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OPIS TECHNICZNY  
do projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia boiska treningowego  

na stadionie w Niemodlinie ul.Sportowa dz.nr 917 
 

1. Podstawa opracowania  

• zlecenie inwestora 
• notatka służbowa z dnia 28.03.2014r 
• podkłady mapowe w skali 1:500 
• prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)-tekst 

jednolity z dnia 29 listopada 2013r poz. 1409  
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 
r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

• rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa  i Gospodarki morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz.U Nr.2012 , poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późniejszymi 
zmianami) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 
r. Nr 130, poz. 1389) 

• PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - 
Część 826: Instalacje elektryczne 

• PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych 

• PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 
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• PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

• PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia 
• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
•  PN-EN 12464-1: 2004 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie 

 
2. Zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym oświetlenia boiska 
treningowego na stadionie w Niemodlinie ul. Sportowa dz. nr 917  
Opracowanie obejmuje: 

• linie kablową zasilania szafki oświetleniowej SO  
• szafkę oświetleniową SO  
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• linie kablowe oświetleniowe wraz z masztami oświetleniowymi  
• ochronę przeciwporażeniową  

 
3. Charakterystyka obiektu  

W miejscowości Niemodlin ul. Sportowa dz. nr 917 znajduje stadion, który w ramach 
prowadzonych prac rewitalizacyjnych zostanie przebudowany wg projektu opracowanego 
przez biuro projektowe TECHO-ART. W ramach przebudowy zostaną wykonane 
następujące elementy: 

•  budynek administracyjno-socjalny z salą i tarasem widokowym  
•  układ dróg wewnętrznych pieszych i dla samochodów z miejscami postojowymi 

oraz oświetleniem  
•  przyłącza sieci elektrycznej, wod.- kan., deszczowej, gazowej  
•  zieleń izolacyjna, ozdobna i rekreacyjna  
•  boiska piłkarskie (treningowe oraz pełnowymiarowe)  
•  ogrodzenie terenu  

 
4.  Linia kablowa zasilania szafki oświetleniowej SO 

Zgodnie z notatką służbowa z dnia 28.03.2014r z tablicy T-2 projektuję się wyprowadzić 
odcinek linii kablowej YKY5x10mm2 1kV przeznaczony do zasilania szafki 
oświetleniowej SO. Tablica T-2 została ujęta w odrębnym opracowaniu w ramach 
projektowanego budynku administracyjno socjalnego na stadionie sportowym.  
W tablicy T-2 zabudować zabezpieczenie nadprądowe S303B32, które służyć będzie 
realizować ochronę  projektowanej linii kablowej. Wyprowadzenie linii kablowej z 
budynku zrealizować przy pomocy rury ochronnej DVR75 ułożonej p/t. Kabel następie 
układać w ziemi. W miejscach skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem kabel chronić 
rurami ochronnymi DVK 75. Wraz z kablem oświetleniowym ułożyć w wykopie kabel 
sterowniczy YKSLY3x1,0mm2 łączący szafkę oświetleniową SO ze skrzynką łączników 
SŁ zlokalizowaną obok tablicy T2.  
 
5.  Szafka oświetleniowa SO 

W okolicy parkingu postojowego zabudować szafkę oświetleniową SO. Szafkę 
oświetleniową wykonać w oparciu o obudowę OSZ 54x60 o stopniu ochrony IP44.  
Szafkę zabudować w gruncie na fundamencie prerfabrykowanym F-53.  
W szafce zabudować rozłącznik główny FR303 40A, rozłączniki bezpiecznikowe R303 
16A, styczniki SM400 4P-40A 230V AC, wyłącznik różnicowo-prądowy P304 30mA, 
wyłącznik samoczynny S303B16, wyłącznik samoczynny S301B10, wyłącznik samoczynny 
S301 B10, wyłącznik samoczynny S301 B6, łączniki krzywkowe  SK 10 BS 1.834, złączki 
gwintowane ZG-G16.  
Na zewnątrz szafki zabudować gniazdo 3P+Z+N 16A 400V o stopniu ochrony IP 44 oraz 
dwa gniazda jednofazowe 2P+Z 16A 250V o stopniu ochrony IP44.  
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6. Linie kablowe oświetleniowe wraz z masztami oświetleniowymi 

Z projektowanej szafki oświetleniowej SO przewiduję się wyprowadzić dwa obwody 
oświetleniowe w postaci kabli YKY 5x10mm2 1kV. W miejscach skrzyżowania z 
podziemnym uzbrojeniem kable chronić rurami osłonowymi  DVK75. Odcinki linii 
kablowych zostaną wprowadzone na zaciski tabliczek bezpiecznikowych zabudowanych we 
wnękach słupów oświetleniowych. Pomiędzy zabezpieczeniami zabudowanymi we 
wnękach a oprawami zabudować przewody  YDY3x1,5mm2 750V. 
Dla oświetlenia boiska treningowego projektuje się zabudowanie masztów stalowych 
ocynkowanych typu MS10/4 o wysokości 10m. Maszty należy ustawiać na 
prefabrykowanym fundamentach typu B-200 posadowionych w gruncie. Maszty 
wyposażone będą w zamykane wnęki, które zapewniają dostęp i zabezpieczają 
wyposażenie elektryczne słupa, które stanowi tabliczka bezpiecznikowa. Służy ona do 
połączenia kabli zasilających oraz zabezpieczenia zwarciowego i przetężeniowego oprawy 
oświetleniowej. Ustawienie masztu powinno umożliwiać dostęp do tabliczki 
bezpiecznikowej. Maszty wyposażyć w belki stalowe ocynkowane typu B4/102.  
Na poprzeczkach projektuje się zabudować oprawy typu metalohalogenkowego MVP 506 
400W IP65 ze źródłami metelohalogenkowymi MASTER HPI-TP 400W E40. 
 
