


 OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
BUDOWA BUDYNKU HALI Nr 1 

wraz z niezbędną infrastrukturą 
 

realizowana w ramach: 
ROZBUDOWY INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO 

WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT 
 

I.  ZASILANIE – linia kablowa SN 15kV 
II.  OŚWIETLENIE TERENU 
III.  KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy linii kablowej SN 

15kV zasilającej projektowaną stację trafo oraz oświetlenia zewnętrznego i 
kanalizacji teletechnicznej dla projektowanego  budynku Hali Nr 1.  

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora 
• plan zagospodarowania terenu 
• obowiązujące normy i przepisy 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodzi: 

• Zasilanie – linia kablowa SN 
• Oświetlenie zewnętrzne 

o oświetlenie parkingów, ciągów pieszych  
o zasilanie i sterowanie oświetleniem zewnętrznym 

• Kanalizacja teletechniczna  
 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 
4.1. STAN ISTNIEJĄCY 
Przez teren planowanej inwestycji przebiegają linie kablowe SN, nN, kanalizacje  
teletechniczne, które nie kolidują z projektowanym budynkiem Hali Nr 1. Na terenie 
działki znajduje się linia kablowa nN oświetlenia terenu która w części koliduje z 
projektowaną infrastrukturą wokół budynku (parkingi, chodniki).  

 
4.2. SIECI PROJEKTOWANE 

4.2.1. Zasilanie – linia kablowa SN 15kV 
Projektowany budynek Hali Nr 1 zasilany będzie z istniejącej na terenie działki stacji 
trafo 15/0,4kV „INKUBATOR” (Pole Nr 7). Od istniejącej stacji trafo „INKUBATOR” 
do projektowanej rozdzielni SN stacji trafo w budynku Hali nr 1 zaprojektowano 



odcinek linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 o długości ok. 190m. 
Przebieg linii pokazano na planie zagospodarowania.  

 
Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na głębokości 90cm na warstwie piasku o grubości 
co najmniej 10cm. W wykopie kabel należy układać linią falistą, celem uzyskania 
zapasu kabla na trasie, ułożony kabel zasypuje się warstwą piasku o grubości co 
najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu co najmniej 15cm i przykrywa 
folią koloru czerwonego. Krawędzie folii powinny wystawać w najmniej 50 mm poza 
zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Trasa kabla powinna być oznaczona trwałymi 
oznacznikami. Należy pozostawić zapas kabla przy stacji trafo nie mniej niż 2,5m. 
Kabel powinien być oznakowany na końcach, napisami informacyjnymi co zasila. Linie 
kablową należy wykonać zgodnie z  normą N SEP-E-004.  W budynku kable należy 
układać w kanale kablowym. Podłączenie kabli w rozdzielniach SN należy wykonać 
poprzez głowice kablowe nie gorsze niż POLT-42E/1XI-L12. 
 
Skrzyżowanie projektowanego przyłącza z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonać w osłonach otaczających z rur DVK 160. Skrzyżowanie 
należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 
Miejsce skrzyżowań oraz długości rur ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania.  

 
4.2.2. Oświetlenie zewnętrzne 

Do oświetlenia placów i parkingów zaprojektowano słupy o wys. 10,0m z oprawami 
systemu FURIO ze źródłem światła 150W. Ciąg pieszy wzdłuż budynku od strony drogi 
wojewódzkiej będzie oświetlony przy pomocy opraw dekoracyjnych parkowych na 
słupach, których wysokość z lampą wynosi ok. 4,0m. Oświetlenie wysokie (na słupach 
wys. 10m) należy zasilić z istniejącej sieci oświetlenia terenu Inkubatora 
Technologicznego. Ciąg opraw parkowych zasilony będzie z tablicy TA0 usytuowanej 
w projektowanym budynku. Sterowanie oświetleniem parkowym ze stanowiska 
recepcji. Sieć oświetlenia zewnętrznego wykonać kablem YAKY 4x25 (oprawy 
wysokie) oraz YKY 3x4 (oprawy dekoracyjne).  
 
Odcinek istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego Inkubatora Technologicznego 
koliduje z projektowanym zagospodarowaniem Hali Nr 1 od strony zachodniej. W 
związku z powyższym należy przełożyć fragment linii kablowej nN wraz z dwoma 
słupami (Nr 1 i 2) w nowe miejsce pokazane na sytuacji. Również słup Nr5 istniejącego 
oświetlenia koliduje z projektowaną drogą dojazdową na projektowany parking. Należy 
przestawić go  w nowe miejsce pokazane na sytuacji. Odcinek kabla pomiędzy 
istniejącymi słupami Nr5 i 6 zdemontować. Kabel zasilający projektowanego 
oświetlenia parkingu wpiąć w pętlę pomiędzy słupami Nr5 i 6. 
 
Kabel układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 
warstwą rodzimego gruntu nie mniejszą niż 25cm. Trasa linii kablowej powinna być na 
całej długości oznaczona folią perforowaną koloru niebieskiego, grubości co najmniej 
0,3mm. Krawędź folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź 
ułożonego kabla. Skrzyżowanie linii kablowej z drogami, istniejącym i projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym należy wykonać w rurach ochronnych DVK110. 
Lokalizację projektowanych słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw 
dekoracyjnych parkowych przedstawiono na planie zagospodarowania. 



 
4.2.3. Przyłącz telekomunikacyjny  

Projektowany obiekt będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne telekomunikacyjne. 
Dla umożliwienia włączenia się do budynku operatora sieci telekomunikacyjnej 
projektuje się kanalizację teletechniczna jednootworową z rur PCV 110 ze studniami 
okrągłymi i pokrywami typu ciężkiego.   
Przyłącz telekomunikacyjny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
Projekt przyłącza zostanie opracowany przez Operatora Sieci, który zostanie wybrany 
przez Inwestora. 
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