ro��or��d�enie Ministra Trans�ort� i Gos�odarki Morskiej � dnia 10 wr�e�nia 1998r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim �owinny od�owiada� b�dowle kolejowe i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

� Ro��or��d�enie Ministra S�raw Wewn�tr�nych i Administracji � dnia 7 c�erwca 

2010r. w s�rawie ochrony �r�eciw�o�arowej b�dynk�w, innych obiekt�w 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719);

� Ro��or��d�enie Ministra Infrastr�kt�ry � dnia 6 l�tego 2003r. w s�rawie 

be��iec�e�stwa i higieny �racy �odc�as wykonywania rob�t b�dowlanych (D�. U. 

2003  r. Nr 47, poz. 401); 

� Ro��or��d�enie Ministra Infrastr�kt�ry � dnia 26 �aźd�iernika 2005 r. w s�rawie 

war�nk�w technic�nych, jakim �owinny od�owiada� telekom�nikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005r. nr 219 poz. 1864).

Ad.2. Obs�ar�odd�ia�ywania projektowanej inwestycji.
Obs�ar odd�ia�ywania �rojektowanej inwestycji mie�ci si� w ca�o�ci na d�ia�kach, na 

kt�rych �osta�a �a�rojektowana tj. o nr ewid.: 1759/4; 1760; 1314; 1315; 1316; 1317; 1329/1; 

1329/2; 1330/1; 1330/3; 1330/5; 1343/1; 1343/3 - obr. Miedźno, 411/2; 415; 416; 216; 254; 

256/2; 280/1; 280/2; 281; 282 - obr. Ko�ac�kowice.

Projektowane uzbrojenie po wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie 

��ytkowania teren�.
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1.9. �estawienie��owier�chni��os�c�eg�lnych�c���ci��agos�odarowania�teren�

Nie dotyczy.

1.10. Dane inform�j�ce��c�y�teren��na�kt�rym�jest��rojektowana�inwestycja��
jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie 
�stale��miejscowego��lan���agos�odarowania��r�estr�ennego�l�b�decy�ji�o�
warunkach zabudowy

Nie dotyczy.

1.11. Dane�okre�laj�ce�w��yw�eks�loatacji�g�rnic�ej�na�teren��amier�enia�
b�dowlanego���najd�j�cego�si��w�granicach�teren��g�rnic�ego

Nie dotyczy.

1.12. Informacje�i�dane�o�charakter�e�i�cechach�istniej�cych�i��r�ewidywanych�
�agro�e��dla��rodowiska�ora��higieny�i��drowia���ytkowników projektowanej 
inwestycji�i�jej�otoc�enia�w��akresie��godnym����r�e�isami�odr�bnymi

Na etapie realizacji �r�edsi�w�i�cia ���ycie materia��w, s�rowc�w i �aliw b�d�ie niewielkie i 
wi��e si� wy��c�nie � �rac� mas�yn b�dowlanych, �r��d�e� mechanic�nych i transportem 
materia��w. �r�ewid�iane do b�dowy materia�y �osiadaj� nie�b�dne atesty i certyfikaty, co 
�abe��iec�y �rodowisko gr�ntowo – wodne przed zanieczyszczeniem. Prowadzenie prac 
�iemnych i instalacyjnych na eta�ie reali�acji inwestycji b�d�ie sk�tkowa� �wi�ks�eniem 
emisji �aniec�ys�c�e� do �owietr�a, w�rostem �ci��liwo�ci ak�styc�nej (�race �rowad�one 
b�d� tylko w �or�e dnia i nie �ak��c� cis�y nocnej� ora� wytwar�aniem od�ad�w ty�owych 
dla tego rod�aj� rob�t. B�dowa inwestycji nie stwar�a ry�yka wyst��ienia �owa�nej awarii 
(s�kodliwa emisja, eks�lo�ja, �o�ar�, kt�ra mog�a by �rowad�i� do natychmiastowego 
�agro�enia �ycia i �drowa l�d�i l�b �rodowiska l�b �owstanie takiego �agro�enia � 
o��źnieniem.
Najwi�ks�� �ci��liwo�ci� b�d� �tr�dnienia w �or�s�ani� si� �o �r�edmiotowych �licach.
Ws�ystkie wymienione �ci��liwo�ci �wi��ane � fa�� reali�acji maj� charakter �r�ej�ciowy o 
lokalnym �asi�g� i �stan� wra� � �ako�c�eniem b�dowy.
Na etapie eksploatacji �lanowana inwestycja nie b�d�ie źr�d�em emisji ha�as�, ani 
zaniec�ys�c�e�.
�ods�mow�j�c, �lanowane �r�edsi�w�i�cie b�d�ie odd�ia�ywa� na �rodowisko lokalne tylko 
�odc�as reali�acji. Inwestycja nie w��ynie na �ogors�enie stan� �rodowiska, �drowia i �ycie 
ludzi na etapie eksploatacji.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 68 roz�or��d�enia� Rady� Ministr��� �� dnia� 9 listopada 2010 r. 
w s�ra�ie� �r�edsi���i��� mog�cych� �nac��co� odd�ia�y�a�� na �rodo�isko� (D��� ��� Nr 213, 
�o��� �39�� �� ���n�� �m���� �r�edsi���i�cie� nie� k�alifik�je� si�� jako� �r�edsi���i�cie� mog�ce�
�otencjalnie��nac��co�odd�ia�y�a��na��rodo�isko�

1.13. Inne�koniec�ne�dane�wynikaj�ce��e�s�ecyfiki��charakter��i�sto�nia�
skomplikowania inwestycji

Nie wyst���j�.

1.14. W przypadku budynków - �owier�chni���ab�dowy��o�kt�rej�mowa�w��kt.�
���okre�lanej��godnie����asadami��awartymi�w��olskiej�Normie�dotyc��cej�
okre�lania�i�oblic�ania�wska�nik�w��owier�chniowych�i�k�bat�rowych�
wymienionej�w��a��c�nik��do�ro��or��d�enia.

Nie dotyczy.
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2. C�ĘŚĆ�T�CHNIC�NA

2.1. Stan�istniej�cy

Teren �od �lanowan� inwestycj� �lokali�owany jest w miejscowo�ciach Miedźno 

oraz Ko�ac�kowice D��e, gmina Miedźno. Opracowanie niniejsze dotyczy projektu 

przebudowy drogi gminnej

Pr�edmiotowa droga na odcink� A jest drog� o nawier�chni bit�mic�nej, natomiast na 

odcinku B i C jest drog� gr�ntow�. Droga klasy D. S�eroko�� �asa drogowego wynosi od 7,0 

do 10,5m.

