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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego dla zadania p.n.: 

 „Doświetlenie przejścia dla pieszych w związku z remontem  
ulicy Stróżowskiej i ulicy Mickiewicza w Gorlicach” 

 

1. Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest „Remont ulicy Stróżowskiej i ulicy Mickiewicza w Gorlicach (na odcinku od 

ul. Krakowskiej do ul. Nadbrzeżnej)”.  

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy doświetlenia dla przejścia dla pieszych w ciągu ulicy 

Mickiewicza. 

 
2. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem nr IR-I.272.26.2020 z dnia 21.08.2020 r., 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• Inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie, 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna. 

 

3. Zakres opracowania (zestawienie materiałów podstawowych) 
 

Lp. Materiał sieć oświetlenia ulicznego  Ilość JM 

1. Przyłącz do słupów oświetleniowych kabel YAKXS 4x16mm2 27 m 

2. Bednarka ocynkowana 30x4 20 m 

3. Rura osłonowa DVR50 18 m 

4. Rura osłonowa przepustowa RHDPE 110/6,3  6 m 

5. 

Słup oświetleniowy stalowy malowany  4m wraz z fundamentem (kolor dobrać do 

istniejących słupów oświetlenia na ul Mickiewicza) 2 szt. 

6.  Wysięgnik 1m /5 stopni 1 szt. 

7. Wysięgnik 0,5m /5 stopni 1 szt. 

8. Oprawa oświetleniowa typu LED 23W ,3450 lm 4000 K optyka dla przejść pieszych 2 szt. 

9. Kabel YDYżo 3x2,5mm2 12 m 

10.  Złącze słupowe IZK z wkładką topikową 4A 2 szt. 

              Należy stosować podane materiały lub o równoważnych parametrach   

 

4. Stan istniejący 
Ulica Mickiewicza przebiega przez obszar gęstej zabudowy, po obu jej stronach znajdują się budynki, 

kamienice. Droga posiada jezdnię z kostki granitowej o szerokości 5,5m  oraz obustronne chodniki o szerokości 

1m - 2,5m wykonane z kostki brukowej. Obecnie przejście dla pieszych w dolnej części ulicy Mickiewicza jest 

oświetlane z pobliskich latarni z oprawami sodowymi znajdującymi się nad lewostronnym chodnikiem, 

zamontowane na budynkach. Istniejące oświetlenie nie zapewnia właściwego natężenia oświetlenia przejścia 

oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.  

W pasie drogi miejskiej zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna: 

- kable energetyczne 

- kable, kanalizacja telekomunikacyjna 

- kanalizacja sanitarna 

- kanalizacja deszczowa 

- sieć gazowa 

- sieć wodociągowa. 
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5. Stan projektowany 
5.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 
W celu poprawy bezpieczeństwa należy istniejące przejście dla pieszych w obrębie budynków nr 9, 11, 

20 doświetlić. Projektuje się słupy oświetleniowe zlokalizowane 0,5m od przejścia dla pieszych celem 

zwrócenia uwagi kierowcy na pieszych znajdujących się w strefie przejścia z dużych odległości. Odbywa 

się to przez wytworzenie maksymalnego dodatniego kontrastu między pieszym, a otoczeniem. W 

związku z dużym zagęszczeniem oznakowania pionowego przy w/w przejściu dla pieszych proponuje się 

przeniesienie istniejących znaków na słupy oświetleniowe. 

 
5.2 Projektowane zasilanie oświetlenia 
Projektowane latarnie doświetleń przejścia dla pieszych zostaną zasilone z rozdzielnicy nr 15 (ul. Rynek 

18  ), obwód nr I. proj. I/10; I/11. Miejscem przyłączenia będzie istniejące złącze kablowe znajdujące się 

w ścianie budynku nr 9 przy ulicy Mickiewicza. 

Celem zasilenia oprawy w energię elektryczną należy ułożyć w ziemi kabel YAKXS 4x16mm2 w ochronie 

rury DVR 50mm2 (przez jezdnie ułożyć dodatkowa rurę RHDPE110/6,3) od istniejącego złącza 

kablowego do projektowanego słupa z oprawą oświetleniową typu LED.  

 

5.3 Wykonanie oświetlenia 
Do wykonania doświetlenia przejścia przyjęto oprawy typu LED 3450lm wyposażone w źródło światła o 

mocy 23W i temperaturze barwowej 4000K montowane na  wysięgniku 0,5 m i 1m 5 stopni, słupy 

stalowe o wysokości 4 m malowane (kolor porównywalny z istniejącymi słupami oświetlenia na ul 
Mickiewicza, szczegóły koloru uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) lub o 

parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowana. Proponuje się zabezpieczenie słupów 

powłoką anyplakatową i antygraffiti o wysokości 2,5m od nawierzchni terenu. Wykonawca powinien 

nanieść na słup numer eksploatacyjny. Wnęka słupów musi zapewnić możliwość montażu tabliczki 

zaciskowo bezpiecznikowej. We wnękach słupów należy zainstalować izolacyjne złącze kablowe typu 

IZK. Zasilanie opraw zrealizować przewodami YDYżo 3x2,5mm2 prowadzonymi w słupach i 

wysięgnikach zabezpieczone wkładkami topikowymi BiWts 4A. 

 

5.4 Obliczenia oświetlenia 
Parametry oświetlenia przy zastosowanych latarniach i źródłach światła sprawdzono z wykorzystaniem 

programu komputerowego.  

 

5.5 Obliczenia techniczne 
Dobór zabezpieczeń i bilans mocy 
Moc oprawy:   Poprawy =23 W 

Moc obliczeniowa:  Po =2 x23 =46 W 

Prąd obliczeniowy: Io =46/230=0,2A 

Zabezpieczenie obwodu (10A) zabezpieczenie oprawy – wkładka 4A  

Sprawdzenie spadków napięć 

Spadki napięć sprawdzono według wzoru: Su =100Pl/ySU2 

Wartość spadku napięcia dla obwodu nr 1 – Su =0,01% 

Spadek napięcia mniejszy od dopuszczalnych 

 

5.6 Ochrona przed porażeniem 
Jako podstawową ochronne od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronna 

kabli, przewodów i urządzeń. jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wkładek topikowych 

zainstalowanych w rozdzielni oświetleniowej i na tabliczce słupowej oraz polaczenia wyrównawcze. 

Przy latarniach wykonać uziomy prętowo taśmowe zapewniające rezystancję R≤30Ω 

 

6. Dane końcowe 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w budownictwie energetycznym. 

Przyłącz oświetlenia drogowego w pasie drogowym nie wymaga uzgodnienia ZUDP. 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 
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- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 

- przekazanie placu budowy wykonawcy. 

Całość robót należy wykonać zgodnie przepisami BHP. 

Po wykonaniu prac związanych z budową przyłączy do latarni oświetleniowych, lecz przed ich zasypaniem należy 

zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę 

geodezyjną. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  i  w  czasie  ich  wykonywania  należy również: 

a) zapoznać  się  z  warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniach, celem  uwzględnienia ich przy  budowie  

b) roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  ręcznie . 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i 

normami, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP. Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem 

podziemnym należy prowadzić w porozumieniu z odpowiednimi służbami. 

 








