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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że projekt budowlany pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Górze 
Włodowskiej ul. Polna" - branża elektryczna, 

• został opracowany prawidłowo oraz zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami techniczno - budowlanymi, 

• jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być 
skierowany do realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 





 



 



 







 

 



 









 



 



 



 





 



 







 

 



 

 



 







 





 



 



 



 

 

 

 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej nN dla oświetlenia 

odcinka ulicy Polnej w Górze Włodowskiej 

Zakres inwestycji: 

• przewód napowietrzny AsXSn 2x25 mm2 długości - 95 m  

• oprawa oświetlenia ulicznego 70W - 1 szt. 

• stanowisko słupowe linii NN – 1 szt. 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na odcinku będącym przedmiotem opracowania brak jest oświetlenia ulicznego. 

Istniejąca napowietrzna linia energetyczna wybudowana jest na słupach typu ŻN 

przewodem AL 50 mm2, przewodem oświetleniowym AL 35 mm2 oraz przewodem 

AsXSn 4x35 mm2. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Należy dobudować stanowisko słupowe E-10,5/4,3. Na dobudowanym stanowisku 

słupowym należy powiesić przewód oświetleniowy oraz zabudować 1 szt. oprawy 

oświetlenia ulicznego. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą. 

4. Powierzchnia zabudowy 

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym i nie koliduje z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. 

Właściciele działek wyrazili zgodę na zabudowę urządzeń oświetleniowych na ich 

terenie. 

5. Ochrona terenu inwestycji 

Teren objęty projektowaną inwestycją po zakończeniu budowy, będzie 

zagospodarowany zgodnie ze stanem pierwotnym. 

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Teren objęty projektowaną inwestycją nie znajduje się na terenie górniczym - brak 

wpływu eksploatacji górniczej. 

 



7. Przewidywane zagrożenie dla środowiska i zdrowia użytkowników 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

użytkowników.(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego odcinka 

ulicy Polnej w miejscowości Góra Włodowska, polegająca na budowie stanowiska 

słupowego, montażu przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego. 

2. Podstawa opracowania 

• umowa o prace projektowe z Gminą Włodowice nr I.VII.7011.008/2011 z dnia 

27.06.2011 r. 

• warunki przyłączenia Nr WR/212288/11 wydane przez ENION S.A. Oddział w 

Częstochowie Rejon Dystrybucji Myszków w dniu 02.03.2011 r. 

• mapa zasadnicza zaktualizowana w zakresie opracowania 

• wykaz właścicieli działek 

• uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem 

• uzgodnienia branżowe 

• wizja w terenie 

• normy, przepisy i wytyczne projektowania, obowiązujące w zakresie 

opracowania, a w szczególności: PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne. Projektowanie i budowa" PN-E-05125 „Elektroenergetyczne linie 

kablowe. Projekt, i budowa", i N SEP-E-004 aktualne Przepisy Budowy 

Urządzeń Elektrycznych 

3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę: 

• opraw oświetlenia ulicznego sodowych 70W - 1 szt.  

• przewodu napowietrznego długości – 95 m 

• stanowiska słupowego linii NN – 1 szt. 

 



4. Założenia projektowe 

• zasilanie ze stacji S-415 GÓRA 

WŁODOWSKA III 

• układ pracy sieci energetyki: TN-C 

• napięcie zasilania 400/230 V, 50 Hz 

 

5. Stan istniejący 

Ulica Polna w Górze Włodowskiej na odcinku będącym przedmiotem opracowania 

nie posiada oświetlenia. Istniejąca napowietrzna sieć energetyczna zasilana ze stacji S-

415, wybudowana jest na słupach typu ŻN przewodem AL 50 mm2, przewodem 

oświetleniowym AL 35 mm2 i AsXSn 4x35 mm2. 

