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BUDOWA KABLOWEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych związanych z budową 

oświetlenia drogowego kablowego  realizowanego w ramach Budżetów Obywatelskich Gminy 

Miejskiej Przemyśl w 2018 r. dla niżej wymienionych zadań : 

 

 Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Seweryna Goszczyńskiego - osiedle "NA 

STAWACH" w Przemyślu  budowa instalacji oświetlenia drogowego Etap III (budżet 

obywatelski 2018  osiedle nr 3 "Warneńczyka" ) – ZADANIE NR 3 

 Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Obronna w Przemyślu  budowa instalacji 

oświetlenia drogowego Etap I (Budżet Obywatelski 2018  osiedle nr 4 "Lipowica" ) - 

ZADANIE NR 4  

 Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Skalnej w Przemyślu  budowa instalacji 

oświetlenia drogowego (Budżet Obywatelski 2018  osiedle nr 13 "Przemysława" ) - 

ZADANIE NR13 

 Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Szańcowej w Przemyślu  budowa instalacji 

oświetlenia drogowego (Budżet Obywatelski 2018  osiedle nr 15 "Konopnickiej" ) - 

ZADANIE NR 15 

 Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Droga Hurecka w Przemyślu  budowa 

instalacji oświetlenia drogowego (Budżet Obywatelski 2018  osiedle nr 20 "Za Wiarem" ) 

- ZADANIE NR 20 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 

część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu                             

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie budowy oświetlenia drogowego (ulicznego) 

kablowego, zgodnie z Dokumentacją Projektową ( wykonaną przez Wykonawcę w ramach 

kontraktu zaprojektuj i wybuduj ). 

W zakres prac wchodzą: 

 wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 

 wykonanie i zasypanie wykopów pod słupy oświetleniowe, 

 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w rowie kablu,  

 ułożenie rur ochronnych pod drogami, ulicami i ciekami wodnymi, 

 ułożenie rur ochronnych na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, 

 ułożenie kabla w rowie kablowym, 
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 wciąganie kabla do rur ochronnych, 

 montaż słupów oświetleniowych na fundamentach , 

 montaż wysięgników na słupach oświetleniowych, 

 montaż  opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych, 

 montaż fundamentów pod szafy oświetleniowe , 

 montaż szaf oświetleniowych i przyłączy zasilajacych 

 przeprowadzenie sprawdzeń i pomiarów elektrycznych, 

 rozbiórka i naprawa nawierzchni i chodników, 

 porządkowanie terenu po wykonaniu prac przy przebudowie kabli. 

 wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, odbiorów i pomiarów kontrolnych. 

 

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych zadań , Budżetów Obywatelskich został 

określony w  warunkach budowy oświetlenia drogowego dla poszczególnych lokalizacji i 

zadań. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 

14 m. 

Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, 

służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup lub maszt oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa i projektor oświetleniowy - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 

przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie 

niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa, masztu 

lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 

instalacje oświetleniowe, wraz z zabudowanym układem pomiaru energii elektrycznej. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, 

ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 

lub wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została 

zbudowana. 
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Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej,  przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.  

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność warunkami 

technicznymi wykonania oświetlenia drogowego dla poszczególnych zadań, 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Zarządu Dróg Miejskich w 

Przemyślu. 

1.6. Wspólny słownik zamówień  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień dotyczących przedmiotu 

zamówienia : 

CPV 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

CPV 45316110-9 – Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały budowlane 

2.1.1. Piasek 

Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania fundamentów pod słupy oświetleniowe powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

2.1.2. Folia ostrzegawcza 

Folię ostrzegawczą PCV stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 

0,5 - 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.  

2.1.3. Kit uszczelniający 

Do uszczelnienia połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować 

wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28. 

2.1.4. Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy, szafy oświetleniowe, zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
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Przed wykonaniem posadowienia słupów oświetleniowych Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać sprawdzenia typowego fundamentu ze względu na warunki geologiczne oraz 

wykonanie nasypów drogowych. 

Fundament słupa zlokalizowanego w trawniku powinien wystawać 4cm ponad poziom gruntu, 

w przypadku montażu w chodniku góra fundamentu powinna być zlicowana z chodnikiem , 

Prefabrykaty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 

parametrów wytrzymałościowych i warunków w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania 

dotyczące fundamentów określone są w PN-EN 1997-1:2008.  