Istniej�ce ��brojenie �od�iemne w obr�bie �r�edmiotowej drogi stanowi�:

- przewody teleinformatyczne,

- sie� wodoci�gowa,

- sie� kanali�acji des�c�owej,

- kana� sanitarny.

Zakresem niniejs�ego o�racowania jest o�wietlenie �lic�ne odcink�w A, B i C 
przebudowywanej drogi gminnej nr 656061S, �r�ebiegaj�cej w miejscowo�ciach Miedźno 
ora� Ko�ac�kowice D��e, gmina Miedźno.

2.2. �k�ad��rojektowany

Niniejsze opracowanie obejm�je b�dow� nowych latar� o�wietlenia �lic�nego i ich 

zasilanie (odcinek A, B i C). 

W niniejs�ym o�racowani� �rojekt�je si� �ab�dow� dwóch wolnostoj�cych szafek
o�wietlenia �lic�nego (dla obwodu A oraz B i C) z �k�adem sterowania, z których zostan�
wyprowadzone obwody o�wietlenia ulicznego.

2.2.1. �r�yj�te��a�o�enia�technic�ne

�r�ewidywany cykl b�dowy �r��d�e� o�wietlenia drogowego obj�tej niniejs�ym 
o�racowaniem jest �ci�le �wi��any � �r�eb�dow� drogi gminnej nr 656010 S ul. gen. Juliana 
Filipowicza w Miedźnie ora� skr�y�owania drogi gminnej nr 656014 S i 656061 S 
w Ko�ac�kowicach, gm. Miedźno. ODCINEK A, B i C.

2.2.2. �asilanie�o��ietlenia��lic�nego

Zgodnie � wydanymi War�nkami �r�y��czenia do sieci elektroenergetycznej 
miejscem �r�y��czenia:

- dla obwodu A, b�dzie linia napowietrzna nN, zasilana ze stacji transformatorowej 
SN/nN MIEDŹNO MO �5-S387], obw�d nN �l. C��stochowska st. 82 nr CZZ50387/802,

- dla obwodu B i C, b�dzie linia napowietrzna nN, zasilana ze stacji 
transformatorowej SN/nN KOŁACZKOWICE DUŻE 2 [5-S264], obwód nN L-1 Kier. Las nr 
CZZ50264/1.

Miejscem dostarc�enia energii elektryc�nej: �aciski �r�dowe wyj�ciowe a�arat� 
zalicznikowego.

Obok projektowanych do zabudowy przez TAURON zestawów ���c�owo-
pomiarowych, �rojekt�je si� w niniejs�ym o�racowani� �ab�dow� wolnostoj�cych szafek 
o�wietlenia �lic�nego � �k�adem sterowania.

Zabe��iec�enie g��wne dla obwodu A oraz dla obwodu B i C: wy��c�nikiem 1-
fazowym wy�osa�onym w c��on �r�eci��eniowy 16A.
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Uk�ad sterowania o�wietleniem wykorzystuje zegar astronomiczny. Szafki b�d�
wy�osa�ona w osobne dr�wic�ki do �k�ad� �omiarowego i sterowniczego.

Z szafki o�wietlenia ulicznego zostanie wyprowadzony projektowany obwód 
o�wietlenia ulicznego przewodem NA2XY 4x35 mm2.

Szafki nale�y wykona� w II klasie i�olacji.

2.2.3. �k�ad pomiarowy

Zgodnie � wydanymi war�nkami �r�y��c�enia do sieci elektroenergetyc�nej TAURON 
Dystrybucja posadowi, zestawy ���c�owo-pomiarowe. Nie jest to tematem niniejszego 
opracowania.

�waga�� dla� �r�y��c�a� energetyc�nego, dla projektowanego obwodu A, 

ze w�gl�d�� na� brak� miejsca� i� mo�liwo�ci� technic�nych� �osadowienia� ���c�a�

pomiarowego w miejsc�� wska�anym� w� �ar�nkach� �r�y��c�enia� wydanymi� �r�e��

Tauron (w� granicy� d�.� 1��9�2��� �ro�on�je� si�� �osadowienie� ��� i� s�afki� sterownic�ej 

obok� �ierws�ego� �rojektowanego� s���a� o�wietlenia� drogowego�� w� miejsc��

wskazanym na planie sytuacyjnym.

2.2.4. �rojekto�any�ob��d�o��ietlenia��lic�nego

W ramach niniejs�ego o�racowania �r�ewid�je si� b�dow� 25 latar� o�wietlenia 

ulicznego (odcinek LA1-LA16 oraz odcinek LB1-LB9� w�d��� drogi gminnej �r�ebiegaj�cej 

w miejscowo�ciach Miedźno ora� na skr�y�owani� w m. Ko�ac�kowice D��e, gmina 

Miedźno, ora� wykonanie nast���j�cych odcink�w sieci o�wietleniowej w�. Gmina Miedźno:

1. projekt�je si� b�dow� odcinka lini kablowej NA2XY 4x35mm wra� � bednark� 

FeZn 30x4mm, wy�rowad�on� � nowo�osadowionej s�afy o�wietlenia �lic�nego 

SO1 w kierunku nowoprojektowanego s���a o�wietlenia �lic�nego LA1 i dalej 

�asilaj�cy kolejne s���y do LA16. Niniejszy odcinek kabla NA2XY 4x35mm, 

nale�y ��o�y� �o �rojektowanej trasie i w�rowad�i� do w.w. s����w 

o�wietleniowych,

2. � s�afy o�wietlenia �lic�nego SO1, nale�y nie �od��c�aj�c �od �aciski, 

wy�rowad�i� odcinek lini kablowej NA2XY 4x35mm wra� � bednark� FeZn 

30x4mm w kierunku istn. s���a Nn. Kabel wra� � bednark� nale�y �ako�c�y� 

w �obli�� istn. s���a nN, �ako�c�enie kabla �abe��iec�y� i �o�ostawi� 20m 

zapasu kabla i bednarki. �od��c�enie i  b�dowa dals�ego ci�g� obwod� 

o�wietlenia nie jest tematem niniejs�ego o�racowania.

3. projekt�je si� b�dow� odcinków lini kablowej NA2XY 4x35mm wra� � bednark� 

FeZn 30x4mm, wy�rowad�onych � nowo�osadowionej s�afy o�wietlenia 

ulicznego SO2 w kierunku nowoprojektowanego s���a o�wietlenia �lic�nego LB1 

oraz LB2 i dalej �asilaj�ce kolejne s���y do LB1- LB9. Niniejszy odcinek kabla 

NA2XY 4x35mm, nale�y ��o�y� �o �rojektowanej trasie i w�rowad�i� do w.w. 

s����w o�wietleniowych.

