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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
ROZBUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  

WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPN-T etap III 
 –HALA Nr4 

w Jasionce gm. Trzebownisko  
 

- OŚWIETLENIE TERENU 
- KANALIZACJA TELETECHNICZNA 
- ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA  
  PODZIEMNEGO 

 
1. WSTĘP 

1.1.      PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oświetlenia terenu, kanalizacji 
teletechnicznej, zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego dla budynku 
HALI Nr 4 realizowanego w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz 
z Centrum Obsługi PPNT - etap III i zlokalizowanego na terenie Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce gm. Trzebownisko. 

 
2. PROJEKTOWANE SIECI I URZ ĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE  
 

2.1 Zasilanie ( inwestycja PGE Dystrybucja ) 
Projektowany budynek Hali nr 4 zasilany będzie liniami kablowymi typu 3x 
XRUHAKXS 1x120mm2 poprzez wpięcie w linię kablową relacji stacja 
transformatorowa „Jasionka Fibrain ” – stacja trafo „Jasionka Inkubator”. Linie kablowe 
będą wprowadzone do projektowanej stacji trafo w hali Nr 4 do rozdzielni SN część 
PGE Dystrybucja. Wyżej wymienione linie kablowe SN nie są objęte niniejszym 
projektem (wykonuje PGE Dystrybucja Rzeszów).  

  
2.2 Oświetlenie zewnętrzne (eN1, eN2) 

Plac oraz ciągi piesze od strony wejścia głównego do budynku będą oświetlone przy 
pomocy oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie to przewiduje się wykonać na słupach o 
wys. 3,0m z oprawami parkowymi w technologii LED, oraz opraw oświetleniowych 
dekoracyjnych w formie słupków oświetleniowych o wys 0,6m. Ciąg opraw parkowych 
zasilony będzie z projektowanego budynku Hali Nr 4. Sieć oświetlenia zewnętrznego 
przewiduje się wykonać kablem typu YKY.  
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 AROT A 75. 
Lokalizację słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw dekoracyjnych przedstawiono 
na planie zagospodarowania. 
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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.   
Przyłącz telekomunikacyjny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
Projekt przyłącza zostanie opracowany przez Operatora Sieci, który zostanie wybrany 
przez Inwestora. 

 
2.4 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Projektowane drogi, parkingi i ciągi pieszych będą się krzyżować z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym: 

• kanalizacje teletechniczne 
• linie kablowe SN 
• linie kablowe NN 

 
2.4.1 Zabezpieczenie istniejących kanalizacji teletechnicznych 

Odcinek istniejących kanalizacji teletechnicznych które kolidują z 
projektowaną drogą i wjazdem, należy zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną. 
na całej szerokości projektowanej drogi i co najmniej po 0,5m .  
Miejsca kolizji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

 
2.4.2 Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN 

Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN kolidujących z projektowaną 
infrastrukturą (parkingi, drogi dojazdowe i place), należy zabezpieczyć rurami 
ochronnymi dzielonymi typ A160 PS.  
Miejsca kolizji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

 
2.4.3 Zabezpieczenie istniejących linii kablowych NN 

Zabezpieczenie istniejących linii kablowych NN kolidujących z projektowaną 
infrastrukturą (parkingi, drogi dojazdowe i place), należy zabezpieczyć rurami 
ochronnymi dzielonymi typ A110 PS.  
Miejsca kolizji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

 
UWAGA !!! 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie 
materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń i 
materiałów), Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów 
zamiennych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które 
zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres 
dokumentacji projektowej. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji 
projektowej służą określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w 
dokumentacji projektowej. 

 
 
 

inż. Edward Wilk 