 

6. Stan projektowany 

      6.1 Zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanych przez ENION S.A. zasilanie 

odbywać się będzie z istniejącej rozdzielni oświetleniowej. Miejsce przyłączenia to 

zaciski prądowe w miejscu przyłączenia instalacji oświetleniowej do linii nN, na 

słupie nr 59. Przyłączenie projektowanego przewodu oświetleniowego do istniejącej 

linii oświetleniowej, wykonanej przewodem AL 35 mm2 nastąpi na stanowisku 

słupowym nr 59.                                                                                                                                                                                                                                           

       6.2 Budowa stanowisk słupowych.  

 W granicy działki nr ew. 2741 należy zabudować stanowisko słupowe  z żerdzi 

żelbetowych E 10,5/4,3. Zaprojektowany słup żelbetowy spełnia wymagania normy PN-

87/B-03265 i jest dopuszczony do tworzenia sieci napowietrznej elektroenergetycznej. Na 

stanowisku słupowy namalować  żółte tło na wysokości ok. 1,5 m od gruntu i namalować 

numer słupa 59/2. 

 



 6.3 Budowa linii oświetleniowej 

Na istniejącym stanowisku słupowym nr 59 pod linią napowietrzną typu AL 50 

mm2, AL 35 mm2 i AsXSn 4x35 mm2 należy zabudować napowietrzny przewód 

oświetleniowy izolowany samonośny typu AsXSn 2x25 mm2 do nowo zabudowanego 

stanowiska słupowego E-10,5/4,3 o długości 95 m. 

Przewód napowietrzny przebiegać będzie nad działkami nr ew. D-2751, D-2741, 

1995/3, 1998, 1997, 2000, 2001. 

Budowę napowietrznej linii oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa" oraz zgodnie z opracowaniem: „Album linii napowietrznych 

niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AL 25-120 mm2. Lnni. Tom I i II. Linie 

napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn na słupach 

z żerdzi żelbetowych typu ŻN oraz na słupach z żerdzi wirowanych typu EPV i E." 

Montaż przewodów oświetleniowych i osprzętu należy wykonać ściśle według 

Katalogu Linii tom I i II. Przewody napowietrzne należy zawiesić na uchwytach 

końcowych i przelotowych, mocowanych do słupów za pomocą haków 

wieszakowych. Do łączenia przewodów stosować zaciski odgałęźne przebijające 

izolację. 

6.3.1 Oświetlenie 

Na dobudowanym stanowisku słupowym słupach na wysięgniku ulicznym typu 

Wo-2 długości 1,5 m z obejmą Oou-2 dla słupów E, należy zabudować, zgodnie z 

zaleceniem inwestora, oprawy oświetleniowe Philips MALAGA SGS101 SON-T 70W 

w II klasie izolacji. Oprawy przyłączyć przewodem 750V YDY 2x2,5mm2 poprzez 

osłonę bezpiecznikową SV 19.25 z zaciskiem typu SL na sieć izolowaną z wkładką 

bezpiecznikową WTs 4A Przewód zasilający w wysięgniku prowadzić dodatkowo w 

rurce ochronnej giętkiej Anty UV śr. 15 mm. 

Projektowane oświetlenie nie spełnia obowiązujących wymagań pod względem natężenia 

oświetlenia ulicznego, a jest jedynie oświetleniem komunalno – bytowym 

      6.4 Ochrona przeciwprzepieciowa 

Na istniejącym słupie Nr 59 na przewodzie L1 projektowanej linii oświetleniowej 

AsXSn 2x25mm2 należy zabudować ogranicznik przepięć typu GX0 –LOVOS –5 / 280–1 



(0,28kV, 5kA) z członem odłączalnym oraz wykonać uziemienie płaskownikiem Fe/Zn. 

Uziemienie należy połączyć z przewodem neutralnym N. Płaskownik Fe/Zn połączyć z 

uziomem pionowym. Miejsce połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Po wykonaniu instalacji uziemiającej należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. 

W przypadku, gdy jej wartość będzie niewystarczająca, uziemienie należy rozbudować, aż 

do osiągnięcia wartości wymaganej R< 10 Q. 

      6.5 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez ENION S.A. 

Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Myszków, w istniejącej linii nN obowiązuje 

ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym dla układu sieciowego TN-C. Należy, 

zatem wykonać uziemienie robocze przewodu zerowego jako wspólne z uziemieniem 

ogranicznika przepięć 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja 

robocza kabli i przewodów oraz II klasa ochronności opraw oświetleniowych. Ochronę 

dodatkową stanowi samoczynne szybkie odłączanie zasilania, realizowane poprzez 

wkładkę topikową działaniu szybkim i prądzie znamionowym 4 A zainstalowaną w 

oprawce bezpiecznikowej. 