2.2.5. Charakterystyka��rojekto�anego�ob�od��o��ietlenia��lic�nego�

1. S���y�al�miniowe o wysoko�ci 8m 25 szt.
2. �ysi�gniki�o d��go�ci wysi�g� 1,5m 25 szt.
3. Tabliczka bezpiecznikowa, II klasa izolacji, IP54 25 szt.
4. �k�adka�to�ikowa�D01 2A 25 szt.
5. O�rawy�o�wietleniowe�– LED drogowa, 43W, izol. kl.II 25 szt.
6. Kabel��asilaj�cy�latarnie�– NA2XY 4x35 mm2 728 m
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7. Rura ochronna Ø50 728 m
8. Bednarka���iemiaj�ca�Fe/Zn 30x4 728 m

Ro�mies�c�enie latar� wg �lan� �agos�odarowania teren�.

�rojektowane� latarnie� nale�y� �o��c�y�� �a� �omoc�� kabla� NA2XY 4x35 mm2

�k�adanego�na�ca�ej�d��go�ci�w�r�r�e�ochronnej���50.

Jako instalacj� ��iemiaj�c� �rojekt�je si� ��o�enie bednarki Fe/Zn 30x4mm2 w�d��� 

rury ochronnej projektowanego kabla NA2XY 4x35 mm2 i �o��c�enie jej z przewodem PEN 

o�wietlenia �lic�nego.

Przewód od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy - 3x2,5 mm2; 750V prowadzony 

w r�r�e instalacyjnej �18. Natomiast �odej�cie kabla �asilaj�cego do tablic�ki nale�y 

wykona� w r�r�e ochronnej � 50.

2.2.6. ��c�eg��o�y�o�is�o�ra�y�o��ietlenio�ej

1. Oprawa przy ustawieniu 0o nie mo�e emitowa� �wiat�a w g�rn� ����r�estr�e� �godnie 
z Ro��or��d�eniem Komisji Europejskiej nr 245/2009z dnia 18 marca 2009 (DZ. 
Ur��dowy UE � dnia 24.03.2009r.�.

2. O�rawa m�si s�e�nia� wymogi normy be��iec�e�stwa fotobiologic�nego lam� i 
system�w lam�owych IEC 62471, m�si �osiada� od�owiednie badania.

3. O�rawa m�si �osiada� akt�aln� deklaracj� �godno�ci CE, a tak�e certyfikat 
�otwierd�aj�cy wykonanie jej �godnie � normami e�ro�ejskimi nadany �r�e� nie�ale�ne 
laboratori�m badawc�e, �osiadaj�ce akredytacj� na terenie Unii E�ro�ejskiej, 
np. certyfikat ENEC.

4. O�rawa ma by� wy�osa�ona w �anel LED o nast���j�cych cechach:
a) tem�erat�ra barwowa emitowanego �wiat�a 4000K (+/-100K),
b) utrzymanie strumienia w czasie na poziomie 100% strumienia nominalnego oprawy 

w okresie 100 000 h dla 90 % opraw w temperaturze Ta=25 st. C,
c) �k�ad �asilaj�cy ma by� wy�osa�ony w f�nkcj� �tr�ymania sta�ego str�mienia 

�wietlnego w czasie,
d) ws���c�ynnik oddawania barw RA wi�ks�y l�b r�wny 70,
e) soc�ewki maj� by� wykonane � materia�� o wysokiej �r�e��s�c�alno�ci – odpornego 

na promieniowanie UV,
f) deklarowany str�mie� �wietlny o�rawy ma by� mier�ony w tem�erat�r�e otoc�enia 

o�rawy nie mniejs�ej ni� 25oC,
g) �anel LED m�si �mo�liwia� jego wymian� be� wykonywania �o��c�e� l�towanych. 

5. O�rawa ma by� wy�osa�ona w �k�ad �asilaj�cy o nast���j�cych cechach:
a) �k�ad �asilaj�cy ma �abe��iec�a� �anel LED �r�ed �r�e�i�ciami o na�i�ci� co 

najmniej 10kV,
b) �k�ad �asilaj�cy ma by� wy�osa�ony w wewn�tr�ny c��jnik tem�erat�ry kontrol�j�cy 

jego tem�erat�r� i chroni�cy go �r�ed �r�egr�aniem,
c) o�rawa m�si by� wy�osa�ona w �integrowany � �k�adem �asilaj�cym �k�ad red�kcji 

str�mienia �wietlnego,
d) o�rawa m�si �osiada� sto�ie� ochrony �r�ed wnikaniem �y�� i wody nie mniejs�ym 

ni� I�66,
e) o�rawa ma by� wykonana w II klasie i�olacji. 

6. Kor��s o�rawy m�si charaktery�owa� si� nast���j�cymi cechami:
a) wykonany � ci�nieniowego jednobry�owego odlew� al�miniowego o bard�o wysokiej 

od�orno�ci na koro�j� i od�orno�ci na �der�enia IK09,
b) malowany �ros�kowo na kolor wska�any �r�e� �amawiaj�cego,
c) �mo�liwia otwarcie o�rawy i dost�� do �anel� LED ora� komory �asilac�a be� ��ycia 

nar��d�i,
d) klos� o�rawy jest wykonany � ��askiego, hartowanego s�k�a (IK09�,
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7. Uk�ad �asilaj�cy m�si �osiada� mo�liwo�� �a�rogramowania a�tonomic�nej red�kcji 
mocy,

8. Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -20 do +35 stopni.
9. Efektywno�� �wietlna � 110 lm/W.
10. O�rawa o�wietleniowa m�si �osiada� kom�ensacj� mocy biernej o sk�tec�no�ci 

�a�ewniaj�cej s�e�nienie war�nk�: tg� ≤ 0,4.

Uwaga: oprawa musi by�� tak� dobrana� na etapie wykonawstwa aby� s�e�ni��

wymagania normy dla klasy� o�wietleniowej� i� �a�o�onej�w projekcie geometrii �k�ad��

o�wietleniowego.

2.3. Ochrona��r�eciw�ora�eniowa��r�y�dotyk���o�rednim�(�r�y��s�kod�eni��

Sie� i instalacja �rac�je w �k�ad�ie TN-C.

Zgodnie z pkt. 411.5 normy PN-HD 60364-4-41:2009 metalowe c���ci s����w oraz 

o�rawy o�wietleniowe nale�y �o��c�y� � ��iomem.

