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����������	������������	��
������
����	�����	�
������	���	��
�
������	�
��������	��
��������
������	���	������������	��
����
������
���	���
�����������	���
���������
�
�	��
����������
����
����� !�	
"�������
!#$%&'(�$)
�
	������
�����	��*	��
�'!+#$+��,,+�-�����
���������	��
��.
/������������
�0+12
����,�
(�3�$3#4*��
����	����
���5��	�����������*
6��7����*
#���
#	��	���8�
9����	����
�
�������������	�
����������	��
��
������������	����
�����	�*.4�	��*���
����������	��
*��
���	�
��
������-���
��
���0�����0.�
	������
����������*	�� �����	
"����2
!������	���:��
&���
���5��	�����������*
6��7����*
#���
#	��	���8�
9����	����.;����	��
��.
<
��
�
�����
�
�	��
�0
�����	��
����
�.
�
��������
������	���	��
;=�.
>.
����
4�
�-�
���.
�,<�?
��	�
�
������������	���	�*
������	�
��������	��
��������
������	���	��
����������	��
����
������
���	���
�����������	���
���������
�:�8�	����	�
���
����7���
����8�
����	��5
������	��
������	��
���������
����	��7��	���.?@

A��������*7
������	����
��	��5
�
	�	��*����
����������	��
���	�
��������B
��
�����:
	�����
����������*	���
����������	��
	����	��
!������*
#���
#	��	���8�
9����	����
���.����.���.��
���
��	���*:�
��7
�
������
��������*
6��7����*
#���
#	��	���8�9����	����. �'!�!C��D0E�,�F
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1.1.1.1. DANE WYJŚCIOWE DO PRDANE WYJŚCIOWE DO PRDANE WYJŚCIOWE DO PRDANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIAOJEKTOWANIAOJEKTOWANIAOJEKTOWANIA    
 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji istniejącego mienia należącego do Enea 
Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Teodora 
Axentowicza w Szczecinie”. 
 

Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
− Warunki likwidacji kolizji wydane przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
− Wizja lokalna  
− Obowiązujące normy i przepisy prawne 
− Aktualny wtórnik w skali 1:500. 
 

Zakres opracowania 
Zakres obejmuje: 
− Demontaż istniejących lamp na przedmiotowym odcinku ul. Axentowicza 
− Zaprojektowanie zasilania likwidowanego odcinka sieci Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 

 

Stan istniejący 
W zakresie niniejszego opracowania właścicielem oświetlenia jest Enea Oświetlenie Sp. z 
o.o.  
Ulica Axentowicza na odcinku od ul. Bandurskiego do ulicy Liściastej - słupy należą do 
Enea Operator Sp. z o.o., lampy oświetleniowe do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Oprawy są 
zainstalowane na słupach typu ŻN z siecią napowietrzną nieizolowaną współdzieloną 
należącą do Enea Operator Sp. z o.o. 
Ulica Axentowicza na odcinku od posesji nr 21 do skrzyżowania z ul. Liściastą słupy razem 
z oprawami są starego typu - posadowienie słupów względem siebie zbyt odległe. 
Właścicielem urządzeń jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
 

Stan projektowany 
Inwestor zdecydował iż odcinek oświetlenia na ulicy Axentowicza od posesji nr 21 do 
skrzyżowania z ul. Liściastą wykona pod eksploatację na rzecz Gminy Miasto Szczecin. 
Istniejące słupy należące do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na tym odcinku będą zlikwidowane. 
Aby zachować ciągłość istniejącego, działającego obwodu oświetleniowego zaprojektowano 
kabel od istniejącej szafy nr 258 do lampy zlokalizowanej w łączniku pomiędzy ul. Zbyszka 
z Bogdańca a ul. Axentowicza. Istniejące oświetlenie w zakresie od ulicy Bandurskiego do 
ul. Axentowicza nr posesji 21 pozostaje bez zmian.  
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2.2.2.2. OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    

2.1. Demontaż istniejącego oświetlenia podlegającego likwidacji2.1. Demontaż istniejącego oświetlenia podlegającego likwidacji2.1. Demontaż istniejącego oświetlenia podlegającego likwidacji2.1. Demontaż istniejącego oświetlenia podlegającego likwidacji    
Na odcinku ul. Axentowicza od posesji nr 21 do skrzyżowania z ul. Liściastą istniejące słupy 
typu mso ze zintegrowanym wysięgnikiem zakwalifikowano do likwidacji. Likwidowane słupy 
należy oczyścić i zdać na magazyn Enea Oświetlenie Sp. z o. o. 

2.2. Projektowana sieć kablowa 2.2. Projektowana sieć kablowa 2.2. Projektowana sieć kablowa 2.2. Projektowana sieć kablowa ––––    zapewnienie zapewnienie zapewnienie zapewnienie ciągłości zasilaniaciągłości zasilaniaciągłości zasilaniaciągłości zasilania    
Aby zapewnić ciągłość zasilania istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na ul. Zbyszka 
z Bogdańca (właściciel: Enea Oświetlenie Sp. z o.o.), należy wyprowadzić kabel YAKXS4x25 
l=90m z istniejącej szafy oświetleniowej nr 285 do lampy zlokalizowanej w łączniku 
pomiędzy ul. Zbyszka z Bogdańca a ul. Axentowicza. 

