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OŚWIADCZENIE  

Z godnie z art. 20 ust. 2 i ust. 4 Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany  

przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu 

na dz. nr 577/1, 559/2, 558/2, 626/1 obręb 09 Kołobrzeg został sporządzony zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

. 

 

 

            Autor: 

        mgr inż. Mariusz Świder 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą prawną niniejszego projektu są aktualne przepisy prawne i normy dotyczące instalacji 

elektrycznych, a w szczególności: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z późn.  
zm.); 

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. 1989 Nr 30, 
poz. 163 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);  

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z 
późn. zm.); 

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – O prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 
poz. 83) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690, z późn. zm.); 

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

- PKN-CEN/TR 13201-1. Oświetlenie dróg. 

- PN-EN 13201-2,3,4. Oświetlenie dróg. 

- Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

- Zalecenia Inwestora; 

- Uzgodnienia branżowe.  

1.2. Stan prawny 

Projektowana sieć elektroenergetyczna usytuowana jest w obrębie pasa drogowego drogi 

dojazdowej oznaczonej jako KDD48 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” - UCHWAŁA NR XXV/346/08 RADY MIASTA 

KOŁOBRZEG z dnia 24 października 2008 r. Działki budowlane nr 111 i 112/1, na których 

projektuje się sieć elektroenergetyczną nN 0,4 kV: - nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są 
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objęte ochroną archeologiczno-konserwatorską. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z 

postanowieniami ww. Uchwały. 

1.3. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Realizacja przedmiotowej inwestycji na działkach na dz. nr 577/1, 559/2, 558/2, 626/1 obręb 09 

Kołobrzeg nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z 

wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 

obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz 

sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 

zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i 

gleby. 

Podstawa prawna, na podstawie której opracowano obszar oddziaływania obiektu 

budowlanego: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z późn.  zm.); 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późn. 

zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 

późn. zm.); 

1.4. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko 

Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego wpływu i nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

1.5. Zasilanie, trasy kablowe  

Obok istniejącego złącza kablowego zabudować projektowaną szafkę kablowo-pomiarowo-

oświetleniową. Z istniejącego złącza wypiąć istniejący kabel YAKY 4x70 mm2 i przełożyć do 

projektowanej szafki, następnie z projektowanej szafki ułożyć nowy kabel YAKY 4x70 mm2 w 

celu zasilenia istniejącej szafki. Projektowaną sieć elektroenergetyczną nN 0,4 kV wykonać 

kablem typu YAKY 4x25 mm2. Kable układać na całym projektowanym odcinku trasy w rurze 

ochronnej DVK75 lub równoważnej, w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce piaskowej 
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grubości 10 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku o grubości 10 cm ponad wierzch kabli, na 

której ułożyć warstwę gruntu rodzimego grubości 30cm. Na tak przygotowaną obsypkę ułożyć 

taśmę z foli PVC koloru niebieskiego, a następnie wykop zasypać gruntem rodzimym, który 

należy zagęścić. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 

oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściu do rur ochronnych. Na oznaczniku należy 

umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

• typ kabla 

• znak użytkownika 

• rok ułożenia 

Nawierzchnie rozebrane na potrzeby wykonania sieci oświetleniowej 0,4 kV należy odtworzyć 

do stanu pierwotnego. 

1.6. Słupy oświetleniowe 

Projektuje się słupy stalowe okrągłe cynkowane ogniowo zgodnie z normą EN 1461 o wysokości 

h=7,0 m. Słupy wyposażone we wnęki rewizyjne umożliwiające dostęp do tabliczki 

bezpiecznikowej oraz w uchwyt uziemiający znajdujący się wewnątrz słupa na wysokości dolnej 

krawędzi drzwiczek rewizyjnych. Trzony konstrukcji wykonane w technologii spawania 

plazmowego, która charakteryzuję się brakiem lica spoiny celem zagwarantowania tej samej 

struktury cynku na spoinie jak i na blasze dzięki czemu jest on praktycznie niewidoczny po 

procesie cynkowania ogniowego. Słup montowany do fundamentu betonowego F120/43. 

Całość konstrukcji (fundament, słup, oprawa oświetleniowa) winny spełniać wymagania dla 

II strefy wiatrowej dla miejscowości Kołobrzeg w województwie zachodniopomorskim. We 

wnękach montować tabliczki bezpiecznikowe. Słupy łączyć z drutem uziemiającym, a słupy 

końcowe dodatkowo uziemić - uziom wykonać jako prętowy wbijany. Rezystancja uziemienia 

winna wynosić R ≤ 10 Ω. 