Zastosowano nast���j�ce �rodki ochrony �r�ed �ora�eniem �r�dem elektryc�nym 

(wg normy PN-HD 60364-4-41:2009, rozdz. 410, 411, 412):

- podwójna izolacja - w s���ach o�wietleniowych jest �reali�owana 

przez zastosowanie: tabliczek bezpiecznikowych w II klasie ochronno�ci, instalacji ��o�onej 

w r�rach ochronnych dla ��yskania II klasy ochronno�ci, o�raw o�wietleniowych w II klasie 

ochronno�ci, �odej�cia kabla �asilaj�cego do tablic�ki w r�r�e ochronnej Ø50.

2.4. Instalacja���iemiaj�ca

Jako instalacj� ��iemiaj�c� �rojekt�je si� ��o�enie bednarki Fe/Zn 30x4 mm w�d��� 

projektowanego kabla NA2XY 4x35 mm2.

Uziemieniu podlega:

- zacisk uziemiaj�cy s����w o�wietleniowych

2.5. B�dowa�kablowych�linii��asilaj�cych

Projektowany kabel NA2XY 4x35 mm2 na ca�ej d��go�ci nale�y ��o�y� w rurze 

ochronnej Ø50. Kabel nN �k�adany w rurze ochronnej w �iemi nale�y �mie�ci� w wyko�ie 

kablowym na g��boko�ci 0,7m na �odsy�ce � �iask� gr�bo�ci 10cm. Kabel �asy�ywa� 

warstw� �iask� gr�bo�ci 10cm i gr�ntem rod�imym gr�bo�ci 15cm, a nast��nie �r�ykry�

foli� � twor�ywa s�t�c�nego kolor� niebieskiego, kt�ra stanowi o�nakowanie trasy. Foli� 

�asy�a� gr�ntem rod�imym, �ag�s�c�aj�c warstwami.

Kable o�nac�y� o�askami kablowymi �r�y w�rowad�eni� do ro�d�ielnicy nN, 

przy �r�e��stach i na trasie co 10m. O�aska �owinna �awiera� informacje o ty�ie, ilo�ci 

i �r�ekroj� �y� ��o�onego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, w�a�ciciel� i roku jej 

wykonania. W �r�y�adk� �a�ama� trasy - �romie� gi�cia kabla nie mo�e by� mniejs�y ni� 

10-cio krotno�� jego �rednicy �ewn�tr�nej.

Skr�y�owania � je�dniami �lic �tward�onych (asfalt� wykona� nale�y metod� be� 

naruszania nawierzchni z zastosowaniem rur Ø 110.

Ziemn� lini� kablowa nale�y wykona� �godnie � norma N SE�-E-004.

�waga��tras��linii�kablowych�nale�y�wytyc�y��i�lini��kablow��wykona��w oparciu 
o�ma�y��atwierd�one��r�e���es������godnie��Dok�mentacji��rojektowej.�
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2.6. Zalecenia dla wykonawcy

�r�ed �r�yst��ieniem do rob�t �iemnych nale�y s�c�eg��owo �a�o�na� si� 

z �syt�owaniem �r��d�e� �od�iemnych wyka�anych na �atwierd�onych �r�e� ZUD 

�odk�adach geode�yjnych (�atr� �rojekt b�dowlany�.

W c�asie �rowad�enia rob�t �iemnych nale�y �achowa� ostro�no�� �e w�gl�d� 

na mo�liwo�� na�otkania nie wyka�anych �r��d�e� �od�iemnych. W miejscach, 

gdzie �r�ebiegi �od�iemnego ��brojenia teren� b�d�� w�t�liwo�ci (�osta�y zlokalizowane 

�r�yr��dami� ora� gd�ie b�dowana sie� b�d�ie �bli�a�a si� l�b kr�y�owa�a � innymi 

obiektami infrastrukt�ry �od�iemnej nale�y wykona� �r�eko�y kontrolne.

Roboty  �iemne �r�y ods�aniani� w/w ��brojenia nale�y �rowad�i� wy��c�nie r�c�nie 

ora� � �achowaniem �wag �awartych w �os�c�eg�lnych ��godnieniach bran�owych.

S�c�eg�ln� �wag� �achowa� �r�y �bli�eniach i skr�y�owaniach � kablami 

energetyc�nymi. Roboty w �obli�� tego ��brojenia �rowad�i� �od nad�orem w�a�ciciela 

uzbrojenia. Kable energetyc�ne �abe��iec�y� dw�d�ielnymi r�rami ochronnymi � �E.

�r�ed �r�yst��ieniem do �rac �iemnych dokona� wytyc�enia geode�yjnego trasy 

kanali�acji kablowej / kabli do�iemnych, a �o jej / ich ��o�eni� (�r�ed �asy�aniem wyko��w� 

dokona� inwentary�acji �owykonawc�ej. Tyc�enie tras i inwentary�acj� �owykonawc�� 

�owinien wykona� ��rawniony geodeta.

�o �ako�c�eni� rob�t �iemnych wykonawca �owinien odb�dowa� warstwy ci�g�w 

komunikacyjnych oraz nawierzchnie bitumiczne ew. brukowe.

�race �j�te w niniejs�ym o�racowani� nale�y wykona� �godnie � obowi���j�cymi 

�r�e�isami, normami i instr�kcjami bran�owymi. W c�asie rob�t nale�y �r�estr�ega� 

przepisów BHP.
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3. OBLICZENIA

3.1. Bilans mocy

Obwód I

Zabezpieczenie w szafce o�wietleniowej SO1 – WT 00/gG 10A

�roj��o�ra�y�o��ietlenio�e�(�i�0,70kW)

Razem moc zainstalowana Pi=0,70kW

Pi[kW] tg φ� cos φ� Iobc[A]

0,70 0,40 0,93 3,28

Moc zainstalowana: 0,70 kW
�r�d oblic�eniowy (IB): 3,28 A
Zabezpieczenie obwodu (In) 10 A 
Obci��alno�� NA2XY 4x35 mm2(IZ) 132 A

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 dla projektowanego kabla NA2XY 4x35 mm2 m�s�� �osta� 
�achowane nast���j�ce war�nki:

1) ZnB III ��

3,28 A � 10 A � 132 A

2) ZII 45,12 � gdzie nII 6,12 =

16 A � 191,4 A
Wymagane w tym w�gl�d�ie war�nki dla kabla NA2XY 4x35 mm2 s� s�e�nione.

Obwód II

Zabezpieczenie w szafce o�wietleniowej SO2 – WT 00/gG 10A

�roj��o�ra�y�o��ietlenio�e�(�i�0,40kW)

Razem moc zainstalowana Pi=0,40kW

Pi[kW] tg φ� cos φ� Iobc[A]

