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OPIS TECHNICZNY 
BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ ZASILANIA 
"NADODRZAŃSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNO - REKREACYJNEGO 

W KRAPKOWICACH" 
DZ. NR 233/1, 233/2, 234, 232, 231, 94, 95/2, 335/2, 93/3, 93/2, 96 
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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora,  

• Obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje: 

• Rozbudowę szafki licznikowo - rozdzielczej, 

• Szafkę sterowniczą oświetlenia, 

• Linię oświetlenia ulicznego, 

• Zasilanie „Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego w 

Krapkowicach”, 

• Zasilania Portu Jachtowego. 

 

3. Szafka rozdzielcza 

W istniejącej szafce licznikowej zabudowanej nad złączem kablowym 

posadowionym na działce nr 233/2 przy ul. Przybrzeżnej należy zabudować tablicę 

sterowania oświetleniem zgodnie ze schematem ideowym (rys. E1).  

 

4. Tablica sterowania oświetleniem 

W istniejącej szafce licznikowej należy zabudować tablicę sterowania 

oświetleniem. Tablicę zabudować w obudowie natynkowej typu S-12, którą należy 

wyposażyć w aparaturę modułową zgodnie ze schematem ideowym tablicy (rys. E1). 

Zasilanie tablicy wyprowadzić przewodem typu YDY-żo 3x4 mm2 z przed istniejącego 

rozłącznika bezpiecznikowego typu RBK-00.  

5. Oświetlenie uliczne: 

Instalację oświetlenia ulicznego należy wykonać oprawami typu OPA S-70W, 

które należy mocować przy pomocy wysięgników typu WT-8/1 mocowanych na 

słupach o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego typu SP-3W 

rozmieszczonych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu (Rys. Z1). Słupy 

należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu B-30. 

Natomiast na łuku drogi, wzdłuż ulicy Przybrzeżnej należy posadowić słup typu 

SALO-70dz z dwiema oprawami typu MAGNOLIA S-150 mocowanymi na wysięgniku 

WR-2/2 (120°).  Zasilanie słupów wyprowadzić kablem typu YKY-żo 5x4 mm2 z 
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projektowanej szafki sterowniczej oświetlenia. Projektowany kabel prowadzić w 

wykopie o głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel układać w wykopie 

linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu oraz oznaczyć folią kalandrową 

koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0,5 mm, odległość od kabla do folii nie 

może być mniejsza niż 25 cm. Przy skrzyżowaniu z istniejącymi uzbrojeniami i drogą 

kabel należy prowadzić w rurze ochronnej typu AROT DVK110. Wzdłuż mostu kabel 

należy prowadzić w rurze ochronnej typu AROT SMR110 mocowanej z boku mostu. 

Przy szafce i słupach należy wykonać zapasy kablowe w kształcie półpętli o długości 

2,5 mb. 

 

6. Zasilanie Portu Jachtowego: 

Na działce nr 93/1 w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu 

(rys. Z1) należy zabudować szafkę bezpiecznikowo – rozdzielczą (SE1) wykonaną w 

obudowie typu SSTN 80x84/2L. Zasilanie szafki wyprowadzić kablem typu     

YAKXS-żo 4x35 mm2 z istniejącej Tablicy licznikowej. Projektowany kabel prowadzić 

w wykopie o głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel układać w 

wykopie linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu oraz oznaczyć folią 

kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0,5 mm, odległość od kabla do 

folii nie może być mniejsza niż 25 cm. Przy skrzyżowaniu z istniejącymi uzbrojeniami 

i drogą kabel należy prowadzić w rurze ochronnej typu AROT DVK110. Wzdłuż 

mostu kabel należy prowadzić w rurze ochronnej typu AROT SMR110 mocowanej z 

boku mostu. Przy szafce należy wykonać zapas kablowy w kształcie półpętli o 

długości 2,5 mb.  

