Ł u k a s z
M i c h a l a k
45-404 Opole, AL. Solidarności 28 / 8
tel. 603 130 601, NIP 6981726655

BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
ORAZ STREETBALL I OŚWIETLENIA

TEMAT

42-504 BĘDZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ
DZ. NR. 1162/43, 1161
Jednostka ewidencyjna: 240101_1 Miasto Będzin
Obręb ewidencyjny: 0003, Łagisza
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

LOKALIZACJA

MIASTO BĘDZIN
UL. 11 LISTOPADA 20
42-500 BĘDZIN

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANOWYKONAWCZY

5

BRANŻA ELEKTRYCZNA
BRANŻA

Projektant:
mgr inż. Jerzy Woźniak
Nr upr. 877/86/Lo
Specjalność inst.-inż. w zakresie
sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

ELEKTRYCZNA

DATA

06.03.2019 R

-2Spis treści

Strona tytułowa
Spis treści

str.
str.

1
2

Uzgodnienie z TAURON nr TDS/NMK/2019-02-25/6969

str.

3-4

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Istniejący stan zagospodarowania działek
4. Dane techniczne
5. Projektowane prace
5.1. Zasilanie
5.2. Linie kablowe oświetlenia
6. Obszar oddziaływania
7. Warunki geotechniczne
8. Ochrona od porażeń prądem elektryczn ym
Uwaga
BIOZ
Oświadczenie
Uprawnienia i przynależność do izby
Obliczenia techniczne

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

5
5
5
5
6
6
6-7
7
7
7
8
9-11
12
13-14
15-18

Rysunki
Numer E1 – Projekt zagospodarowania terenu – trasy
linii oświetleniowych
Numer E2 – Schemat zasilania oświetlenia
Numer E3 – Szczegóły skrzyżowań i zbliżeń
Numer E4 – Powiązanie słupa z gruntem

str.
str.
str.
str.

19
20
21
22

-3-

-4-

-5Opis techniczny
do projektu budowy boiska do siatkówki plażowej oraz streetball i oświetlenia

1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z następującymi materiałami:
-

zlecenie Inwestora,
podkład geodezyjny dla celów projektowych,
projekt architektoniczny
wizja lokalna terenu,
uzgodnienie z Inwestorem,
obowiązujące przepisy, normy i normatywy.

2. Przedmiot inwestycji
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje linie kablowe oświetlenia boisk wraz ze
słupami i oprawami. Opracowanie branży elektrycznej obejmuje teren wewnętrzny
obiektu oraz odcinek linii kablowej do istniejącego słupa krańcowego.

3. Istniejący stan zagospodarowania działek
Obszar inwestycji obejmuje działki nr ewid. jak na stronie tytułowej. Działki te
stanowią terenzielony niezagospodarowany. Na terenie objętych opracowaniem
działek znajdują się podziemna infrastruktura techniczna linia kablowa nn.
4. Dane techniczne podstawowe
Napięcie zasilania
Częstotliwość robocza
Moc zainstalowana projektowanych obwodów
Moc zapotrzebowana projektowanych obwodów
Współczynnik jednoczesności
Projektowane kable do oświetlenia terenu
Moc przyłączeniowa

230V
50 Hz
0,52 kW
0,52 kW
kj = 1
YKY3 x10mm2
istn.

-65. Projektowane prace
5.1. Zasilanie
Zgodnie z uzgodnieniem z TAURON nr TDS/NMK/2019-02-25/6969 zasilanie
wyprowadzić z istniejącego obwodu oświetleniowego w ul. Kolorowej ze słupa typu
AL A nr BDD046124. Na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy NH00 który
stanowić będzie granicę stron.