0,40 0,40 0,93 1,87

Moc zainstalowana: 0,40 kW
�r�d oblic�eniowy (IB): 1,87 A
Zabezpieczenie obwodu (In) 10 A 
Obci��alno�� NA2XY 4x35 mm2(IZ) 132 A

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 dla projektowanego kabla NA2XY 4x35 mm2 m�s�� �osta� 
�achowane nast���j�ce war�nki:

1) ZnB III ��

1,87 A � 10 A � 132 A

2) ZII 45,12 � gdzie nII 6,12 =

16 A � 191,4 A
Wymagane w tym w�gl�d�ie war�nki dla kabla NA2XY 4x35 mm2 s� s�e�nione.

Sprawdzenie przewodu YdY-�o��x2���mm2 (obw�d�wewn�tr�ny�w�latarni�

1-faz

Pi[kW] tg φ cos φ Iobc[A]

0,04 0,40 0,93 0,2
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Moc zainstalowana: 0,04 kW
�r�d oblic�eniowy (IB): 0,2 A (przy cos φ = 0,93)
Zabezpieczenie obwodu (In) 2 A 
Obci��alno�� YdY 3x2,5 mm2(IZ) 23 A

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 dla projektowanego przewodu YdY-�o 3x2,5mm2 m�s�� 
�osta� �achowane nast���j�ce war�nki:

3) ZnB III ��

0,2 A � 2 A � 23 A

4) ZII 45,12 � gdzie nII 6,12 =

3,2 A � 33,35 A
Wymagane w tym w�gl�d�ie war�nki dla �r�ewod� YdY-�o 3x2,5 mm2 s� s�e�nione.
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4. ��STA�I�NI���ODSTA�O�YCH�MAT�RIAŁ��

1. Kabel 0,6/1 kV NA2XY 4x35mm2 930 m

2. Bednarka Fe/Zn 30x4 mm2 930 m

3. �r�ew�d YDY�o3x2,5 750V 320 m

4. Rura Ø 50 930 m

5. Rura Ø 18 320 m

6. S��� o�wietleniowy al�miniowy 25 szt.

7. Tabliczka bezpiecznikowa TB 25 szt.

8. O�rawy o�wietleniowe LED 43 W 25 szt.

9. Wysi�gniki o d��go�ci wysi�g� 1,5m 25 szt.

10. S�afa o�wietlenia �lic�nego SO1 (w. g. rys E-2.1) 1 kpl

11. S�afa o�wietlenia �lic�nego SO2 (w. g. rys E-2.2) 1 kpl
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5. INFORMACJA BIOZ

5.1. �akres�rob�t�dla�ca�ego��amier�enia�b�dowlanego

Inwestycja polega na b�dowie 25 latar� o�wietlenia �lic�nego (odcinek LA1-LA16 

oraz odcinek LB1-LB9� w�d��� drogi gminnej, �r�ebiegaj�cej w miejscowo�ciach Miedźno 

oraz na skr�y�owani� w m. Ko�ac�kowice D��e, gmina Miedźno, oraz wykonaniu odcinków 

sieci o�wietleniowej w�. Gmina Miedźno.

5.2. �yka��istniej�cych�obiekt�w�b�dowlanych

W obs�ar�e �rowad�onej inwestycji wyst���je infrastr�kt�ra �od�iemna w �ostaci: 

wodoci�g�w, ga�oci�g�w, kanali�acji ora� linii energetyc�nej i teletechnic�nej.

5.3. �lementy��agos�odarowania�d�ia�ki�l�b�teren���kt�re�mog��stwar�a��
�agro�enie�be��iec�e�stwa�i zdrowia ludzi

Na terenie obj�tym inwestycj� elementami, kt�re mog� stwar�a� �agro�enie 

be��iec�e�stwa i zdrowia ludzi jest istniej�ce ��brojenie teren� w postaci linii 

energetycznych napowietrznych i kablowych, ora� droga o lokalnym nat��eni� r�ch� w 

obr�bie, kt�rych b�d� �rowad�one roboty �wi��ane � wykonaniem inwestycji.

Materia�y wykor�ystywane do b�dowy inwestycji nie wyd�ielaj� w trakcie budowy 

i eks�loatacji �adnych s�bstancji s�kodliwych dla �drowia l�d�i. S� trwa�e i wytrzyma�e dla 

przewidywanego ruchu.

5.4. �r�ewidywane��agro�enia�wyst���j�ce��odc�as�reali�acji�rob�t�b�dowlanych

– w�adni�cie �racownika l�b innej osoby c�y �oja�d� do wyko�� s�owodowane ��ym 

oznakowaniem i o�wietleniem teren�, brakiem w�a�ciwych doj�� do stanowisk �racy;

– �s�kod�enie istniej�cego ��brojenia teren� �odc�as rob�t �iemnych;

– �ora�enia �r�dem (przebudowa kabli elektryc�nych, elektronar��d�ia oraz w sytuacji 

brak� wy�nac�onej strefy niebe��iec�nej w �obli�� linii energetyc�nej) - nale�y �achowa� 

s�c�eg�ln� ostro�no�� �r�y �racach �rowad�onych w niebe��iec�nej odleg�o�ci od linii 

energetycznych;

– oberwanie si� �cian wyko�� s�owodowane brakiem �abe��iec�enia l�b niew�a�ciwym 

�abe��iec�eniem �cian (nale�y �r�ewid�ie� �e�ne �mocnienie �cian trakt�j�c wyko�y  

jako w�sko �r�estr�enne�.

– s�adanie bry� �iemi i innych materia��w na �rac�j�cych w wyko�ie s�owodowane 

niew�a�ciwym �mocnieniem �cian, niew�a�ciwym sk�adowaniem materia��w l�b �byt d��� 

g��boko�ci� wyko�� do be��o�redniego wyr��t� �robk� �r�y brak� �o�redniego miejsca 

�r�er��t� w g�r�.

– uderzenia i przygniecenia (transport i wb�dowywanie ci��kich materia��w�;
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5.5. S�os�b��rowad�enia�instr�kta����racownik�w��r�ed��r�yst��ieniem�do�
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przyst��ieniem do rob�t �racownicy �owinni �osta� �r�es�koleni w zakresie 

wyst��owania �agro�e� ora� w �akresie �r�e�is�w BH�, wy�osa�eni w od�ie� ochronn� 

oraz poinstruowani o koniec�no�ci stosowania �rodk�w ochrony osobistej. �racownik 

w �es�ycie s�kole� stanowiskowych �otwierd�a �d�ia� w instr�kta�� w�asnor�c�nym 

podpisem.