2.1.5. Rury na przepusty kablowe  

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 

ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 

gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 

się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o średnicach 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 2.2. Materiały elektryczne 

2.2.1. Kable elektroenergetyczne 

Przy budowie linii kablowych oświetleniowych należy stosować kable o przekroju żył zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować kable typu: YAKXS  wg PN-93/E-

90401 o napięciu znamionowym do 1 kV. 

2.2.2. Mufy i głowice kablowe 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 

przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. 

Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-06. 

Do wykonania połączeń kabli należy stosować mufy kablowe zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

2.2.3. Oprawy oświetleniowe  

 Oświetlenie drogowe ul. Obronna  

 Oświetlenie drogowe ul. Skalna  

 Oświetlenie drogowe ul. Szańcowa  

 Oświetlenie drogowe ul. Droga Hurecka  

Do budowy instalacji oświetleniowych dla w/w lokalizacji należy zastosować oprawy 

oświetleniowe z źródłami światła LED o mocy 40-70 o parametrach technicznych  

i estetycznych nie gorszych niż : oprawy oświetleniowe  typ Traffic 40-70W Voltea. 

Oprawa o gładkiej aluminiowej obudowie z wysokociśnieniowego odlewu, obudowa malowana 

proszkowo. Dwukomorowa konstrukcja zapewniająca  wysoką klasę szczelności  nie niższej 

niż IP 66 i umożliwiająca  wykonywanie czynności serwisowych tylko w tej części lampy gdzie 

jest to potrzebne  (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej). 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1
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Z chwila otwarcia oprawy następuje automatyczne odcięcie zasilania.  Panel ledowy wraz z 

układem optycznym zabezpieczony szybą z hartowanego szkła o odporności na uderzenia 

IK08 i charakteryzujący się ponad 94% przepuszczalnością światła. Oprawa wyposażona jest 

w uchwyt montażowy o średnicy 60 mm  z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy +/- 

10o. Klasa izolacyjności oprawy Kl II.  

 Oświetlenie drogowe osiedle ‘Na Stawach” 

  Do budowy instalacji oświetleniowych dla w/w lokalizacji należy zastosować oprawy 

oświetleniowe z źródłami światła - lampy wyładowcze o mocy 50-100W o parametrach 

technicznych i estetycznych nie gorszych niż : oprawy oświetleniowe  typ OCP – ES-System. 

Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie. Źródła światła - Lampy wyładowcze. Korpus 

nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor opalowy z poliwęglanu. Osprzęt elektryczny 

umieszczony w korpusie nośnym. Oprawy klasy II , IP55. 

 Dopuszcza się zastosowanie innych typów opraw pod warunkiem: 

 wykonania obliczeń parametrów oświetlenia dla wszystkich sytuacji oświetleniowych, 

których wyniki muszą spełniać wymagania normy PKN-CEN/TR 13201 oraz założone 

parametry oświetlenia drogi., 

 uzyskania akceptacji Inwestora i Inspektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  

 spełnienia wszystkich warunków określonych w STWiORB. 

 Zastosowane oprawy powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1:2007, PN-79/E-

06314 oraz PN-EN 60598-2-3:2006.  

 Moc zastosowanych opraw , wysokość słupów, długość i nachylenie wysięgników  

rozstaw latarni określić na podstawie obliczeń fotometrycznych wg norm PN-EN 13201-1 „ 

Oświetlenie dróg - część 1 : Wybór klas oświetlenia” , PN-EN 13201-2 „ Oświetlenie dróg - 

część 2: Wymagania oświetleniowe” , przy przyjęciu klasy oświetlenia projektowanej drogi 

ME5.  

2.2.4. Źródła światła 

Zastosowane źródła światła powinny emitować strumienie świetlne o minimalnej wartości:  

 3600 lm  dla źródła światła LED 30W 

 4800 lm dla źródła światła LED 40W 

 6000 lm dla źródła światła LED 50W 

 7200 lm dla źródła światła LED 60W 

 8400 lm dla źródła światła LED 70W 

 3600 lm dla źródła światła lampa sodowa 50W 

 5900 lm dla źródła światła lampa sodowa 70W 

 10400 lm dla źródła światła lampa sodowa 100W 

2.2.5. Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 

 Oświetlenie drogowe ul. Obronna  

 Oświetlenie drogowe ul. Szańcowa  

 Oświetlenie drogowe ul. Droga Hurecka  

 Dla w/w lokalizacji należy zastosować stalowe słupy wysięgnikowe ocynkowane rurowe 

