
ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZ NEGO 
(PPNT) – II ETAP 

 
 

        PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 

• OŚWIETLENIE TERENU 
• ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI 

KOLIDUJACYCH Z INWESTYCJĄ 

 
 

INWESTYCJA: Budowa budynku Hali nr 2  wraz z niezbędną 
    infrastruktur ą techniczną realizowane w ramach 

Rozbudowy Inkubatora Technologicznego  
wraz z Centrum Obsługi PPNT  

 
OBIEKT:  Budynek „Hala nr 2” - część produkcyjna obiektu  
   I etap realizacji – jednostki produkcyjne 1 i 2  

oraz stacja transformatorowa 
 

ADRES:  działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 
w Jasionce oraz dz. Nr 425/20 w Tajęcinie 

 
INWESTOR:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” w Rzeszowie 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
 
 
 
 
 

 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

PROJEKTANT inż. Edward Wilk 224/69 01.2014  

OPRACOWAŁ mgr inż. Piotr Maziarka  01.2014  

 

E3-PW 
 



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
                                 Budowa budynku Hali nr 2  wraz z niezbędną 

                    infrastrukturą techniczną realizowane w ramach 
                                   Rozbudowy Inkubatora Technologicznego 
                                            wraz z Centrum Obsługi PPNT 
 

• OŚWIETLENIE TERENU 
• ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI 

KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oświetlenia 
zewnętrznego dla projektowanego  budynku Hali Nr 2 – I etap realizacji, zasilania 
słupka z gniazdami elektrycznymi oraz projekt zabezpieczenia istniejących kabli 
kolidujących z inwestycją.  

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

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

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodzi: 

• Oświetlenie terenu  
o oświetlenie placu, wjazdów i stanowisk postojowych 
o zasilanie i sterowanie oświetleniem zewnętrznym 

• Zasilanie słupka z gniazdami elektrycznymi 
• Zabezpieczenie istniejących kabli kolidujących z inwestycją 

 
4. ZAKRES OPRACOWANIA 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 
Przez teren planowanej inwestycji przebiegają linie kablowe SN, nN,  które kolidują z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu Hali Nr 2. Na terenie działki znajduje się 
linia kablowa nN oświetlenia terenu, która w części koliduje z projektowaną 
infrastrukturą.).  

 
4.2. SIECI PROJEKTOWANE 

4.2.1. Zasilanie – linia kablowa SN 15kV (inwestycja PGE Dystrybucja) 
Zasilanie projektowanej przy budynku Hali nr 2 stacji transformatorowej wykonane 
będzie dwoma liniami kablowymi typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120mm2  poprzez wpięcie 
w istniejącą linię kablową relacji stacja trafo ST-1 – stacja trafo Inkubator 
Technologiczny Etap I. 
Zasilanie stacji nie wchodzi w zakres niniejszego projektu. 



 
4.2.2. Oświetlenie zewnętrzne (eN1). 

Projektowany plac przed halą (2),   parking dla samochodów ciężarowych (3), plac dla 
kontenerów na odpady (4) oraz ciąg pieszy (5) będą oświetlone przy pomocy 
oświetlenia zewnętrznego. Pierwszy etap realizacji obejmuje montaż 4 nowych słupów 
oświetleniowych ( 3 słupy z wysięgnikiem pojedynczym i 1 słup z wysięgnikiem 
podwójnym ). 
Do tego oświetlenia zaprojektowano słupy o wys. 10,0m z oprawami systemu FURIO ze 
źródłem światła 150W (5szt.). Oświetlenie to należy zasilić z istniejącej sieci 
oświetlenia terenu Inkubatora Technologicznego. Sieć oświetlenia zewnętrznego 
wykonać kablem YAKY 4x25.  
Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego Inkubatora Technologicznego koliduje w kilku 
miejscach z projektowanym zagospodarowaniem Hali Nr 2 od strony wschodniej. W 
związku z powyższym należy przełożyć fragment linii kablowej nN wraz ze słupem Nr 
14 w nowe miejsce pokazane na sytuacji. Na nowym stanowisku nr 14 zabudować słup 
z wysięgnikiem dwuramiennym, a zdemontowany słup razem z oprawą zabudować na 
najbliższym projektowanym stanowisku słupa z wysięgnikiem pojedynczym np. 12/3.   
Również słupy Nr 12 i 15 istniejącego oświetlenia kolidują z projektowanym 
zagospodarowaniem. Należy przestawić je  w nowe miejsce pokazane na sytuacji.  
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 przedstawiono na 
sytuacji rys. E3-1. 
 
 

4.2.3. Linia kablowa nN (eN3)– zasilanie słupka z gniazdami elektrycznymi 
Na zewnątrz obiektu (hali) od strony wschodniej  projektowane jest urządzenie w 
postaci słupka z gniazdami elektrycznymi (E). Proponuje się zastosowanie okrągłego 
słupka wykonanego ze stali nierdzewnej z wbudowanym rozdzielaczem elektrycznym 
z zamykanymi na kluczyk drzwiczkami ( np RONDO 200). Słupki mocować do 
cokołu betonowego przygotowanego na budowie. 
Proponowana konfiguracja gniazdek w słupku: 
- rozdzielacz 
- 2 gniazda (na przedłużaczu) 16A/230V 
- 1 x przedłużacz z gniazdem 32A/400V 
- zabezpieczenia (1 x wył. główny 63A 4p; 1 x wył. różn.-prąd. 63A  0,03A; 2 x wył. 
nadpr. 16A C 1p; 1 x wył. nadpr. 32A C 3p)  
Słupek ten  będzie  zasilany bezpośrednio z rozdzielni nN zlokalizowanej w 
przybudowanej do hali stacji trafo. Zasilanie gniazd projektuje się linią kablową nN, 
kablem typu YAKY 5x16.  Skrzyżowania projektowanego kabla z istniejącym i 
projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać w osłonach otaczających z 
rur DVK 110. Kabel należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
Usytuowanie słupka pokazano na rys. E3-1. 

 
 



 
4.2.4. Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN i nN 

Istniejące linii kablowe SN i nN kolidujące z przewidywaną do realizacji w etapie I 
infrastrukturą, należy w miejscach kolizji zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z 
legendą na planie zagospodarowania.  
W niniejszym projekcie przewidziano także rury ochronne rezerwowe dla kabli SN 
projektowanych w ramach inwestycji PGE. W przypadku, gdy roboty drogowe będą 
wykonywane po ułożeniu kabli przez PGE należy sprawdzić, czy kable te są 
zabezpieczone w miejscach kolizji. Jeśli nie, wówczas należy zabezpieczyć je rurami 
dzielonymi fi 160.  
Miejsca kolizji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

 
inż. Edward Wilk 