Do ochrony oc�� stosowa� ok�lary ochronne. Jako od�ie� ochronn� nale�y stosowa� 

kurtki przeciwdeszczowe i r�kawice ochronne. �r�y �racy w g��bokim wyko�ie i �agro�eni� 

s�adaj�cymi � g�ry elementami koniec�nie stosowa� kaski ochronne.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby 

od�owied�ialne �a kierowanie tymi robotami. Ustali �akres rob�t, kolejno�� ich wykonywania 

ora� s�c�eg��owe war�nki BH�.

5.6. Środki�technic�ne i organi�acyjne���a�obiegaj�ce�niebe��iec�e�stwom�
wynikaj�cym�� wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
�agro�enia��drowia�l�b�w ich�s�sied�twie��w tym��a�ewniaj�cych�be��iec�n��
i s�rawn��kom�nikacj����mo�liwiaj�c��s�ybk��ewak�acj��na�wy�adek��o�ar���
awarii i innych��agro�e�

W �r�y�adk� wyst��ienia �agro�enia nale�y natychmiast �r�erwa� �rac�, ods�n�� 

si� � �agro�onego miejsca i �oinformowa� osoby �najd�j�ce si� w rejonie �agro�enia. 

�owiadomi� kierownika o �aistnia�ym �dar�eni�. W syt�acji �aistnienia wy�adk� nale�y 

�d�ieli� �os�kodowanym �ierws�ej �omocy, �abe��iec�y� miejsce wy�adk�. W przypadku 

�o�ar� �owiadomi� Stra� �o�arn�, �r�yst��i� do akcji gas�enia �r�y ��yci� �odr�c�nego 

s�r��t� ga�nic�ego, a �o �r�yjeźd�ie jednostki – �od�or��dkowa� si� kier�j�cem� akcj�. 

Istniej�ce i �rojektowane drogi �a�ewniaj� doja�d stra�y �o�arnej w ra�ie �agro�enia. �race 

rozbiórki starej i �k�adania nowej nawier�chni nale�y �rowad�i� �godnie � przepisami BHP, 

odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Roboty ziemne i b�dowlane �rowad�one b�d� �r�y �amkni�tym r�ch�. Miejsca 

�rowad�enia rob�t �owinny by� �abe��iec�one barierami ochronnymi od �mier�ch� do �wit� 

i �r�y ��ej widoc�no�ci od�owiednio o�wietlone.

Ze w�gl�d� na istnienie podziemnego uzbrojenia terenu zachodzi obawa naruszenia 

istniej�cych �r�ewod�w �r�y �racach �iemnych. Nale�y wi�c �achowa� s�c�eg�ln� 

ostro�no�� �r�y �racach �e s�r��tem mechanic�nym. W rejonie spodziewanego uzbrojenia 

podziemnego roboty ziemne nale�y �rowad�i� r�c�nie i �od nad�orem ��ytkownika.

Nale�y �wr�ci� s�c�eg�ln� �wag� na �race l�d�i �odc�as r�wnoleg�ego ��ywania 

maszyn budowlanych. Nie wolno syt�owa� stanowisk �racy, sk�adowisk materia��w l�b 

maszyn i �r��d�e� b�dowlanych be��o�rednio �od na�owietr�nymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odleg�o�ci mniejs�ej ni�:

– 3m – dla linii o na�i�ci� �namionowym < 1kV;

– 5m – dla linii o na�i�ci� �namionowym 1kV > x > 15kV;

W �r�y�adk� wykonywania rob�t �r�y ��yci� ��rawi l�b �r��d�e� �a�adowc�o-

wy�adowc�ych �achowa� nale�y ww. odleg�o�ci mier�one od najbard�iej �ewn�tr�nej linii 

na�owietr�nej do najdalej wys�ni�tego ��nkt� �r��d�enia wra� � �ad�nkiem.
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Dla �nikni�cia �agro�e� i kolizji z innymi sieciami ��brojenia terenowego nale�y 

wykona� �r�eko�y kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych 

kabli elektroenergetyc�nych, telekom�nikacyjnych l�b r�roci�g�w dals�e �rowad�enie rob�t 

nale�y kontyn�owa� �o �e�woleni� i pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Przy wykonywani� �rac �iemnych �r�y �bli�eniach i skr�y�owaniach � drogami roboty 

nale�y �rowad�i� �godnie � wymaganiami Zar��dcy Dr�g. Ws�ystkie roboty nale�y wykona� 

zgodnie z niniejs�ym �rojektem, ora� obowi���j�cymi �r�e�isami i normami �r�y �cis�ym 

przestrzeganiu przepisów BHP, a w s�c�eg�lno�ci:

– Ro��or��d�enia Ministra Gos�odarki � dnia 17 wr�e�nia 1999 r. w sprawie 

be��iec�e�stwa i higieny �racy �r�y �r��d�eniach i instalacjach energetycznych;

– Instr�kcji Organi�acji Be��iec�nej �racy �r�y Ur��d�eniach i Instalacjach 

Energetyc�nych ZE C��stochowa S.A. nr O-44/2000;

– Normy PN-76/05125 i N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe”;

Z �wagi na orientacyjny charakter lokali�acji �r��d�e� �od�iemnych Wykonawca 

winien �a�ewni� na c�as �rowad�enia rob�t w�a�ciwy nad��r technic�ny �e strony 

��ytkownik�w istniej�cych �r��d�e� �od�iemnych. Roboty �iemne w �r�y�adk� �bli�enia l�b 

skr�y�owania � istniej�cymi �r��d�eniami �rowad�i� r�c�nie w obecno�ci ��rawnionych 

�r�edstawicieli ��ytkownik�w istniej�cych �r��d�e� �od�iemnych w ramach nadzoru 

specjalistycznego.

Projektant: mgr�in�.�Tade�s��KITALA
upr. nr UAN-VIII-7342/210/92
w spec. instalacyjno-in���� zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

��ra�d�aj�cy: mgr�in�.��awe��BLADY
upr. nr SLK/0366/PWOE/04
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i �r��d�e��elektryc�nych�i elektroenergetycznych

C��stochowa, wr�esie� 2018 r.
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S������ŁO�Y�O�IS�O�RA�Y�OŚ�I�T��NIO���
1.O�rawa �r�y �stawieni� 0� nie mo�e emitowa� �wiat�a w g�rn� ����r�estr�e� �godnie � Ro��or��d�eniem Komisji E�ro�ejskiej 

nr 245/2009� dnia 18 marca 2009 (DZ. Ur��dowy UE � dnia 24.03.2009r.�.

2.O�rawa m�si s�e�nia� wymogi normy be��iec�e�stwa fotobiologic�nego lam� i system�w lam�owych IEC 62471, m�si �osiada� 

od�owiednie badania.