5.2. Linie kablowe oświetlenia
Linię kablową oświetlenia parkowego wykonać kablem typu YKY 3 x10mm2 oraz
bednarką Fe/Zn 25x4mm układaną na całej długości. Kable oraz bednarkę prowadzić
zgodnie z rysunkiem nr E1 niniejszego opracowania. Linię wyprowadzić z rozłącznika
NH00 zabudowanego na słupie krańcowym linii nn w ul. Kolorowej. Kabel prowadzić
po słupie na uchwytach odstępowych do wysokości 3,0m od poziomu gruntu w rurze
osłonowej.Dalej w ziemi na całej długości w rurze osłonowej DVK50 w rowie
kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na 10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kable nn
zgłosić do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed zasypaniem. Kable
zasypać ziemią rodzimą w warstwach co 20cm ubijanych „skoczkiem”
mechanicznym. Na wysokości 25 cm od osi kabla położyć folię kablową koloru
niebieskiego. Nadmiar ziemi nasypać nad wykop, tak by u zupełnił wykop po
osadzeniu się ziemi. Nawierzchnie chodników odtworzyć przywrócić do stanu
pierwotnego. Wskaźnik zagęszczenia 0,97. Wykopy prowadzić mechanicznie
koparką przedsiębierną z łyżką 40 cm. Prace ziemne poprzedzić przekopami
próbnymi w miejscach szczególnie narażonych na możliwość uszkodzenia uzbrojenia
istniejącego. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenie istniejącej
infrastruktury podziemnej prace wykonywać ręcznie.
Na kablu, co 10m oraz przy podejściach do słupów zakładać oznaczniki kablowe
opisane zgodnie z poniższym schematem.
- rok wykonania,
- rodzaj kabla,
- numer rozdzielnicy i obwodu oraz jego kierunek,
- właściciela kabla
Na rysunku numer E1 podane zostały długości kabli między złączami słupowymi.
W miejscach projektowanych słupów oświetlenia boisk osadzić na podsypce
żwirowej fundamenty prefabrykowane- fundamenty zabezpieczyć substancją
izolującą. Do fundamentu poprzez otwór kablowy wprowadzić projektowane kable.
Długość zapasu na podłączenie złącza słupowego skręcanego winna wynosić po
1,5m dla kabla zasilającego i odpływowego.
Na kablu, na odcinkach wprowadzonych do słupów, zakładać oznaczniki kablowe
opisane jak podano powyżej.
W opracowaniu przyjęto dla oświetlenia boisk słupy oświetleniowe, aluminiowe,
okrągłe, stożkowe o wysokości 9,0m z wnęką z poprzeczką do montażu dwóch
naświetlaczy.Słupy przed montażem na fundamencie wyposażyć w przewody
zasilające oprawy. Do słupa wciągnąć przewody YD Yżo3x2,5mm2 z zapasem po
1,0m na podłączenie oprawy i złącza słupowego.

-7Kable wprowadzane w słup rozciąć i zarobić dopiero w jego wnętrzu. Zarobione
końcówki wprowadzać do złącz słupowych IZK (klasa ochronności II). Koniecznym
jest zastosowanie osłony PVC również na złączu PEN (kolor niebieski). Do złącza
PEN doprowadzić prócz przewodów PEN kabli również zielonożółty przewód Cu
6mm2 od śruby uziomowej słupa oraz przewód PEN od oprawy. W złączu
bezpiecznikowym zastosować wkładki bezpiecznikowymi o charakterystyce B 6A.
Jako oświetlenie na słupach na poprzeczkach zamontować po dwie oprawytypu
naświetlacz LED 130W 23232lm i barwie 4000K w obudowie aluminiowej o stopniu
ochrony komory minimum IP66.
Słupy uziemić zgodnie z warunkami TAURON linia oświetleniowa pracuje w
układzie TT. Zastosować na całej długości bednarkę Fe/Zn25x4mm oraz dodatkowo
na końcu obwodu uziom prętowy z pręta ¾”. Wymagana rezystancja uziemienia
winna wynieść 0,38om dla słupa. Uziom należy łączyć z konstrukcją słupa bednarką
poprzez złącze kontrolne – zalecane połączenie ze śruba mocującą słup do
fundamentu.
6. Obszar oddziaływania obiektu
Projektowana linia kablowa przebiegać będzie przez d ziałki nr ewid. jak na
stronie tytułowej. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w
granicach działki, na których projektowana jest inwestycja i nie zmieni
zagospodarowania działek sąsiednich.
Podstawa prawna:
− warunki techniczne dz. u z 2015r. Poz. 1422,
− prawo budowlane dz. u. z 2016r. Poz. 290,
7. Warunki geotechniczne
W związku z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1
oraz ust. 3 pkt. 1 ppkt c, warunki geotechniczne określa się jako proste, a kategorię
geotechniczną jako pierwszą.

8. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektryczn ym
zastosowano izolację części czynnych a jako ochronę dodatkową samoczynne,
dostatecznie szybkie wyłączanie. Samoczynne wyłączenie zasilania w TT (Norma NSEP-E-001), w obwodach zasilających czas wyłączania nie powinien przekroczyć 1s
(w obliczeniach przyjęto 0,4s). Gdy połączenia wyrównawcze ochronne są
przyłączone do wszystkich dostępnych części przewodzących w obrębie instalacji, to
mogą być stosowane maksymalne czasy wyłączenia właściwe dla układu sieci TN.
Warunek ochrony został spełniony zgodnie z wynikami przeprowadzonych obliczeń.
Opracował
mgr inż. Jerz y Woźni ak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inż.
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1.Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem.
2.Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary energetyczne (pomiar
rezystancji izolacji, skuteczności działąnia zabezpieczeń i rezystancji uziemienia).
3.Całość prac wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.
4.Stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikat dopuszczenia do stosowania
na terenie RP.
5.Stosując zamienniki nie można ich zastosować bez przedstawienia certyfikatów i
aprobat technicznych potwierdzających ich właściwości techniczne.
6.Zamiana opraw wymaga obliczeń sprawdzających.
7.Projekt chroniony jest prawem autorskim.
8. Jeżeli nie da się uzyskać zakładanej wartości rezystancji uziemienia R<0,38om to
należy przestrzegać II klasy ochronności.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa boiska do siatkówki plażowej
oraz streetball i oświetlenia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
42-504 BĘDZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ
dz. nr. 1162/43, 1161
Jednostka ewidencyjna: 240101_1 Miasto Będzin
Obręb ewidencyjny: 0003, Łagisza
INWESTOR:
Gmina Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
PROJ EKTANT:
mgr inż. Jerzy Wo źniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Leszno, 06.03.2019 r.
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CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie
zamierzeniabudowlanego pn. „Budowa oświetlenia góry św. Doroty w Grodźcu
oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na górze św. Doroty w
Grodźcu”.
I. Zakres robót instalacyjnych b ranży elektrycznej dla całego zamierzenia
budowlanego oraz kolejność realizacji :
1. Roboty przygotowawcze :
- szczegółowe zapoznanie się z projektem
- wizja lokalna w terenie
- wyznaczenie tras instalacji elektryczn ych
- wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów
- zwiezienie materiału
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektryczn ych.
2. Roboty montażowe:
- wykopy kablowe,
- układanie kabli,
- montaż słupów i opraw,
- wykonanie połączeń instalacji,
- wykonanie pomiarów elektryczn ych,
- regulacja i uruchomienie urządzeń,
- odbiór techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
II Wykaz istniejących obiektów b udowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy linii kablowej występuje następująca
infrastruktura naziemna i podziemna:
- sieć elektroenergetyczna kablowa nn,
- sieć wodociągowa,
- sieć telefoniczna
III Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Elementy stwarzające zagrożenie:
- roboty prowadzone w pasie drogowym związane z prowadzeniem wykopów pod
linię kablową
IV Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót elektrycznych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas wystąpienia:
- zagrożenie przy robotach związanych z demontażem instalacji elektryczn ych,
- zagrożenie przy robotach związan ych z montażem instalacji silno i słabo
prądowych,
- zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji,
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zagrożenie przy robotach na wysokości,
zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
równoległych prze z pozostałe branże
zagrożenia dotyczące pracowników budowy oraz u żytkowników pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robót

V Wskazanie sposob u prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji rob ót szczególnie nieb ezpiecznych:
- przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każd y pracownik
winien być przeszkolony w zakresie BHP
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją
budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót
- całość prac instalacyjnych należy w ykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemysłowe, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w
rozporządzeniach
- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące
robót ziemnych i pracy na wysokości ok. 3,5 m nad posadzką, a przede
wszystkim:
- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w
uzgodnieniach
- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.
VI Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu
wynikającemu z planowanej inwestycji w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub ich sąsiedztwie:
− odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie prowadzenia robót,
− prowadzenie robót wg obowiązujących przepisów BHP,
− przestrzeganie postanowień zawartych w planie BIOZ sporządzonego przez
kierownika budowy,
− zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zakłócenia w robotach budowlanych, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku
robót, usuwanie kolizji, zagrożeń w zakresie BHP pożaru awarii, itp
Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ
Opracował
..........................
mgr inż. Jerz y Woźni ak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inż.
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OŚWIADCZENIE

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja niżej podpisany:

Jerzy Woźniak

oświadczam, że projekt opracowany dla
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
dotyczący:
Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz streetball i oświetlenia

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi oraz w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zweryfikowano dokumentację i jest
dopuszczona do realizacji.
Oświadczam, że przedmiot umowy nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczon ych powyżej.
mgr inż. Jerz y Woźni ak
nr upr. 877/86/Lo
spec. i nst.-inż.

...................
(projektant)
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