
OPIS TECHNICZNY 
 Oświetlenie uliczne. 
Niemodlin ul. Nowa.  

 Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie. 
- Warunki przyłączenia  nr RD-3/7-RDE7/5378/624/2010 z dnia 06.08.2010 r. 
- Inwentaryzacja w terenie. 
- Uzgodnienie z inwestorem. 
- Obowiązujące przepisy i normy. 

   Zakres opracowania . 
 
        Niniejsze opracowanie zawiera: 
      - Projekt oświetlenia ulicznego. 
 
 Linia kablowa o świetlenia ulicznego. 
 
          Zgodnie z warunkami przyłączenia należy  słupa nr 713 wybudować linię 
kablową kablem YAKXS 4 x 35 SE mm 2, z której zasilić projektowane oświetlenie 
uliczne. Projektowaną linię kablowa połączyć drugostronnie z istniejącą linią kablową 
oświetlenia ulicznego w słupie nr 9/o. Stosować kabel YAKXS 4 x 35 SEmm2 . Kabel 
układać w wykopie na głębokości 0,8 m, na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. 
Kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i 40 cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć 
folią koloru niebieskiego zasypując i zagęszczając grunt. Po robotach budowlanych 
należy przywrócić pas drogowy do stanu poprzedniego. 
         Na kablu, co 10 m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych ( np.: 
zmiana kierunku, wejście do przepustu założyć opaski kablowe podając jego trasę, 
długość, nazwę wykonawcy i rok budowy. Przejścia pod drogami wykonać metodą 
wykopu otwartego. 
         Na kablu przy przejściach przez drogi stosować rury osłonowe SRS fi 75, 
natomiast na wjazdach i skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi stosować rury 
DVK 75 sztywne. Końce rur uszczelnić. 
Minimalne dopuszczalne odległości pionowe i poziome przy skrzyżowaniach i 
zbliżeniach z innymi urządzeniami podziemnymi wynoszą: 
 

Rodzaj urz ądzenia podziemnego  Odl. pionowa  Odl. Pozioma  
Kable telekomunikacyjne 50 cm 50 cm 
Kable energetyczne 50 cm  50 cm 
Rurociąg z gazami palnymi od 05 do 4 atm. 80 cm 100 cm 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne 80 cm 50 cm 
Ściany budynków i inne budowle - 50 cm 
 
  W przypadku gdy odległości te nie mogą być zachowane dopuszczalne jest ich 
zmniejszenie pod warunkiem założenia na kable rury osłonowej w miejscu 
skrzyżowania ( zbliżenia) i  na długości po 50 cm w obie strony od skrzyżowania ( 
zbliżenia).   
             Prace w pobli żu urządzeń energetycznych , gazoci ągowych i  
             telekomunikacyjnych prowadzi ć pod nadzorem odpowiednich słu żb 
             technicznych. 
 



Słupy o świetleniowe, wysi ęgniki. 
 
    Zaprojektowano stożkowe słupy oświetleniowe aluminiowe z podstawą do 
montażu na fundamencie typu B 51. Proponuje się zastosowanie słupów 
aluminiowych o długości 6 m prod. ROSA typu SAL 6 . Do mocowania opraw 
zastosować wysięgniki WR-8A/1. 
 
Oprawy o świetleniowe. 
 
 Do oświetlenia ulic zaprojektowano oprawy ELGOLUNA typu OUSb 70 W ze 
źródłem światła 70 W.  
 
Pomiar energii. 
 
       Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowany 
będzie istniejący układ pomiarowy w stacji transformatorowej Łambinowice 1-Maja. 
Dobudować rozłącznik RBK-00, z którego zasilić projektowane oświetlenie uliczne. 
Zastosować wkładki WT00 32 A. 
 
Ochrona przeciw pora żeniowa. 
 
             Jako ochronę przeciwporażeniową stosować samoczynne wyłączenie 
zasilania. Żyłę PE należy uziemić zgodnie z normą IEC 60364. Wykonać uziemienie 
ochronne, jako uziom pionowy wykonany prętami 5/8” połączonymi bednarką 
ocynkowaną. Rezystancja mniejsza niż 5 Ohm.  
              Na słupie nr 713 zainstalować, jako ochronę przepięciową odgromniki typu 
ASA-440/5.  
 
  Uwagi ko ńcowe.  

 
              Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza interesów osób 
trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawo Budowlane. 
             Zakres inwestycji nie wpływa na istniejącą roślinność wysoką, ani w żaden 
sposób na stan środowiska zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 
14.07.1998 r. 

              Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
uzgodnieniami branżowymi, a w szczególności normy PN-76-05100-1 oraz 
PBUE. 
              Inwestor zobowiązany jest do zlecić jednostce uprawnionej do 
wykonania prac geodezyjnych wytyczenia linii kablowych. 
              Po zakończeniu prac należy zlecić jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie odstępstwa 
od uzgodnionej w ZUDP lokalizacji stacji i przebiegu linii kablowych wymagają 
ponownego uzgodnienia. 
               Po realizacji zadania teren doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie 
z uzgodnieniami zawartymi w projekcie. 
               Rozwiązania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji 
projektowej należy wykonać zgodnie ze standardami Rejonu Dystrybucji Nysa. 
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