1.1. Oprawy oświetleniowe 

Projektuje się oprawy oświetleniowe w technologii LED o parametrach: 7500 lm, 72,5W, 

220-240VAC, sprawność oprawy 103,4 lm/W, 4000 K, CRI 70, IP67, IK09, 6,95 kg w obudowie 

aluminiowej w II klasie ochronności. Regulacja nachylenia +/- 20 stopni. Beznarzędziowy dostęp 

do oprawy oraz wymiana zasilacza. Żywotność 100000 h - L80 - B10 - (Ta 25°C). Optyka oprawy 
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w grupie RG0 (wolna od ryzyka) w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z 

EN62471:2008 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Kolor szary 

RAL9007. Parametry techniczne oprawy potwierdzone certyfikatem ENEC. 
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1.2. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zapewniona jest przez podstawową 

izolację części czynnych lub przez przegrody i obudowy.  

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zapewniona jest przez połączenia 

wyrównawcze i samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 5,0 s dla obwodów rozdzielczych 

oraz t ≤ 0,4 s dla obwodów końcowych, w przypadku powstania zwarcia o pomijalnej 

impedancji pomiędzy przewodem liniowym, a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem 

ochronnym w obwodzie. 

1.3. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) projektowany obiekt budowlany zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o 

statycznym wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w 

przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań przy wykopach o 

głębokości 1,2 m i posadowieniu fundamentów pod słupy oświetleniowe o głębokości 

posadowienia do 1,2 m dla występujących na terenie objętym opracowaniem gruntów. 

1.4. Uwagi 

1.10.1. Po wykonaniu całości prac, instalacje elektryczne należy poddać pomiarom  

i sprawdzeniu przed oddaniem ich do eksploatacji wraz ze sporządzeniem protokołów. 

1.10.2.  Wykonać geodezję powykonawczą słupów i kabli. 

1.10.3. W projekcie przedstawiono przykładowe typu produktów, a ich parametry techniczne 

stanowią wytyczne parametrów równoważnych dla materiałów budowlanych przeznaczonych 

do wbudowania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, które 

opowiadają pod względem technicznym materiałom przytoczonym w dokumentacji 

projektowej, a ich równoważność należy weryfikować względem takich parametrów jak: 

- materiał oraz jego właściwości z jakiego wykonany jest produkt; 

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nośność (np. w przypadku 

słupów); 
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- moc, efektywność energetyczna, redukcja mocy, sprawność oprawy „na wyjściu”, strumień 

świetlny, krzywa rozsyłu światła, temperatury barwowej, technologii np. LED lub wyładowcza; 

- poziom natężenia, równomierność na powierzchni oświetlanej;` 

- stopień ochrony IP, IK, UV;  

- prąd i napięcie znamionowe; 

- poziom ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami;  

- poziom bezpieczeństwa fotobiologicznego;  

- wytrzymałość wbudowanego materiału lub zestawu materiałów względem wymagań dla stref 

wiatrowych w miejscu posadowienia. 

1.10.4. Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym zobowiązany jest 

opracować projekt organizacji ruchu. 

 

           Autor:                

         mgr inż. Mariusz Świder   
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2.1. Część opisowa 

  
2.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

 -   sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV. 
2.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- Istniejąca droga wraz z czynną infrastrukturą techniczną. 
 

2.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu , które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Istniejąca czynna infrastruktura techniczna. 
 

2.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas 
realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
wystąpienia: 

- prace na wysokości przy montażu instalacji elektrycznych, 
- prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej. 

 

2.1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik budowy, który 

zapewnia:  

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, 
- sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach 
- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
- przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoleń okresowych w 

tym zakresie 
 

2.1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikacje, umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń: 

- przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy sprawdzić czy 
sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa 

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego 

- zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych 
                

        Autor:   

 Sprawdził:                             mgr inż. Mariusz Świder             mg 
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3. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu  

Rys nr 2 Schemat ideowy  

Rys nr 3 Fundament, słup, oprawa - widok 

 

 

 

 

  

12



13



hager hager

2

0

1

hagerhager hager

14



15



4. WYNIKI OBLICZEŃ

16



Wyniki obliczeń Dialux

Budowa oświetlenia drogowego ul. Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu. 