, wykonane technologią przetłaczania z rur stalowych grubości nie mniejszej niż 4mm, o 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=511963&page=1
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parametrach  nie gorszych niż słupy typu S-…SRw/4 , o wysokości zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 Oświetlenie drogowe ul. Skalna 

 Dla w/w lokalizacji należy zastosować stalowe słupy wysięgnikowe ocynkowane 

zbieżne okrągłe , wykonane z blachy stalowej grubości nie mniejszej niż 3 mm, o wysokości 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Oświetlenie osiedle „Na Stawach” 

 Dla w/w lokalizacji należy zastosować stalowe słupy proste,  ocynkowane, parkowe,  

zbieżne okrągłe , wykonane z blachy stalowej grubości nie mniejszej niż 3 mm, o wysokości 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne słupów powinna stanowić cynkowa powłoka na 

zewnątrz i wewnątrz słupa o grubości nie mniejszej niż 485 g/m2. Słupy oraz fundamenty 

prefabrykowane powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników 

oraz parcia wiatru – zgodnie z PN-EN 40-5:2004, PN-EN, PN-EN 40-3-1:2004, PN-EN 40-3-

2:2004 oraz PN-EN 40-3-3:2004.  

Słupy, na których zostanie wykryte uszkodzenie powłoki antykorozyjnej należy poddać 

procesowi odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego. Sposób odtworzenia powłoki 

antykorozyjnej Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru ze strony Zarządu Dróg 

Miejskich w Przemyślu do akceptacji typ zastosowanych słupów. 

Słupy montowane na typowych prefabrykowanych fundamentach z wykorzystaniem stopy 

wyposażonej w uchwyty pod zawiasy ułatwiające postawienie słupa na fundamencie bez 

użycia dźwigu. 

2.2.6. Wysięgniki dla słupów stalowych 

Wysięgniki rurowe o konfiguracji wysięgników St Y o długości i kącie nachylenia zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do 

oświetlenia dróg. Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami 

cynkowymi lub malarskimi z zewnątrz i wewnątrz rur tak jak słupy oświetleniowe. 

2.2.7. Kapturek osłonowy 

Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową dla konkretnego 

wysięgnika i słupa oświetleniowego. 

2.2.8. Izolacyjne złącza bezpiecznikowe oraz tabliczki bezpiecznikowe 

Izolacyjne złącza bezpiecznikowe (lub tabliczki bezpiecznikowe) należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Izolacyjne złącza bezpiecznikowe (tabliczki bezpieczn ikowe) 

powinny posiadać odpowiednia ilość podstaw bezpiecznikowych (zależną od ilości 

montowanych opraw oświetleniowych na słupie), oraz zaciski przystosowane do podłączenia 

żył o przekroju do 35 mm2. 

 

 

2.2.9. Szafa oświetleniowa 

 Oświetlenie drogowe ul. Droga Hurecka  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481241&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481750&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481750&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481750&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481750&page=1
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Szafa oświetleniowa powinna odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących norm  

w szczególności PN-EN 61439-1 : Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  oraz 

Wytycznym budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. – Tom 6,7 i 10. 

Konstrukcja  szafy ,wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony IP54, 

IK 10 , w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych kl. II. Drzwi winne posiadać zawiasy 

wewnętrzne ( metalowe )  z zaczepem przeciwwłamaniowym  oraz wielopunktowe ryglowanie, 

zamek baskwilowy zamykany na kłódkę i wkładkę systemową. 

Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz 

wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.  

Szafa oświetleniowa powinna posiadać następujące człony: 

 przyłączeniowy –  z rozłącznikiem bezpiecznikowym modułowym, szyną PE i N w 

wykonaniu przystosowanym do pracy w układzie sieci TNC, z aparaturą pomiarową – 

płyta z tworzywa elektroizolacyjnego przystosowana do zabudowy liczników, drzwiczki  

przystosowane do plombowania wg standardów PGE Dystrybucja S.A. 

 odbiorczy składający z 2-ch pól odpływowych wyposażonych w rozłączniki 

bezpiecznikowe. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon ten powinien posiadać 

uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 35 mm2. 

 układ sterowania sterownikiem MidiBlu z komunikacją GPS i GSM Obwody oświetlenia 

drogowego należy zasilić poprzez dwa styczniki, ( jeden stycznik dwie fazy, drugi jedna 

faza ). 

