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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 roku, nr. 133, poz. 935   

oświadczam, że w/w projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 
         Zawartość teczki: 

         -TWP ENERGIAPRO Opole str.2, 

         -opis techniczny str.3, 

         -BIOZ str.2, 

         -Rysunki szt.1. 

Opole, październik 2009r. 

 



 

 

                                    OPIS TECHNICZNY 

 

TEMAT 

 

 Tematem opracowania jest projekt oświetlenia parkingu przy stadionie oraz zmiany 

trasy odcinka wewnętrznej linii kablowej do budynku administracyjno socjalnym na 

stadionie sportowym w Niemodlinie ul. Sportowa na dz. nr 917. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 TWP ENERGIAPRO Rejon Dystrybucji Nysa, 

 Plan  zagospodarowania terenu,  

 Obowiązujące podstawowe normy i przepisy, 

 uzgodnienia z branżą sanitarną,  

 PE-76/E-5125 Elektroenergetyczne linie kablowe,  

 PN-IEC60-364-4  „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,  

 PN-IEC 60364-5-523 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,  

 PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,  

 Rozporządzenie MGPiB z dn. 14.12.94r. rozdział 8 „Instalacje elektryczne” wraz z 

późniejszymi uzupełnieniami, w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 PN-12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy.   

 

ZMIANA TRASY WLZ   
 

W związku z wcześniej opracowanym projektem instalacji elektrycznej z 

projektowanym usytuowaniem złącza kablowego z pomiarem na elewacji budynku 

odbiegającym od później opracowanego i uzgodnionego projektu zasilania budynku 

administracyjno-socjalnego, w którym usytuowanie złącza kablowego z pomiarem 

energii jest projektowane obok budynku zachodzi konieczność ułożenia kablowej 

wewnętrznej linii zasilającej.  

Wewnętrzną linię zasilającą YKY5x10mm
2
 ułożyć 5m odcinek od szafki z pomiarem 

w ziemi a następnie wewnątrz budynku pod tynkiem do głównej tablicy rozdzielczej 

„T1”. Przejście kabla przez budynek wykonać w rurze ochronnej RS50 AROT. Kabel 

układać jak opisano poniżej w części oświetlenia parkingu.  

 

OŚWIETLENIE PARKINGU   
 

Projektuje się ustawienie 12 szt. słupów parkowych o wysokości 4m z oprawą OCP 

(TC-TSE 23W) IP55 f. ES-SYSTEM. Rozmieszczenie słupów pokazano na planie 

zagospodarowania. Zasilanie obwodu oświetlenia wykonać kablem YKSY3x6mm
2
 o 

długości 280 m. Trasę układania kabli pokazano na planie zagospodarowania. 

Zasilanie oświetlenia projektowanego parkingu odbywać się będzie z wcześniej 

projektowanej tablicy obwodowej budynku „T2”. Przed wejściem kabla do budynku 

pozostawić zapas kabla.  Przejście kablem przez nawierzchnie utwardzone stanowisk 

parkingu wykonać w rurze ochronnej SRS 50 AROT układanej na głębokości 1m. 

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, jak też wejście 

kablem do budynku, wykonać w przepustach ochronnych AROT – SRS50.   



 

Głębokość umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury powinna wynosić co najmniej: 50 cm przy układaniu linii kablowych 

pod chodnikiem, 70 cm przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni oraz 

100 cm przy układaniu kabli w częściach dróg, parkingów oraz ulic przeznaczonych 

do ruchu kołowego.   

Kabel na wszystkich długościach między słupami oraz od budynku do pierwszego 

słupa oświetleniowego układać w rowie na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce z 

piasku. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 

następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie 

przykryć folią koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Folia powinna mieć 

grubość co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała 

ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co 

najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabla, a w przypadku, gdy szerokość 

rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonego kabla, krawędzie pasa 

folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie z obu stron 

trasy. Ponadto trasa kabla ułożonego w ziemi na terenie niezabudowanym powinna 

być  oznaczona widocznymi trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi 

wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji. Oznaczniki trasy kabli 

układanych w ziemi stosować takie, które umożliwiają łatwe i jednoznaczne 

określenie przebiegu trasy kabli.  

Po wybudowaniu linii należy wykonać następujące badania:  

- sprawdzenie linii kablowej,  

- sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz,  

- pomiar rezystancji,  

- próba napięciowa izolacji.  

Kabel po ułożeniu a przed zasypaniem zgłosić uprawnionemu geodecie do wykonania 

pomiarów trasy kabla.  

 

Ochronę przed porażeniem należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Przemysłu z dn.1990.10.08 (Dz. U. nr 81/90) w układzie TN-C w zakresie sieci 

zasilającej oraz zgodnie z normą PN-IEC-60364 wprowadzoną do stosowania 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.2000.05.31 

(Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto instalacje powinny spełniać 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  Dz. U. nr 75 poz. 690 z dn. 