3.O�rawa m�si �osiada� akt�aln� deklaracj� �godno�ci CE, a tak�e certyfikat �otwierd�aj�cy wykonanie jej �godnie � normami e�ro�ejskimi 

nadany �r�e� nie�ale�ne laboratori�m badawc�e, �osiadaj�ce akredytacj� na terenie Unii E�ro�ejskiej, n�. certyfikat ENEC.

4.O�rawa ma by� wy�osa�ona w �anel LED o nast���j�cych cechach:

a�tem�erat�ra barwowa emitowanego �wiat�a 4000K (+/-100K�,

b��tr�ymanie str�mienia w c�asie na �o�iomie 100� str�mienia nominalnego o�rawy w okresie 100 000 h dla 90 � o�raw 

w tem�erat�r�e Ta�25 st. C,

c��k�ad �asilaj�cy ma by� wy�osa�ony w f�nkcj� �tr�ymania sta�ego str�mienia �wietlnego w c�asie,

d�ws���c�ynnik oddawania barw RA wi�ks�y l�b r�wny 70,

e�soc�ewki maj� by� wykonane � materia�� o wysokiej �r�e��s�c�alno�ci - od�ornego na �romieniowanie UV,

f�deklarowany str�mie� �wietlny o�rawy ma by� mier�ony w tem�erat�r�e otoc�enia o�rawy nie mniejs�ej ni� 25oC,

g��anel LED m�si �mo�liwia� jego wymian� be� wykonywania �o��c�e� l�towanych. 

5.O�rawa ma by� wy�osa�ona w �k�ad �asilaj�cy o nast���j�cych cechach:

a��k�ad �asilaj�cy ma �abe��iec�a� �anel LED �r�ed �r�e�i�ciami o na�i�ci� co najmniej 10kV,

b��k�ad �asilaj�cy ma by� wy�osa�ony w wewn�tr�ny c��jnik tem�erat�ry kontrol�j�cy jego tem�erat�r� i chroni�cy go �r�ed 

�r�egr�aniem,

c�o�rawa m�si by� wy�osa�ona w �integrowany � �k�adem �asilaj�cym �k�ad red�kcji str�mienia �wietlnego,

d�o�rawa m�si �osiada� sto�ie� ochrony �r�ed wnikaniem �y�� i wody nie mniejs�ym ni� I�66,

e�o�rawa ma by� wykonana w II klasie i�olacji. 

6.Kor��s o�rawy m�si charaktery�owa� si� nast���j�cymi cechami:

a�wykonany � ci�nieniowego jednobry�owego odlew� al�miniowego o bard�o wysokiej od�orno�ci na koro�j� i od�orno�ci na �der�enia 

IK09,

b�malowany �ros�kowo na kolor wska�any �r�e� �amawiaj�cego,

c��mo�liwia otwarcie o�rawy i dost�� do �anel� LED ora� komory �asilac�a be� ��ycia nar��d�i,

d�klos� o�rawy jest wykonany � ��askiego, hartowanego s�k�a (IK09�,

7.Uk�ad �asilaj�cy m�si �osiada� mo�liwo�� �a�rogramowania a�tonomic�nej red�kcji mocy

8. Tem�erat�ra �racy w �akresie co najmniej od -20 do +35 sto�ni.

9. Efektywno�� �wietlna � 110 lm/W.

10.O�rawa o�wietleniowa m�si �osiada� kom�ensacj� mocy biernej o sk�tec�no�ci �a�ewniaj�cej s�e�nienie war�nk�: tg� ≤ 0,4.

��aga��o�ra�a�m�si�by��tak�dobrana�na�eta�ie��ykona�st�a�aby�s�e�ni���ymagania�normy�dla� klasy�
o��ietlenio�ej�i��a�o�onej��� �rojekcie�geometrii��k�ad��o��ietlenio�ego�

S����o��ietlenia�drogo�ego�o�charakterystyc�nych��arametrach�
S��� al�miniowy anodowany, wysoko�� s���a nad �iemi� - 8,0m � wysi�gnikiem d��go�ci 1,5m.
S��� wko�ywany wykonany w technologii monta�� �do gr�nt�� (d��go�� s���a �od �iemi� 1,2m�. 
C���� �od�iemna ora� nad �iemi� do wysoko�ci 0,5m �abe��iec�ona elastomerem �oli�retanowym.
S��� winien �osiada� Certyfikat Zgodno�ci (CE� � norm� e�ro�ejsk� �N-EN 40-6.

Średnica wier�cho�ka dla osad�enia wysi�gnika - 60mm
S��d otwor� wn�ki be��iec�nikowej na wysoko�ci ok.600mm od teren�
Wielko�� otwor� wn�ki be��iec�nikowej wys.600mm s�er.100mm
Wn�ka �amykana dr�wic�kami rewi�yjnymi wykonanymi w kolor�e i o wymiarach dostosowanych do s���a
S��� anodowany w kolor�e o�rawy
S��� nale�y �osadowi� na trylince l�b ��ycie sto�owej 50x50x10 ��o�onej na dnie wyko��.
Wyko� �asy�ywa� �ag�s�c�aj�c warstwami mies�anin� cement�, �ask� i �wir� do �o�iom� teren�.
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Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 
S i 656061 S w Kołaczkowicach, gm. Miedźno.



DOK�M�NT�CJ���ROJ�KTO����r�eb�do�a�drogi�g

17.04.2018

�dytor
Telefon

faks
e-Mail

�r�eb�do�a�drogi�gminnej�nr��5�0�1S���miejsco�o�ci�Mied�no�ora��Ko�ac�ko�ice�

D��e��gm.�Mied�no�/�Dane��lano�ania

�rofil��licy

�sp��c�ynnik�konserwacji��0.67

�e�dnia�1 (S�eroko����5.000�m,�Lic�ba�pas�w�je�dni��2,�Nawier�chnia��R3,�q0��0.070��

Chodnik�1 (S�eroko����2.000�m��

Ro�mies�c�enia�o�ra�

Oprawa� L�D
Str�mie���wietlny�(Oprawa��� 5676�lm �arto�ci�maksymalne�mocy�o�wietleniowej

pr�y�70�� 494�cd/klm
pr�y�80�� 131�cd/klm
pr�y�90�� 0.15�cd/klm
��ka�dym�kier�nk��twor��cym�podany�k�t���doln��lini��pionow��pr�y�

�ainstalowanym�i�gotowym�do���ytk��o�wietleni�.