Obliczenia wykonane zgodnie z normą: 
PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia. 
PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe. 
PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych.

Partner kontaktowy: mgr inż. Wojciech Domnik
Inwestor: Gmina Władysławowo
Adres: Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data: 17.10.2016
Edytor: mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
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Karta danych oprawy

Strona 3

Całkowity strumień świetlny w kącie lub powyżej kąta 90° [lm] : 0

Trwałość: 100 000h - L80 - B10 (Ta 25 °C)

Charakterystyka produktu
Całkowity strumień oprawy [lm]: 7500
Moc całkowita [W]: 72.5
Sprawność oprawy [lm/W, wartość rzeczywista]: 103.4
Trwałość: 100 000h - L90 - B10 (Ta 25 °C)
Ilość ukladów optycznych: 1

Opis techniczny
Oprawa oświetlenia zewnętrznego z bezpośrednią emisją światła, przeznaczona do oświetlenia ulicznego, wykorzystująca źródło LED. 
Oprawa oświetleniowa oraz uchwyt do montazu na słupie wykonany ze stopu aluminium (EN1706AC 46100LF), poddane 
wieloetapowemu procesowi. Zaczynając od obróbki wstępnej, w której główne fazy to odtłuszczanie, powlekanie folią ochronną 
powierzchni oprawy i uszczelniania ( z warstwą o strukturze nano-silanów). Etap malowania składa się ze wstępnego malowania oraz 
drugiej warstwy farby akrylowej, utwardzonej w temperaturze 150 °C, o wysokim poziomie odporności na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV.
Regulacja ze stopniowaną skalą w stosunku do płaszczyzny drogi, w zakresie + 20°/- 5° skok regulacji co  5 °. Szkło sodowo-wapniowe 
o grubości 5 mm. Zespół optyczny i drzwiczki rewizyjne mocowane na dwóch zawiasach i dwóch śrubach możliwych do otwarcia bez
użycia narzędzi. Wysoki stopień ochrony IP67 gwarantowany przez silikonową uszczelkę pomiędzy tymi dwoma elementami.
Oprawa kompletna z monochromatyczną diodami LED o neutralno-białej barwie, oprawa z soczewkami wielowarstwowymi PMMA. 
Możliwość wymiany diod  LED w grupach po 6sztuk (tylko w laboratorium). Zasilacz z automatyczną redukcją mocu względem północy 
- Middle of the Night. Sterownik posiada wewnętrzny system kontroli temperatury. Zasilacz wymienny.
Całkowity brak emisji światła w górną półpłaszczyznę (powyżej linii oprawy) - w zgodności z najsurowszymi normami zapobiegania 
zanieczyszczeniem światłem - light pollution). Wszystkie śruby zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej.

Montaż
Oprawa przeznaczona do montażu na szczycie słupa lub do mocownia do boku stożkowego słupa.  Montaż na słupach o
średnicy 42/60 mm.

Wymiary (mm)
579x314x112

Kolor
Szary (15)

Waga (kg)
6.95

Montaż
uchwyt dościenny | wysięgnik do słupa | montaż naścienny | bocznie na wierzchołku słupa | na wierzchołku słupa

Wiring info
Łącznik gwarantuje całkowicie bezpieczne przejście kabli energetycznych, unikając ich uszkodzenia i przebicia. Urządzenie jest zasilane 
za pomocą kabli
z wstępnie okablowanych zacisków z pięciozaciskową kostką. Produkt z doskonałą wodoszczelnością, łącznie z punktem wejścia kabla
zasilającego. Gwarantowane jest to przez dławicę PG 16 ( przewody o średnicy od 7 -14mm) wykonaną z termoplastycznego materiału,
pierścień oporowy i gumowa uszczelka. Odporność na peak napięcia sieci do 10 kV.

Informacje dodatkowe
Wersja opcjonalna posiada automatyczny profil ściemniania oprawy o północy "Middle of the Night", Bi-energetyczna.