15.06.2002r. wraz z późniejszymi zmianami.  

 

Przy układaniu kabli zachować następujące minimalne odległości pionowe pomiędzy 

rurami a skrzyżowaniami z uzbrojeniem: 

- 0,25m – od innych kabli n.n. i kabli ośw. ulicznego, 

- 0,50m – od kabli powyżej 1kV, kabli telefonicznych i wodociągów 

- 1,0m – od nawierzchni dróg, 

oraz minimalna odległość pozioma od instalacji: 

- 0,5m – od kabli 15kV, fundamentów, wodociągów i kanalizacji, 

- 0,5m – od innych kabli n.n, 

- 0,5m – od kabli ośw. ulicznego, 

- 1,5m – od pni drzew.  

 

 

 

 



 

UWAGI 

 

Wszelkie prace powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania 

w/w robót kablowych. System obwodów instalacyjnych i rozdzielczych to układ TN-

S, natomiast układ sieci TN-C.  

Ułożone kable przed zasypaniem zgłosić uprawnionemu geodecie wykonanie 

pomiarów geodezyjnych trasy kabli. Do budowy instalacji elektrycznej lub przyłącza 

kablowego należy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa 

oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) nazwę i adres obiektu budowlanego;  

DO PROJEKTU OŚWIETLENIA PARKINGU PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM 
NA STADIONIE SPORTOWYM  W NIEMODLINIE UL. SPORTOWA  dz. nr 917. 

 

1) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;  
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2) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację. 

 
              „Projektowanie Instalacji 

               i Urządzeń Elektrycznych” 

inż. Jan Stecewicz 

upr. nr 34/63 

45-355 Opole  ul. 1 Maja 97/10 

                                                                               tel 0774271700 

 

CZĘŚĆ OPISOWA  

1) zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych robót;  

- Wykopanie rowu kablowego dla ułożenia projektowanego kabla oświetlenia i kabla WLZ, 

- Ustawienie projektowanych 12 szt. słupów parkowych oświetlenia parkingu,  

- Montaż na słupach 12 szt. opraw oświetleniowych, 

- Ułożenie rur ochronnych RS50 AROT, 

- Ułożenie w rowie kablowym projektowanego kabla YKSY3x6mm
2
, oraz kabla WLZ YKY5x10mm

2
, 

- Ułożenie odcinka kabla YKSY3x6mm
2
 pod tynkiem do tablicy rozdzielczej „T2” oraz kabla YKY5x10 w 

budynku administracyjno socjalnym, 

- Podłączenie odcinków kabli YKSY3x6 do słupów i do tablicy rozdzielczej „T2” oraz kabla YKY5x10 do 
tablicy rozdzielczej „T1”, 

2) wykaz projektowanych i istniejących urządzeń, i linii kablowych, napowietrznych  n.n. oraz instalacji elektrycznej;  

- projektowany kabel YKSY3x6mm
2
. 

- Projektowany kabel YKY5x10mm
2
, 

- Projektowane 12 szt. słupów parkowych z oprawami oświetlenia, 



 

wskazanie elementów wykonywanych prac, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  

Układanie kabla WLZ i oświetlenia parkingu, włączenie do eksploatacji, włączenie do tablicy 
rozdzielczej – włączenie do eksploatacji wykonywać wyłącznie po odłączeniu napięcia 
na istniejącym kablu.   
 

wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych;               

Za przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa ochrony zdrowia i higieny pracy 
odpowiada posiadająca odpowiednie uprawnienia firma elektryczna zatrudniona przez 
inwestora do wykonywania w/w prac elektrycznych.  

3) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń.           

Wykonywanie robót elektrycznych w odpowiedniej odległości od istniejących urządzeń 
energetycznych n.n. będących pod napięciem.  Prace takie jak włączenie projektowanego 
kabla WLZ i oświetlenia do tablicy rozdzielczej oraz włączenie do eksploatacji kabla  
wykonać zgodnie  z przepisami BHP i  PBUE, na podstawie których wybrana firma 
elektryczna uzyskała certyfikat i pozwolenie na wykonywanie robót elektrycznych.  

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót elektrycznych, określające 

skalę i rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;   

Podczas włączenia do eksploatacji i podania napięcia na projektowanym kablu n.n. WLZ i 
oświetlenia parkingu oraz podczas wykonywania pomiarów skuteczności zerowania, 
rezystancji żył i zgodności faz może dojść do porażenia prądem elektrycznym, dlatego 
obowiązkowo prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP i wytycznymi PBUE oraz 
przestrzegać wymaganej odległości od urządzeń elektrycznych będących pod 
napięciem.  

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku 

między innymi: 

1.k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

– 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  

– 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,  

– 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,   

– 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV,   

4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:  

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,  

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,  

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;  

 

 