W części bezpiecznikowej należy zabudować aparaty modułowe do 

zabezpieczenia gniazd elektrycznych 230V i 400V zabudowanych w części 

rozdzielczej w/w szafki. Schemat ideowy szafki bezpiecznikowej oraz przykładowy 

wygląd jej elewacji przedstawiono na rys. E2. 

W części rozdzielczej należy zabudować trzy zestawy składające się z dwóch 

gniazd 230V/16A, gniazdo 400V/16A oraz gniazdo 400V/32A. 

Szafki należy przystosować do zamykania i wyposażyć w zamki patentowe. 

 

7. Zasilanie Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego: 

Na działce nr 93/3 w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu 

(rys. Z1) należy zabudować szafkę bezpiecznikowo – rozdzielczą sceny (SE2) 
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wykonaną w obudowie typu SSTN 80x84/2L. Zasilanie szafki wyprowadzić kablem 

typu YAKXS-żo 4x35 mm2 z projektowanej szafki SE1 portu jachtowego. 

Projektowany kabel prowadzić w wykopie o głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z 

piasku. Kabel układać w wykopie linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu 

oraz oznaczyć folią kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0,5 mm, 

odległość od kabla do folii nie może być mniejsza niż 25 cm. Przy skrzyżowaniu z 

istniejącymi uzbrojeniami i drogą kabel należy prowadzić w rurze ochronnej typu 

AROT DVK110. Przy szafkach należy wykonać zapasy kablowe w kształcie półpętli o 

długości 2,5 mb.  

W części bezpiecznikowej należy zabudować aparaty modułowe do 

zabezpieczenia gniazd elektrycznych 230V i 400V zabudowanych w części 

rozdzielczej w/w szafki. Schemat ideowy szafki bezpiecznikowej przedstawiono na 

rys. E2, zaś sposób ich rozmieszczenia na rys. E3.  

W części rozdzielczej należy zabudować trzy zestawy składające się z dwóch 

gniazd 230V/16A, gniazdo 400V/16A oraz gniazdo 400V/32A. 

Szafki należy przystosować do zamykania i wyposażyć w zamki patentowe. 

 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie 

 

Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 

(z późniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie określonym w 

niniejszym projekcie jest wymagane, przed rozpoczęciem budowy, sporządzenie 

przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie w 

oparciu o niniejsza informację. 

 

- zakres robót na budowie: 

Na budowie będą wykonywane następujące prace instalacji elektrycznych: 

- układanie kabla nn w ziemi, 

- posadowienie słupów oświetlenia ulicznego, 

- montaż i podłączenie szafek elektrycznych, 

- charakterystyka zagrożeń: 

Z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z 

podłączeniem, sprawdzeniem i naprawą instalacji oraz urządzeń elektrycznych mogą 
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wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie 

robót instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących sieci takich jak sieci 

energetyczne, telefoniczne, ciepłownicze, wodociągowe i C.O. powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej 

można je wykonywać oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczną odległość kierownik 

budowy ustala po konsultacji z właściwą jednostką zarządzająca lub użytkującą daną 

siecią. Miejsce pracy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a pracowników 

wykonujących daną prace poinformować o istniejących zagrożeniach. 

 

9. Ochrona przeciwporażeniowa: 

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 

samoczynne wyłączenie napięcia. 

Jako ochronę dodatkową projektuje się wyłączniki różnicowo-prądowe o 

znamionowym różnicowym prądzie zadziałania ∆I=30 mA. 

 

10. Materiały 

Do realizacji powyższego zadania należy stosować wyroby i materiały 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano: 

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- deklarację lub certyfikat zgodności z PN. 

 

11. Uwagi końcowe: 

Całość prac objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z projektem, 

obowiązującymi zasadami montażu urządzeń elektrycznych oraz obowiązującymi 

przepisami i PN. 

Zabudowane urządzenia powykonawczo zinwentaryzować geodezyjnie. 

Przy wykonywaniu prac przestrzegać zasad montażu urządzeń elektrycznych 

oraz obowiązujące przepisy BHP. 

          

         Opracował: 

 

         Mgr inż. Tomasz Hudala 

         