7. Uwagi ogólne i wytyczne realizacji. 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

od administratora drogi oraz powiadomić właścicieli posesji o terminie wykonywania 

prac. 

Termin i harmonogram prac uzgodnić z ENION S.A. Oddział w Częstochowie Rejon 

Dystrybucji Myszków. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującą instrukcją wykonywania 

prac pod napięciem w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV-NrTL-

15/00. 

Na zabudowanych oprawach oświetleniowych należy wykonać oznakowanie według 

zasad obowiązujących w ENION S.A. (Na oprawie w miejscu widocznym należy 

namalować prostokątne tło koloru żółtego, a na nim umieścić czarnymi literami napis 

„UG"). 

Do zabudowy należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie tj. posiadające certyfikat lub deklarację zgodności z PN bądź aprobatą 



techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są 

objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wymogami przepisów BHP, a w 

szczególności zgodnie z „Instrukcją bezpiecznej organizacji robót. Budowa 

elektroenergetycznych linii napowietrznych NN do 1 kV" - BHP nr 204. 

Wybudowaną linię oświetleniową powinien zinwentaryzować uprawniony geodeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBLICZENIA 

 

 1) Dobór słupa krańcowego ze względu na obciążenia statyczne – Nr 59/2 E-

10,5/4,3 

 
 

 Obliczeń dokonano w oparciu o „Album Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia 

z przewodami izolowanymi” tom II wydanym przez PTPiREE w Poznaniu dla linii 

napowietrznych nn z przewodami samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi 

wirowanych typu EPV i E.  

  

              wg wzoru Fx ≥ Fn + Fp + Fws + Fl 

 

do obliczeń przyjęto: 

 

Fx żerdzi E 10,5/4,3 = 4,3 kN = 430 daN 

Fn wg tablicy nr 2 przy naprężeniu przewodów 30 MPa = 250 daN 

Fp przyjęto 0 (brak przyłączy) 

Fws dla żerdzi słupa K-10,5/4,3 = 40 daN 

Fl dla oprawy oświetleniowej = 20 daN 

 
430daN  ≥ 310daN 

 
warunek dopuszczalnego obciążenia, dla żerdzi E 10,5/4,3 został zachowany 

 

2) Obliczenie wytrzymałości słupa Nr 59/1 typu BP-10/ŻN 

Pud ≥Puw 

Puw = 0,67 + Pu + Pz 

Pu  = Np1 + Np2  

Pz = Pz+ Pp 

 

Gdzie : 

Puw – obciążenie słupa [daN] 

Pud – dopuszczalne obciążenie słupa [daN] 



Np - naciąg przewodu [daN] 

Ps – obciążenie wiatrem słupa 

Pp – obciążenie wiatrem przewodu 

 

Np1 = 349 daN dla AsXSn 4x35 mm2 przy naprężeniu 25 Mpa 

Np2 = 213 daN dla AsXSn 2x25 mm2 przy naprężeniu 42,5 Mpa 

Ps = 92 daN  dla strefy klimatycznej WII – głębokość zakopania 2 m 

Pp1 = 52 daN  dla AsXSn 4x35 mm2 dla strefy klimatycznej WII 

Pp2 = 39 daN  dla AsXSn 2x25 mm2 dla strefy klimatycznej WII 

 

Puw = 0,67* (349+213) +92 + 52 +39 = 599 daN 

 

Dla żerdzi BP-10/ŻN  Puwd = 950 daN 

Puwd ≥Puw  warunek jest spełniony 

3) Sprawdzenie odległości przewodu oświetleniowego od ziemi 

hp = 8,3 m wysokość zawieszenia przewodu linii 1-torowej na słupie długości 

10,5 m przy głębokości zakopania 2 m  

d = 0,4 m odległość przewodów linii głównej do linii oświetleniowej  

fmax = 1,5 m maksymalny zwis dla przewodu AsXSn 2x25 mm2 

hpmin = 8,3 m - 0,4 m -1,5 m = 6,4 m 

Zalecana odległość przewodów od ziemi to 4,5 m. Warunek jest spełniony. 