2.2.10. Przewody typu: YDY 2x2.5mm2, 750V  

Przewody używane dla połączenia izolacyjnych złączy bezpiecznikowych z oprawami 

oświetleniowymi powinny spełniać wymagania PN-74/E-90184. Należy stosować przewody o 

napięciu znamionowym 750V, wielożyłowe o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej i 

przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2. Przekrój żył przewodów oraz ich ilość powinna być 

zgodna z Dokumentacją Projektową. 

2.2.11. Wkładki bezpiecznikowe 

Wkładki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wnękach 

bezpiecznikowych słupów oświetleniowych powinny spełniać wymagania  

PN-EN 60439-1:2003. 

2.2.12. Bednarka stalowa ocynkowana 

Bednarka ocynkowana powinna spełniać wymagania PN-H-92325:1976. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności  z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed 

ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Zarządu Dróg Miejskich 

w Przemyślu ( dozór techniczny robót). Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 

2.4. Składowanie materiałów na budowie 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478323&page=1


Budowa kablowego oświetlenia drogowego 
Oświetlenie drogowe – Budżety Obywatelskie 

Gminy Miejskiej Przemyśl 2018 r. 

 

 

 
9 

 

Materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, 

szafy oświetleniowe, itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane  jedynie w 

pomieszczeniach przeznaczonych  do  tego celu, to jest zamkniętych i suchych. 

Rury na  przepusty  kablowe, wysięgniki oraz słupy oświetleniowe mogą  być składowane na 

placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie  korozji i uszkodzenia mechaniczne w 

pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna. 

Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami umieszczać  na utwardzonym 

podłożu placu budowy. 

Piasek składować w pryzmach na placu budowy. 

 

Tam gdzie w niniejszej specyfikacji, zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca urządzeń i materiałów ) Zamawiający dopuszcza 

oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych parametrach 

techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydaną 

decyzja administracyjną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji i warunkach 

budowy oświetlenia drogowego dla poszczególnych zadań. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 

 koparki, 

  żurawia samochodowego, 

 samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

 spawarki transformatorowej,  

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,  

 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do f 15 cm,  

 wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t,  

 zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii napowietrznej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 przyczepa dłużycowa. 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 

Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty. 

5.2. Trasowanie 

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi. 

5.3.  Wykonanie rowów kablowych 

Rów kablowy  powinien mieć głębokość minimum  0,8 m. Szerokość  rowu powinna być nie 

mniejsza niż  0,4 m i nie mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru: 

 
                                    S =  Sd + (n -1)*a + 20 [cm] 

gdzie: 

  n - ilość kabli w jednej warstwie 

Sd - średnice zewnętrzne kabli w warstwie 

  a - odległości pomiędzy kablami według tabeli w pkt 5.4.9. 

5.4. Układanie kabla 

Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

5.4.1. Układanie kabla w rowie kablowym 

Kable należy  układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie  

z  piasku  grubości minimum 10cm i przykryć je warstwą piasku o tej  samej  grubości.  

Następnie należy nasypać warstwę  gruntu  rodzimego  grubości 15cm, przykryć foliami 

ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim gruntem. Jako rozwiązanie 

alternatywne dopuszcza się układanie kabli w rurze ochronnej DVR na całej długości kabla.  

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 

szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.  

Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1,5m, 

a w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z 

kompetentnymi władzami terenowymi. 

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż  0oC - w przypadku 

kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 

5oC. 

5.4.3. Zginanie kabli 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla.  

5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 
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W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości minimum 2,0m, 

typie i średnicy wewnętrznej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu należy 

zwrócić uwagę, aby rura ochronna założona na kablu wystawała minimum 0.50m po obu 

stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

5.4.5. Układanie kabla w rurach ochronnych 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli 

jednożyłowych. 

Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury 

ochronnej nie była mniejsza niż 3.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się 

o krawędzie otworów. 

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień 

z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we 

wnętrzu rur ochronnych. 

5.4.6. Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 4 % długości rowu, 

wystarczającym  do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 

pozostawienie zapasu kabla 2,0 m. W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami, 

zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej wartości z dodaniem 2.0m. 

5.4.7. Oznaczenie linii kablowych 

5.4.7.1. Oznaczniki kablowe 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

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

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

 symbol i numer ewidencyjny kabla, 

 oznaczenie kabla, 

 znak użytkownika, 

 rok ułożenia kabla. 