Zgodna z normą EN60598-1 i stosownymi przepisami

Konfiguracja produktu
LED: LED neutralnobiały

Optical assembly Characteristics 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
Lamp code: LED
ZVEI Code: LED
Nominal power [W]: 67
Nominal luminous [Lm]: 7500
Lamp maximum intensity [cd]: /
Beam angle [°]: /

Number of lamps for optical assembly: 1
Socket: /
Ballast losses [W]: 5.5
Colour temperature [K]: 4000
CRI: 70
Wavelength [nm]: /
MacAdam Step: <3
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Ulica Gnieźnieńska ME5 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia (Szerokość: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: LED 72.5W
Strumień świetlny (Oprawa): 7500 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 587 cd/klm
przy 80°: 208 cd/klm
przy 90°: 5.12 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 7500 lm
Moc opraw: 72.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.075 m
Nawis (2): 0.423 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Ulica Gnieźnieńska ME5 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Jezdnia

Długość: 38.000 m, Szerokość: 8.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.50 0.49 14 0.53
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Ulica Gnieźnieńska ME5 / 3D Rendering
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Ulica Gnieźnieńska ME5 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Ulica Gnieźnieńska ME5 / Jezdnia / Klasa oświetleniowa

Wybrana klasa oświetleniowa: ME5

Ta klasa oświetleniowa bazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartość

Typowa prędkość głównego użytkownika Średnia (między 30 i 60 km/h)
Główny użytkownik Ruch samochodowy, Powoli poruszające się pojazdy
Inni dopuszczeni użytkownicy Rowerzyści, Piesi
Wykluczeni użytkownicy /
Sytuacja oświetleniowa B1
Połączenie do innej ulicy Zwykłe skrzyżowania
Zagęszczenie skrzyżowań [liczba na 1 km] <3
Strefa konfliktowa Nie
Środki budowlane do uspokojenia ruchu Nie
Natężenie strumienia pojazdów [liczba sztuk na dobę] <7000
Natężenie strumienia ruchu rowerzystów Normalna
Trudność nawigacji Normalna
Zaparkowane pojazdy Tak
Kompleksowość pola widzenia Normalna
Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)
Główny typ pogody Sucha
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Ulica Gnieźnieńska ME5 / Jezdnia / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.68 0.50 0.66 12

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Ulica Gnieźnieńska ME5 / Jezdnia / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.52 0.49 14

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ISTN. TRANSFORMATOR 400 KVA 50421 KOŁOBRZEG GRUDZIĄDZKA
RT = 5,100 mOhm

XT = 19,200 mOhm

LINIA NAPOWIETRZNA U<1kV
x' = 0,300

LINIA KABLOWA U<1kV
x' = 0,080

ISTN. YAKY 4x 120 mm2
L = 0,960 km

RL1 = 242,424 mOhm

XL1 = 76,800 mOhm

ISTN. AsXSn 4x 70,0 mm2
L = 0,070 km

RL2 = 30,303 mOhm

XL2 = 21,000 mOhm

PROJ. YAKY 4x 25,0 mm2
L = 0,128 km

RL2 = 155,152 mOhm

XL2 = 10,240 mOhm

PROJ. YDY 3x 1,5 mm2
L = 0,007 km

RL3 = 83,333 mOhm 1,066 Ohm

XL3= 0,560 mOhm 0,235 Ohm

REZYSTANACJA, REAKTANCJA, IMPEDANCJA SIECI RODZIELCZEJ:
Rk1 = 1066,239 mOhm 1,066 Ohm

Xk1 = 235,280 mOhm 0,235 Ohm

Zk1 = 1091,890 mOhm 1,092 Ohm

REZYSTANACJA, REAKTANCJA, IMPEDANCJA OBWODU ODBIORCZEGO
Rk1 = 1272,906 mOhm 1,273 Ohm
Xk1 = 236,400 mOhm 0,236 Ohm
Zk1 = 1294,672 mOhm 1,295 Ohm

In Typ k [5s] Ia Uo
200,1 A 16,00 D01 4,20 67,2 230

73,37

In Typ k [0,4s] Ia Uo
168,8 A 2,00 D01 8,00 16 230

20,71

OBLICZENIA SPRAWDZENIA WARUNKU SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA 
UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ W KOŁOBRZEGU

Prąd zwarciowy 1f [A]:

Z [Ohm] x Ia [A]:

Z [Ohm] x Ia [A] <= Uo: WARUNEK SPEŁNIONY

SIEĆ ROZDZIELCZA
Prąd zwarciowy 1f [A]:

Z [Ohm] x Ia [A] :

Z [Ohm] x Ia [A] <= Uo: WARUNEK SPEŁNIONY

OBWÓD ODBIORCZY
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Pan Mariusz ŚWIDER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0145/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 17g/206, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-I4U-AAR-G7D *

Podpis jest prawidłowy 31
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