Żadna�moc�o�wietleniowa�powy�ej�95�.�
Ro�mies�c�enie�spe�nia�wymagania�klasy�mocy�
o�wietleniowej�G2.�
Ro�mies�c�enie�spe�nia�wymagania�klasy�indeks��
o�lepiania�D.6.�

Str�mie���wietlny�(Lampy��� 6600�lm

Moc�opraw�� 42.5��
Ro�mies�c�enie� jednostronnie�na�dole
Odst�p�s��pa� 30.000�m
�ysoko���monta���(1�� 8.000�m
�ysoko���p�nkt���wietlnego� 7.900�m
Nawis�(2�� 1.009�m
Nachylenie�wysi�gnika�(3�� 5.0��
D��go���wysi�gnika�(4�� 1.500�m
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DOK�M�NT�CJ���ROJ�KTO����r�eb�do�a�drogi�g

17.04.2018

�dytor
Telefon

faks
e-Mail

�r�eb�do�a�drogi�gminnej�nr��5�0�1S���miejsco�o�ci�Mied�no�ora��Ko�ac�ko�ice�

D��e��gm.�Mied�no�/��yniki�s�c�eg��o�e

�sp��c�ynnik�konserwacji��0.67 Skala�1�258

Lista���l�os�aco�ania

1 �ole�os�acowania��e�dnia�1

D��go����30.000�m,�S�eroko����5.000�m
Siatka��10�x�6���nkty
�r�ynale�ne�elementy��lic�ne���e�dnia�1.��
Nawier�chnia��R3,�q0��0.070
�ybrana�klasa�o�wietleniowa��M�6 (�s�ystkie�wymagania�fotometryc�ne��osta�y�spe�nione.�

Lm��cd/m�� �0 �l TI���� SR

�arto�ci�r�ec�ywiste�wed��g�oblic�enia� 0.60 0.63 0.75 8 0.82
�arto�ci��adane�wed��g�klasy� ��0.30 ��0.35 ��0.40 ≤�15 /

Spe�nione/nie�spe�nione�
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DOK�M�NT�CJ���ROJ�KTO����r�eb�do�a�drogi�g

17.04.2018

�dytor
Telefon

faks
e-Mail

�r�eb�do�a�drogi�gminnej�nr��5�0�1S���miejsco�o�ci�Mied�no�ora��Ko�ac�ko�ice�

D��e��gm.�Mied�no�/��yniki�s�c�eg��o�e

Lista���l�os�aco�ania

2 �ole�os�acowania�Chodnik�1

D��go����30.000�m,�S�eroko����2.000�m
Siatka��12�x�3���nkty
�r�ynale�ne�elementy��lic�ne��Chodnik�1.��
�ybrana�klasa�o�wietleniowa��A5 (�s�ystkie�wymagania�fotometryc�ne��osta�y�spe�nione.�

�m�(p��sferyc�ne���lx� �0

�arto�ci�r�ec�ywiste�wed��g�oblic�enia� 3.92 0.55
�arto�ci��adane�wed��g�klasy� ��1.00 ��0.15

Spe�nione/nie�spe�nione�
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DOK�M�NT�CJ���ROJ�KTO����r�eb�do�a�drogi�g

17.04.2018

�dytor
Telefon

faks
e-Mail

�r�eb�do�a�drogi�gminnej�nr��5�0�1S���miejsco�o�ci�Mied�no�ora��Ko�ac�ko�ice�

D��e��gm.�Mied�no�/��ole�os�aco�ania�Je�dnia�1�/��esta�ienie��ynik��

�sp��c�ynnik�konserwacji��0.67 Skala�1�258

Siatka��10�x�6���nkty�
�r�ynale�ne�elementy��lic�ne���e�dnia�1.
Nawier�chnia��R3,�q0��0.070
�ybrana�klasa�o�wietleniowa��M�6 (�s�ystkie�wymagania�fotometryc�ne��osta�y�spe�nione.�

Lm��cd/m�� �0 �l TI���� SR

�arto�ci�r�ec�ywiste�wed��g�oblic�enia� 0.60 0.63 0.75 8 0.82
�arto�ci��adane�wed��g�klasy� ��0.30 ��0.35 ��0.40 ≤�15 /

Spe�nione/nie�spe�nione�

�r�ynale�ni�obser�ator�y�(��Ilo����

Nr. Obserwator �o�ycja��m� Lm��cd/m�� �0 �l TI����

1 Obserwator�1 (-60.000,�1.250,�1.500�� 0.60 0.63 0.90 8

2 Obserwator�2 (-60.000,�3.750,�1.500�� 0.63 0.67 0.75 7
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DOK�M�NT�CJ���ROJ�KTO����r�eb�do�a�drogi�g

17.04.2018

�dytor
Telefon

faks
e-Mail

�r�eb�do�a�drogi�gminnej�nr��5�0�1S���miejsco�o�ci�Mied�no�ora��Ko�ac�ko�ice�

D��e��gm.�Mied�no�/��ole�os�aco�ania�Je�dnia�1�/�I�olinie�(��

�arto�ci�L�x,�Skala�1���258

Siatka��10�x�6���nkty�

�m��lx� �min��lx� �max��lx� �min�/��m �min�/��max
8.35 3.44 15 0.412 0.226
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DOK�M�NT�CJ���ROJ�KTO����r�eb�do�a�drogi�g

17.04.2018

�dytor
Telefon

faks
e-Mail

�r�eb�do�a�drogi�gminnej�nr��5�0�1S���miejsco�o�ci�Mied�no�ora��Ko�ac�ko�ice�

D��e��gm.�Mied�no�/��ole�os�aco�ania�Chodnik�1�/��esta�ienie��ynik��

�sp��c�ynnik�konserwacji��0.67 Skala�1�258

Siatka��12�x�3���nkty�
�r�ynale�ne�elementy��lic�ne��Chodnik�1.
�ybrana�klasa�o�wietleniowa��A5 (�s�ystkie�wymagania�fotometryc�ne��osta�y�spe�nione.�

�m�(p��sferyc�ne���lx� �0

�arto�ci�r�ec�ywiste�wed��g�oblic�enia� 3.92 0.55
�arto�ci��adane�wed��g�klasy� ��1.00 ��0.15

Spe�nione/nie�spe�nione�
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DOK�M�NT�CJ���ROJ�KTO����r�eb�do�a�drogi�g

17.04.2018

�dytor
Telefon

faks
e-Mail

�r�eb�do�a�drogi�gminnej�nr��5�0�1S���miejsco�o�ci�Mied�no�ora��Ko�ac�ko�ice�

D��e��gm.�Mied�no�/��ole�os�aco�ania�Chodnik�1�/�I�olinie�(��

�arto�ci�L�x,�Skala�1���258

Siatka��12�x�3���nkty�

�m��lx� �min��lx� �max��lx� �min�/��m �min�/��max
6.38 2.73 12 0.428 0.221
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