5.4.7.2. Oznaczenie trasy 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. 

Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby 

przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. 

Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a 

w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, 
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krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu 

stronach. 

5.4.8. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych 

bezpośrednio w ziemi zamieszcza poniższa tabela. 

 

 

 
 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

pionowa 
przy 

skrzyżowaniu 

pozioma 
przy 

zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 

1kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 
 

25 
 

10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 

urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 
25 

nie mogą się 
stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 

1kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 

sieci wyższe niż 1kV 

50 10 
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 1kV  i nie przekraczające 10kVz kablami tego 

samego rodzaju 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 10kV z kablami  tego samego rodzaju 

50 

25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 

50 
Kabli różnych użytkowników 

Kabli z mufami sąsiednich kabli ------- 25 

 

5.4.9. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych 

ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych zamieszcza poniższa 

tabela 

 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm 

pionowa przy  
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
 zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi 
25+ średnica rurociągu 

25+ średnica 

rurociągu 

Rurociągi z gazami i cieczami palnymi uzgodnić z właścicielem rurociągu ale nie mniej 

niż 

w lp.1 
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogą się krzyżować 200 
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Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 

podpora, odciążka) 
nie mogą się krzyżować 40 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 

kanały 
nie mogą się krzyżować 50* 

Skrajna szyna trakcji 

100-między osłoną kabla i 
stopą szyny ; 50- między 

osłoną kabla, a dnem 
rowu odwadniającego 

250 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 

atmosferycznych 

wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa 

obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania 

osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów 

 

5.4.10. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami 

Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z 

rurociągami, drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje poniższa 

tabela. 

 

Rodzaj obiektu 
krzyżowanego 

Rodzaj 
Zabezpieczenia 

kabla 
Długość ochrony kabla na skrzyżowaniu 

rurociąg podwójne 

przykrycie kabla 

Długość kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodaniem 

co najmniej po 50cm z każdej strony 

Droga 

kołow

a 

z 

krawężnikami       

(ulice) 

 

mechanicznie 

wytrzymałe 

rury, bloki 

betonowe lub 

kanały 

Długość kabla na skrzyżowaniu (z drogą wraz z 

krawężnikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z 

każdej strony 

z rowami 

odwadniający

mi 

Długość kabla na skrzyżowaniu z drogą wraz z 

rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 

najmniej po 100 cm z każdej strony 

na nasypie 
Długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem drogi z 

dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony 

Tor 

kolei 

z rowami 

Długość kabla na skrzyżowaniu z torem wraz z 

rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 

najmniej po 100 cm z każdej strony 

na nasypie 
Długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem toru z 

dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony 

Rzeka lub inne wody 

 

osłona 

otaczająca 

W miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości od 

najniższego do najwyższego powodziowego 

poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 50 cm z 

każdej strony 
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5.5.  Budowa przepustów kablowych 

5.5.1.  Budowa przepustów pod drogami 

Przepusty pod drogami wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi załączonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

Dla wykonania przepustów pod drogami należy zastosować rury typu: SRS lub SRS-G o 

średnicach zgodnie z Dokumentacją Projektową.. 

Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. 

Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem 

się wilgoci oraz zamuleniem. 

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby: 

 Głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego 

podłoża drogi od górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0,20m, 

natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej 

była niemniejsza niż 1,20m. 

 Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, 

aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego 

drogę minimum 0,50m 

 Szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie. 

Dla wykonania przepustu metodą przewiertu należy: 

 Wykonać komorę roboczą dla maszyny przewiertowej. Głębokość komory uzależniona 

jest od głębokości ułożenia rur, natomiast szerokość i długość komory zależna jest od 

typu zastosowanego urządzenia przewiertowego. 

 Ustawić na dnie komory roboczej urządzenie przewiertowe w sposób określony przez 

wytyczne montażu konkretnego urządzenia. 

 Wykonać komorę roboczą w miejscu zakończenia przewiertu. 

 Po zakończeniu przewiertu i zdemontowaniu urządzenia przewiertowego, obie w/w 

komory robocze należy zasypać. 

5.5.2. Wykonywanie przewiertów sterowanych 

Wykonanie przepustów kablowych i kanalizacji kablowej w technologii Sterowanych 

Przewiertów Horyzontalnych - HDD, umożliwia przebudowę i budowę istniejących urządzeń 

bez konieczności naruszania istniejącej struktury dróg i wykonanie przebudowy 

wyprzedzająco w stosunku do robót drogowych. 