7. Wytyczne układania kabli n/n.  

Trasę linii kablowych wybrano uwzględniając istniejący i projektowany stan uzbrojenia 
oraz zagospodarowania terenu i pokazano na planie sytuacyjnym. Kable n.n. należy układać 
na głębokości 0.7m, na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. 
Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 
warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  
W wykopie kable winne być ułożone linią falistą z zapasem wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy wprowadzaniu kabli n/n do złącz, 
rozdzielnic i na słup należy zostawić zapas kabli. W miejscu skrzyżownia z uzbrojeniem 
podziemnym kabli chronić rurami DVK fi 75.. Kable w ziemi należy zaopatrzyć w 
oznaczniki rozmieszczone co 10 m, przy wprowadzaniu do wejść kanałów, przy 
skrzyżowaniach, wejściach do rur.  
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające:  

a) symbol i nr ewidencyjny linii /nr obwodu/  
b) oznaczenie kabla wg normy  
c) znak użytkownika kabla  
d) rok ułożenia kabla.  

 
8. Ochrona przeciwporażeniowa.  

Ochrona podstawowa będzie realizowane poprzez: 
– izolację podstawową części czynnych,  
– stosowanie przegród  

Natomiast ochrona przy uszkodzeniu będzie realizowane poprzez zastosowanie wkładek 
bezpiecznikowych oraz wyłączników nadmiarowo-prądowych.  
Sieć oświetleniowa pracować będzie w systemie TN-S.  
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Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego zaprojektowano w szafce 
oświetleniowej SO. W tym celu wykonać uziom typu prętami φ18 stalowymi 
ocynkowanymi dł.2x10m - Ru<30Ω. Zastosowano również uziemienie wszystkich słupów 
oświetleniowych poprzez ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn25*4 na dnie wykopu 
kablowego i połączenie jej z konstrukcjami metalowymi.  
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy dokonać pomiarów 
skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, a warunkiem dopuszczenia instalacji do 
eksploatacji są pozytywne wyniki tych pomiarów. 
 
9. Uwagi końcowe  

− Prace montażowe wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 
obowiązującymi normami i przepisami BHP  

− Po zakończeniu montażu przeprowadzić badania izolacji, pomiary skuteczności 
ochrony od porażeń oraz namiary geodezyjne.  

− Użyte w dokumentacji technicznej oraz innych opracowaniach stanowiących 
załączniki do SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów 
dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają 
jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert 
zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania 
techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentacji technicznej i innych 
opracowaniach 

 
Opracował:  
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OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
 
1. Moc szczytowa.  

Psz = 24*0,4kW + 5,0 kW = 14,6kW  
 
2. Prąd szczytowy.  

dane:  cos ϕ = 0,85;  Psz = 14,6 kW  

Is = 
85,0*400*3

14600
 = 24,79 A  

 
 
3. Dobór urządzeń i przewodów  

Dobieram zabezpieczenie:  
 Ib = 32A – w tablicy T2  

 
kabel zasilający – YKY 5*10mm2   - Idd = 75A  
 

4. Obliczanie spadku napięcia. 

Linia zasilająca tablicę - YKY 5*10mm2 , l=35m  
 

∆U =  
2400*10*54

35*14600*100
 = 0,59 %  

∆U < ∆Udop = 3% 
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INFORM ACJA DOTYCZ ĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

 

 

Obiekt:  Oświetlenie terenu boiska treningowego  
  na stadionie w Niemodlinie  

 
Adres: Niemodlin, ul. Sportowa dz. nr 917  
 
Inwestor: Gmina Niemodlin  
 
Adres: 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  
 
Opracował:  
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1.Zakres robót  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót związanych z wykonaniem oświetlenia boiska 
treningowego na stadionie w Niemodlinie, ul. Sportowa dz. Nr 917  
 
1.1 Kolejność realizacji poszczególnych elementów  

- linie kablową zasilania szafki oświetleniowej SO  
- szafkę oświetleniową SO  
- linie kablowe oświetleniowe wraz z masztami oświetleniowymi  

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

- Istniejące budynki  
- Istniejąca droga  
- Linia napowietrzna n/n  
- Uzbrojenie podziemne  

 
3. Wykaz elementów stwarzających zagrożenie  

- Linia napowietrzna n/n  
 
4. Przewidywane zagrożenia  

- przy pracach prowadzonych w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych może 
wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 

- prace montażowe budowlane związane z montażem instalacji na słupie mogą 
stwarzać zagrożenie upadku z wysokości  

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu  
Prace szczególnie niebezpieczne prowadzone w pobliżu urządzeń energetycznych oraz na 
wysokości prowadzi się na pisemne polecenie uprawnionego pracownika. Pracownicy 
powinni przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i badania lekarskie. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia 
wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić 
instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych:  
Do realizacji robót stosowane powinny być środki techniczne umożliwiające realizację 
zadania z zachowaniem wysokiej zgodnej z normami jakości oraz przepisami BHP  

- zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach  
- w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze  
- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinny odbywać się 

ręcznie  
- przy pracach prowadzonych w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych może 

wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, prace prowadzić przy 
urządzeniach wyłączonych spod napięcia  
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- prace montażowe budowlane związane z montażem kabli na słupie mogą stwarzać 
zagrożenie upadku z wysokości, stosować środki zabezpieczające przed upadkiem z 
wysokości w postaci  podnośnika koszowego oraz szelek bezpieczeństwa  

- wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne  
- wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie Załączać”  
- egzekwować od pracowników stosowanie środków ochrony indywidualnej –odzieży i 

obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu zabezpieczającego przed 
upadkiem z wysokości  

- ściśle stosować się do uzgodnień branżowych  
 