2222....3333. Sposób ułożenia kabli . Sposób ułożenia kabli . Sposób ułożenia kabli . Sposób ułożenia kabli  
Kabel w ziemi należy układać linią falistą z zapasem 3% długości rowu, na 10 cm warstwie 
piasku na głębokościach: 
a/ 70 cm – kable 0,4 kV i oświetleniowe (pod trawnikami) 
b/ 50 cm – dla kabli oświetleniowych układanych pod chodnikiem 
c/ 80 cm – w drogach i pod wjazdami, przepusty + 50% 
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykryć folią z tworzywa sztucznego w 
kolorze niebieskim o szerokości 20cm. Krawędzie pasa folii powinny wystawać, co najmniej 
15cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Przy szafce oświetleniowej i słupach 
oświetleniowych należy pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2,5 m. Promień gięcia kabli 
nie może być mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. Tam gdzie jest to 
wymagane równolegle z liniami kablowymi 0,4 kV układać bednarkę FeZn30x4mm na dnie 
rowu pod warstwą piasku i kablami w odległości 10cm od kabli.  

2222....4444. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym    
Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonać zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości 
izolacyjne nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z PP. Istniejące kable 
Enea Operator należy osłaniać rurami dwudzielnymi. 

2222....5555. . . . Demontaż istniejącego oświetleniaDemontaż istniejącego oświetleniaDemontaż istniejącego oświetleniaDemontaż istniejącego oświetlenia    
Istniejące lampy ze zintegrowanymi wysięgnikami na ul. Axentowicza przewidziano do 
demontażu. Na etapie realizacji prac wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, oraz 
właścicielem oświetlenia tj. Enea Oświetlenie zdemontuje zbędne oświetlenie.  

2222....6666. Oznaczenia linii kablowych. Oznaczenia linii kablowych. Oznaczenia linii kablowych. Oznaczenia linii kablowych    
Kable w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy skrzyżowaniach, wejściach do 
kanału, rur i na końcach kabli. Na oznaczniku należy umieścić opis YAKY4x25mm2 ; 
OŚWIETLENIE ULICY; ROK WYKONANIA; NR SZAFY OŚWIETLENIOWEJ. 
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2222....7777....    Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Ochrona od porażeń prądem elektrycznym     
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-4-41. Słupy stalowe 
będą przyłączone do sieci uziemiającej. Wewnątrz słupów należy wykonać podział szyny 
PEN na PE i N w zacisku uziemiającym. Konstrukcja słupa stanowi przewód ochronny PE.  

2222....8888. . . . Ochrona Ochrona Ochrona Ochrona środowiskaśrodowiskaśrodowiskaśrodowiska    i obszar oddziaływania obiektu i obszar oddziaływania obiektu i obszar oddziaływania obiektu i obszar oddziaływania obiektu     
Projektowane sieci pod względem emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych nie będą miały ujemnego wpływu 
na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. 

2222....9999. . . . Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecichWymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecichWymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecichWymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich    
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane inwestycja nie narusza interesów 
osób trzecich, nie pogarsza warunków użytkowania przyległych nieruchomości, a w 
szczególności nie utrudnia dostępu do drogi i nie ogranicza korzystania z mediów. 
O terminie rozpoczęcia budowy należy zawiadomić wszystkich bezpośrednich sąsiadów, 
których interes prawny mógłby być zagrożony. 

2.2.2.2.10101010. . . . ZasiZasiZasiZasięg oddziaływania inwestycjięg oddziaływania inwestycjięg oddziaływania inwestycjięg oddziaływania inwestycji    
Zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji będzie miał charakter wyłącznie 
lokalny i mieści się w całości na działkach na których została zaprojektowana Inwestycja. 
Obszar oddziaływania określono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409). 

2.2.2.2.11111111. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe    
Po zakończeniu prac Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą oraz próby 
funkcjonalne, pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, pomiarów i badań należy wykonać 
protokoły i załączyć je do dokumentacji powykonawczej. Próby funkcjonalne, pomiary i 
badania powinny objąć: 
− Działanie ochrony przeciwporażeniowej (pętla zwarcia), 
− Rezystancja izolacji przewodów i kabli, 
− Rezystancja uziemienia 
− Próby funkcjonalne sterowania instalacją elektryczną. 

 
 
         Opracował: 
         mgr inż. Łukasz Stawirej 
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3.3.3.3. ZESTAWIENIE MATERIAŁZESTAWIENIE MATERIAŁZESTAWIENIE MATERIAŁZESTAWIENIE MATERIAŁÓWÓWÓWÓW    

L.p.L.p.L.p.L.p.    MateriałMateriałMateriałMateriał    IlośćIlośćIlośćIlość    

1. 
Lampa oświetleniowa ze zintegrowanym wysięgnikiem – demontaż na 
magazyn Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 

5 szt. 

2. *Kabel YAKXS4x25mm2  90 m 

3. *Rura giętka typu hdpe ∅75 – osłona kabla w terenie 57 mb 

4. 
*Rura sztywna hdpe ∅75 – przeciski, przepusty pod wjazdami i 
drogami 

6 mb 

   *Materiały dostarczy Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 