Prace montażowe wykonywać, zgodnie z technologią sterowanych przewiertów 

horyzontalnych, przy zachowaniu następującej kolejności robót: 

 wytyczenie trasy przewiertu, 

 przygotowanie stanowiska dla urządzeń wiertniczych, 

 przygotowanie stanowiska do montażu rurociągu kablowego, 
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 ułożenie przewodów śledzących oraz opracowanie danych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przewiertu, 

 wykonanie otworu pilotowego, 

 rozwiercanie otworu pilotowego do wymaganej średnicy, 

 instalacja rur ochronnych, rury należy łączyć metodą zgrzewania czołowego, 

 uprzątnięcie terenu po wykonaniu przepustu kablowego. 

5.6. Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny 

warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych. 

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN -

83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 

i zgodnie z PN-B-06050:1999.  

5.7. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 

zamieszczonymi  w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy 

pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu  C8/10 (B10) spełniającego wymagania PN-EN 

206-1:2003. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni do której przytwierdzona 

jest płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w 

planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez 

kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 według 

BN-88/8932-01.  

Przed wykonaniem posadowienia fundamentów dla słupów oświetleniowych Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać sprawdzenia typowego fundamentu ze względu na warunki 

geologiczne. 

5.8. Montaż słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych 

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. 

Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę aby nie spowodować odkształcenia 

elementów lub ich zniszczenia. 

Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone 

przed odkręceniem. 

Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż: 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473491&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
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𝑟 =
ℎ

300
 

gdzie: 

          r - odchylenie wierzchołka masztu od osi pionowej w każdym kierunku w [m] 

          h - wysokość nadziemna masztu lub słupa w [m] 

 

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku 

od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 

cm od powierzchni chodnika lub gruntu.  

5.9. Montaż wysięgników 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z 

balkonem. 

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części 

słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami 

znajdującymi się w nagwintowanych otworach.  

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym 

ciężarowi oprawy. 

Połączenia wysięgnika ze słupem chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy 

kapturem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa wypełnić kitem miniowym. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 900 z dokładnością ± 20 do osi jezdni lub 

stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w łuku. 

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.  

5.10. Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu 

specjalnego z platformą i z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć 

do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po 

uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów  

i wysięgników. 

Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi  

o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

Od tabliczki bezpiecznikowej lub złącza słupowego do każdej oprawy należy prowadzić po 

dwa przewody.  

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po 

wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.  

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

5.11. Montaż szafy oświetleniowej 

Montaż należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez Producenta.  

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, 

a mianowicie: 



Budowa kablowego oświetlenia drogowego 
Oświetlenie drogowe – Budżety Obywatelskie 

Gminy Miejskiej Przemyśl 2018 r. 

 

 

 
17 

 

 wykop pod fundament, 

 montaż fundamentu prefabrykowanego, 

 ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 

 wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

 podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 

 zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

5.12. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano - Szybkie Wyłączanie Zasilania 

zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009. 

Układ zasilania przyjęto jako: 

 TN-C, dla zasilania szaf oświetleniowych ze stacji transformatorowej 

 TN-C, dla zasilania słupów oświetleniowych  

 TN-S, dla opraw oświetleniowych ze złączy bezpiecznikowych zamontowanych w 

słupie oświetleniowym – oprawy kl II 

 TN-C, dla zasilania szaf oświetleniowych ze stacji transformatorowej 

5.13. Uziemienie  

5.13.1. Szafy oświetleniowej 

Przewód PEN szafy oswietleniowej należy uziemić. W tym celu w rowie kablowym obok kabla 

zasilającego, należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną 25*4mm i połączyć ją elektrycznie 

z zaciskiem uziemiającym urządzenia. 

Przy łączeniu bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem uziemiającym urządzenia zwrócić 

uwagę, aby połączenie wykonane zostało śrubą o średnicy co najmniej 10mm. 

Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 30. 

5.13.2. Uziemienie słupów oświetleniowych 

Wzdłuż linii kablowych ,  w rowie kablowym, należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną 

25*4mm, którą połączyć elektrycznie z zaciskami uziemiającymi słupów oświetleniowych. 

Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 10. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów atesty 

stosowanych materiałów. 

6.2. Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu. 

Po ustawieniu fundamentów lub wykonaniu ustojów, sprawdzenie stopnia zagęszczenia 

gruntu który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 i usunięcia nadmiaru 

ziemi. 