 

4) Dobór zabezpieczenia na słupie przy oprawie 

 

PN = 70 + 14 = 84 W – moc projektowanej oprawy /źródło + ukł. zapłonowy/ 
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Dobrano bezpiecznik typu Bi-WTs 4A 



INFORMACJA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA O OCHRONY 
ZDROWIA  

Podstawa opracowania: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120, 
poz. 1126) 

•  Zakres robót 

� budowa napowietrznego przewodu oświetleniowego - 95 m 
� zabudowa opraw oświetlenia ulicznego - 1 szt. 
� budowę stanowiska słupowego linii nn – 1 szt. 

 

•  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejąca linia niskiego napięcia wybudowana napowietrznym przewodem AL i AsXSn 
na słupach typu ŻN - drogi i wjazdy na posesje 

•  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Istniejąca czynna (pod napięciem) linia nN wraz przyłączami pas drogowy z ruchem 
pojazdów i pieszych 

•  Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetyczny w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 3m (dla linii o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV) roboty, przy których wykonywaniu 
występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m 

 

•  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
- sporządzić plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126) 
- zapoznać pracowników z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych 
przez nich prac oraz przeprowadzić szczegółowy instruktaż BHP na stanowiskach 
roboczych 
- zapoznać pracowników z zasadami postępowania w razie porażenia prądem 

 



• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych 

Opracować i uzgodnić z właściwymi służbami projekt czasowej organizacji ruchu 
drogowego - jeśli zachodzi taka konieczność. Wydzielić i odpowiednio oznakować 
zajęty pas drogowy. Teren budowy oznakować widocznymi znakami organizacyjnymi. 

Opracować i uzgodnić z właściwymi służbami ENION S.A. Rejon Dystrybucji 
Myszków harmonogram prac. 

Prace w technologii pod napięciem prowadzić zgodnie z obowiązującą instrukcją 
wykonywania prac pod napięciem w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 
1kV - Nr TL-15/00. 

Pracownicy wykonujący prace elektromontażowe powinni mieć aktualne 
uprawnienia SEP. 

Na czas prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić nadzór nad 
pracownikami przez osobę posiadającą uprawnienia dozoru technicznego. 

Pracowników należy wyposażyć w środki łączności oraz zaznajomić ich z 
numerami telefonów alarmowych (Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie 
Energetyczne, Straż Pożarna). 

Pracownicy powinni mieć praktykę w zawodzie, posiadać aktualne badania okresowe i 
szkolenie BHP oraz użytkować odzież roboczą według przypisanych normatywów i 
odzież ochronną jak: kamizelki używane przy robotach drogowych, kaski, rękawice. 

Operator sprzętu ciężkiego powinni posiadać aktualne uprawnienia do jego 
obsługi. 

Używany sprzęt ciężki powinien mieć aktualne badania techniczne oraz przegląd 
Urzędu Dozoru Technicznego. 

Składowanie materiałów i organizowanie stanowisk roboczych powinno odbywać się 
wyłącznie w granicach oznakowanego terenu budowy. 

Przebywanie w zasięgu sprzętu mechanicznego (podnośnika montażowego, 
dźwigu) jest niedozwolone. 
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 TABELA MONTAŻOWA 

Nr stanowiska 
 

Lp. Nazwa  Jm 

59 59/1 
 

59/2 

Razem 

1. GX0 -LOVOS -5 / 280-1 szt 1 - - 1 
2. Hak wieszakowy SOT 29 szt 1 1 1 3 
3. Końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 

mm2 
szt - - 2 2 

4. Obejma Oou-2 szt - - 2 2 
5. Oprawa Philips Malaga SGS 101 SON-T 

70W 
szt - - 1 1 

6. Osłona bezpiecznikowa SV 19.25 z 
zaciskiem typu SL na sieć izolowana + 
WTs 6A 

szt - - 1 1 

7. Przewód AsXSn 2x25 mm2 m - 51 44 95 
8. Przewód izolowany giętki LgY 16 mm2 m - - 1 1 
9. Przewód YDY 2x2,5 mm2 750V m - - 3 3 
10. Rurka ochronna Anty UV śr. 15 mm kpl - - 2 2 
11. Taśma stalowa COT 37 z klamerkami 

COT 36 
kpl 1 1 1 3 

12. Uchwyt odciągowy SO 117.225 szt 1 - 1 2 
13. Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt - 1 - 1 
14. Wysięgnik Wo-2 kpl - - 1 1 
15. Zacisk odgałęźny SLIP 12.05 szt 2 - 2 4 

 
 
 



 
 
 











 


