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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Techniczna podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Płock, a biurem

- Mapy sytuacyjno-wysokościowej 

- Inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych

- Podkładek branżowych w ramach niniejszej Umowy

- N-SEP-E-003 norma „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”

- N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- PN-EN 13201 norma „Oświetlenie ulic”

- PN-IEC 60364-4-41 norma „Ochrona od porażeń prądem elektrycznym do 1 kV”

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia

- Warunki MZD-DI.4202.26.2013.CP z dnia 15.05.2013 r.

- Warunki TP-1/39/W/2013 z dnia 03.06.2013 r. 

1.2. Zakres projektu

Niniejszy projekt zakresem swym obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Parowej w Płocku

1.3. Stan istniejący sieci

Obecnie wzdłuż ulicy Parowej znajduje się oświetlenie uliczne należące do ENERGA Oświetlenie. Istniejące

oświetlenie przeznaczone jest do demontażu.

1.4. Budowa oświetlenia ulicznego
 

Oświetlenie wykonać kablem AL 5x25mm2 oraz AL 5x35mm2. Do oświetlenia projektowanej drogi przewidziano

słupy  aluminiowe  o  wysokości  H  =  9m  anodowane  w  kolorze  grafitowym,  na  fundamencie  betonowym

prefabrykowanym z oprawą LED 110W mocowane na słupie za pomocą wysięgnika o dł. 1,5m, 2m oraz 2,5m.

W słupach zastosować złącze IZK. Oprawy zabezpieczyć w słupach wkładką 10A. W słupach ułożyć przewód

Cu 3(4)x2,5mm2 od zabezpieczenia do oprawy. Fundamenty prefabrykowane pod słupy posadowić tak, aby

podstawa  słupa  była  na  równi  z  poziomem  chodnika  oraz  3cm  nad  poziomem  zieleńca.  Fundamenty

zabezpieczyć  abizolem.  Śruby  fundamentów  zabezpieczyć  smarem  oraz  założyć  kapturki.  W  słupie
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uwzględnić zapas na żyłę PE. Bednarkę uziemienia wprowadzić do oznaczonych słupów na zacisk żyły PE.

Fazy L1, L2, L3 w liniach oświetleniowych rozłożyć równomiernie na poszczególne oprawy. 

Linie kablowe układać i oznakować zgodnie z N-SEP-E-004.

1.5. Układanie kabli
Kable w ziemi ułożyć na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taką samą warstwą piasku

przykryć przed zasypaniem ziemią. Na całej długości kable osłonić folią koloru niebieskiego.

Przejścia kabli pod drogami i wjazdami wykonać w rurach HDPE 110. Głębokość ułożenia rur pod drogami

minimum 1,0 m od powierzchni drogi. Trzony końcówek kablowych zabezpieczyć rurą termokurczliwą.

Wloty rur zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wnętrza wody i ich zamulenia. Na kablach 

energetycznych w odstępach co 10 cm stosować opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi 

danymi: właściciel, typ i przekrój kabla, rok budowy. Przy złączach kablowych i mufach przewidzieć zapasy 

kabla.

1.6. Uwagi końcowe
Rozpoczęcie robót elektroenergetycznych Wykonawca powinien zgłosić pisemnie do Energa-Operator

S.A. Oddział w Płocku, Rejon Dystrybucji w Płocku oraz ENERGA Oświetlenie Płock.

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz.  V.  Instalacje  elektryczne”.  Zobowiązuje  się  Wykonawcę  do

przestrzegania obowiązujących norm, zarządzeń oraz przepisów BHP dotyczących przewidzianych rozwiązań,

jak również stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty i nieemitujących substancji

szkodliwych dla zdrowia.

Wszystkie  materiały  podane  w  projekcie  należy  traktować  jako  przykładowe.  Dopuszcza  się

przedstawienie różnych zamiennych propozycji materiałów, pod warunkiem, że ich działanie i parametry będą

równoważne lub lepsze od proponowanych. 

1.7. Informacja o planie „bioz”
Instalacje elektryczne na terenie powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia

pożarowego lub  wybuchowego,  a  także chroniły  w dostatecznym stopniu  pracowników przed  porażeniem

prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji oraz urządzeń mogą być 

wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie 

stanowisk pracy, składowisk materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
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W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych 

zachować odległości zgodnie z PNE mierzone od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.

Rozdzielnice prądu  elektroenergetycznego znajdujące się na terenie budowy powinny być  zabezpieczone

przed dostępem nieupoważnionych osób. 

Połączenia przewodów z urządzeniami mechanicznymi wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących urządzenia, przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

W  przypadku  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowo-prądowych  w  instalacji,  należy  sprawdzić

działanie  każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pracy.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń

elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłego przestrzegania obowiązujących norm, rozporządzeń oraz przepisów

BHP dotyczących  wszystkich  przewidzianych  projektem  rozwiązań  jak  również  stosowania  materiałów  i

urządzeń  posiadających  odpowiednie  atesty  i  nieemitujących  substancji  szkodliwych  dla  zdrowia.  Miejsca

robót energetycznych powinny być zabezpieczone i  stosownie oznakowane. Pracownicy wykonujący prace

energetyczne powinny być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis sporządził: 

mgr inż. Piotr Auguściak
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenia natężenia oświetlenia
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III. ZAŁĄCZNIKI

3.1. Warunki techniczne MZD-DI.4202.26.2013.CP z dnia 15.05.2013 r.
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3.2. Warunki TP-1/39/W/2013 z dnia 03.06.2013 r. 
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