6.3. Fundamenty 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
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Program badań powinien obejmować: sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. 

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 

oraz wymaganiami PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN 197-1:2002. Ponadto należy sprawdzić 

dokładność ustawienia w planie. 

6.4. Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, zgodnie z pkt 5.8, 

 prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 

zaciskach oprawy, 

 jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.5. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 

uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.  

6.6. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 

dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach 

linii są oznaczone identycznie. 

6.7. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 

uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

 20 Mkm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej o 

napięciu znamionowym niższym niż 1 kV  

 

6.8. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie 

próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę 

napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej 

izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
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 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 

probierczego kabla wg PN-93/E/90401. 

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta 

w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m 

dopuszcza się wartość prądu upływu 100 A. 

6.9. Szafa oświetleniowa 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy szafa oświetleniowa lubjej części odpowiadają 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia 

narzędzi i bez demontażu podzespołów. 

Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

 stan obudowy termoutwardzalnej, 

 ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych 

elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 

 jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

 jakość konstrukcji. 

Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 

 jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 

 stan obudowy termoutwardzalnej,, 

 jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 

 zgodności schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być 

zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy, 

 poprawność działania układu sterowania MidiBlu. 

6.10. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 

zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, bednarka nie powinna być 

zakopana płycej niż 60 cm. 

Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopów pod fundamenty pkt.6.2. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 

wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub 

Specyfikacji. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli 

zwarciowych dla stwierdzenia Szybkiego Wyłączania Zasilania. Wszystkie wyniki pomiarów 

należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z budową oświetlenia drogowego jest :  

 1 m (metr) układanej linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z uziemieniem 
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 1kpl (komlet ) latarni oświetleniowej  

 1kpl (komlet ) szafy oświetleniowej  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z budową oświetlenia drogowego kablowego następuje na 

podstawie: 

 aktualnej Dokumentacji Projektowej Powykonawczej, 

 geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej, 

 protokołów z dokonanych pomiarów, 

 protokołów odbioru robót, 

które Wykonawca przekłada Inżynierowi. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 

za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 

własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość jednostek obmiarowych, składających się 

na całościowe wykonanie budowy oświetlenia drogowego kablowego. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 opracowanie i zatwierdzenie ostatecznej koncepcji oświetlenia drogowego 

 przygotowanie materiałów do wystąpienia do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków 

w celu uzyskania stosownych decyzji ( jeżeli będą wymagane ) 

 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  niezbędnego do zgłoszenia robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy infrastruktury 

drogowej t.j. oświetlenia drogowego. 

 geodezyjne wytyczenie trasy linii, 

 koszt zakupu i dostarczenia materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

 budowę przepustów kablowych w tym przepustów  metodą przewiertu sterowanego 

jeżeli będą wymagane wraz z przygotowaniem i zdemontowaniem stanowiska 

przewiertowego oraz wykonaniem, odwodnieniem  i zasypaniem z zagęszczeniem 

wykopów kontrolnych, 

 budowę przepustów kablowych wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z 

zagęszczeniem rowu kablowego, nasypaniem warstwy piasku pod i na rurę oraz 

ułożeniem folii oznaczeniowej, 

 układanie kabli w rowie kablowym wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z 

zagęszczeniem rowu kablowego, nasypaniem warstwy piasku pod i na kablach                    

( lub ułożenie kabli w rurze ochronnej na całej długości ) oraz ułożeniem folii 

oznaczeniowych, 
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 montaż szafy oświetleniowej z fundamentem prefabrykowanym wraz z wykopaniem, 

odwodnieniem  i zasypaniem z zagęszczeniem wykopu oraz podłączeniem kabli,  

 wciąganie kabli do rur ochronnych, kanałów kablowych, szafy oświetleniowej oraz 

słupów oświetleniowych, 

 wciąganie przewodów do słupów, wysięgników, rur i listew instalacyjnych, 

 montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentami prefabrykowanymi wraz z 

wykopaniem, odwodnieniem  i zasypaniem z zagęszczeniem wykopu oraz 

podłączeniem kabli, 

 montaż wysięgników oświetleniowych, 

 montaż opraw oświetleniowych, 

 montaż muf i głowiczek kablowych wraz z zarobieniem kabli, 

 montaż uziomów taśmowych wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z 

zagęszczeniem oraz wykonaniem połączeń i zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

 montaż uziomów prętowych wraz z pogrążaniem, wykopem i zasypaniem wykopu z 

zagęszczeniem oraz wykonaniem połączeń i zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

 rozbiórka nawierzchni i chodników w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

 oznaczenie charakterystycznych punktów trasy linii słupkami oznaczeniowymi, 

 podłączenie linii lub urządzenia do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

 opłaty za wyłączenia linii wraz z opracowaniem harmonogramu wyłączeń, 

 opłaty za nadzór użytkownika linii oraz innych użytkowników uzbrojenia terenu, 

 odwiezienie odpadów na składowisko wraz z kosztem składowania wraz z załadunkie

m i wyładunkiem, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem 

nawierzchni i chodników, 

 sprawdzenie parametrów oświetlenia wraz z korektą ustawień opraw, 

 wykonanie pomiarów uziemienia wraz z opracowaniem protokołu z pomiarów, 

 wykonanie sprawdzeń i pomiarów elektrycznych wraz z opracowaniem protokołu z 

pomiarów. 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. 

PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe – Terminy i definicje. 

PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary. 

PN-EN 40-3-1:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. 

Specyfikacja obciążeń charakterystycznych. 

PN-EN 40-3-2:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja. 

Weryfikacja za pomocą badań. 

PN-EN 40-3-3:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja. 

Weryfikacja za pomocą obliczeń. 

PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania. 

PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe. Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe. 

Wymagania. 

PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-E-06314:1979 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. 

Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 

PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 1: Wymagania 

ogólne.  

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 

badane  w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa . Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli                       o napięciu znamionowym nie przekraczającym 

30 kV. Postanowienia ogólne. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=525428&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=525428&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=485633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=485633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481750&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481750&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481750&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481751&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481751&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481751&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481752&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481752&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481752&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481241&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481241&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481241&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481242&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481242&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481242&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518902&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518902&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518902&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=515031&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=515031&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=515031&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518388&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518388&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518388&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518388&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518555&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=511963&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=511963&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=511963&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566135&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566135&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566135&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559087&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559087&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559087&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471331&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471331&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471331&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471331&page=1


Budowa kablowego oświetlenia drogowego 
Oświetlenie drogowe – Budżety Obywatelskie 

Gminy Miejskiej Przemyśl 2018 r. 

 

 

 
23 

 

PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

Połączenia i zakończenia żył. 

PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy 

przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-EN 206-1:2003 Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-H-92325:1976 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

PN-EN 24180-1:2002 Opakowania transportowe z zawartością. Postanowienia ogólne 

dotyczące opracowania programów badań właściwości 

użytkowych. Część 1: Ogólne zasady . 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

BN-80/6112-28 Kit miniowy. 

BN-79/9068-01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji 

wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii 

napowietrznych. 

BN-83/8836-02   Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-68/6353-03   Folia kalendrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 

BN-88/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-85/3061-29   Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów 

oświetleniowych. 

BN-91/8870-08   Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. Skrzynki z tworzyw 

sztucznych. Ogólne wymagania i badania. 

BN-82/8872-01   Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z 

tworzyw sztucznych. Ogólne wymagania i badania. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471332&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471332&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471332&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471332&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471333&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471333&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471333&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471333&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473491&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473491&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=489315&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=489315&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=489315&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=489315&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
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PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  

Ochrona przeciwporażeniowa. 

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne  w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz 

z przewodami niepełnoizolowanymi. 

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

Projektowanie i budowa. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D - Linie kablowe 

niskiego i średniego napięcia ( 2011 r. ) 

Ustawa z dnia 7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.2010.243.1623  j.t. ze zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 j.t. 

ze zm.). 

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  

i rozbiórkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492). 

Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572)  

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92, poz. 881, zm.:      

z 2012r. poz. 951) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące  

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

(Dz.U.Nr 195, poz. 2011). 

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1


Budowa kablowego oświetlenia drogowego 
Oświetlenie drogowe – Budżety Obywatelskie 

Gminy Miejskiej Przemyśl 2018 r. 

 

 

 
25 

 

Tom 6 – Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia wraz z przyłączami 

Tom 7 – Układy pomiarowe energii elektrycznej 

Warunki budowy oświetlenia drogowego dla poszczególnych zadań objętych Budżetem 

Obywatelskim Gminy Miejskiej Przemyśl  na rok 2018. 

 
 

 

 

 

 


