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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. DANE EWIDENCYJNE 
 
Inwestycja : REMONT I WYMIANA NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ PŁYTY 

BOISKA PRZY UL. LUBIŃSKIEJ 53 WE WROCŁAWIU 
 
Lokalizacja obiektu:    Adres geodezyjny: dz. nr 3/1, 3/3; AR-3, 

Obręb 0001 - Stare Miasto, Wrocław 
 
Inwestor:     WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE  

SPARTAN SP. Z O.O. 
 UL. LUBIŃSKA 53, 53-623 WROCŁAW 
       

Jednostka projektowa:    Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 
      ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław 
      tel. 71 345 92 64 
      e-mail: pracowania.bob@gmail.com 
 
2. PODSTAWA  I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem; 
• mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500; 
• wizja lokalna i inwentaryzacja; 
• wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora; 
• obowiązujące normy i przepisy; 
• zakres i cel opracowania. 

 

 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje remont i wymianę nawierzchni istniejącej płyty boiska bitumicznego.  
Projekt zakłada nową nawierzchnię ze sztucznej trawy w miejscu istniejącej nawierzchni bitumicznej. 
 
Zakres projektu obejmuje remont i wymianę nawierzchni istniejącej płyty boiska o nawierzchni bitumicznej: 

• demontaż istniejącej ściany tenisowej; 
• demontaż istniejącego piłkochwytu; 
• otworowanie, wyrównanie i wzmocnienie powierzchni istniejącej płyty boiska  

przy zachowaniu istniejących spadków; 
• wykonanie nawierzchni sztucznej trawy dla projektowanego boiska o wymiarach 79,0m x 39,0m; 
• wydzielenie boiska o wymiarach 30,0 x 62,4 m; 

z możliwością podziału na trzy mniejsze o wymiarach 20,0m x 30,0m 
• wykonanie piłkochwytu z siatki miękkiej, polipropylenowej o wysokości 6,0m 
• zagospodarowanie terenu w postaci wykonania terenu utwardzonego z kostki betonowej jako komunikacja 

piesza (chodniki, dojścia) i kołowa (dostawy, komunikacja wewnętrzna). 
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Celem niniejszego opracowania są wytyczne projektowe dla remontu i wymiany nawierzchni istniejącej płyty boiska 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy  ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu na działkach nr 3/1 oraz 3/3, AR-3, obręb 
0001 - Stare Miasto. 
 
3. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 
Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z  Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868) i tym samym obszar nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu 
górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru z 
udokumentowanym złożem kopalin. Nie znajduje się również w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 
 
4. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza zagrożeń dla środowiska 
i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkańców. 
W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz.1186) nie jest wymagana decyzja środowiskowa. 
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 
zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i 
decyzja środowiskowa nie jest wymagana. 
 
5. OCHRONA KONSERWATORSKA 
Na opracowywanym terenie nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej. 
 
6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
Planowana inwestycja polegająca na remoncie i wymianie nawierzchni istniejącej płyty boiska znajduje się w całości 
w obrębie działek nr 3/1 oraz 3/3, AR-3, obręb 0001 - Stare Miasto, Wrocław. Obszar oddziaływania inwestycji mieści 
się w całości na działkach, na których inwestycja została zaprojektowana. 
Prace budowlane wyszczególnione w niniejszym projekcie nie wpłyną na zwiększenie obszaru oddziaływania pod 
względem: emisji hałasu i wibracji, spalin, zapachów oraz nie będzie powodowała ograniczenia dostępu do światła 
dziennego pobliskiej zabudowy. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

7. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 WIELKOŚĆ, UKSZTAŁTOWANIE I PRZEZNACZENIE TERENU 

Działka objęta opracowaniem znajduje się przy ulicy Lubińskiej we Wrocławiu. 
Lokalizacja według mapy geodezyjnej: działka nr 3/1 oraz 3/3; AM-3, obręb 0001 – Stare Miasto, Wrocław. 
Powierzchnia opracowania: 7 454,31 m2. Teren płaski, pozbawiony wzniesień i zagłębień. Obszar posiada regularny 
kształt, zbliżony do prostokąta o ściętych narożnikach. Obecnie na terenie znajduje się bitumiczna płyta boiska 
sportowego, dwukondygnacyjny budynek usługowy oraz tereny utwardzone i zielone. W sąsiedztwie istniejącej płyty 
boiska znajduje się chodnik z płyt betonowych od strony zachodniej (od strony istniejącego budynku usługowego) oraz 
chodnik z kostki betonowej od strony południowej. 

 SĄSIEDZTWO 

Teren opracowania sąsiaduje od północy z działką drogową nr 2 (ul. Ścinawska), od południa z działką nr 3/4 
oraz działką drogową nr 11 (ul. Zachodnia), od zachodu z działką drogową nr 1 (ul. Lubińska), od wschodu z działką 
drogową nr 4 (ul. Poznańska). 
Najbliżej znajdujący się od płyty boiska budynek to istniejący budynek usługowy, w odległości ok. 14,8 m. 

 KOMUNIKACJA 

Dojazd do działek zapewniony jest poprzez istniejące bramy wjazdowe z ulic: Ścinawskiej, Lubińskiej oraz Poznańskiej 
(od strony wschodniej, północnej i zachodniej). 

 ZIELEŃ 

Teren działek w większości jest trawiasty, w dużej części uporządkowany. Na obszarze opracowania znajdują się 
również zieleń wysoka. 

 BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA 

 
BILANS TERENU ISTNIEJĄCEGO [m²] 

Powierzchnia obszaru opracowania 
dz. nr 3/3 oraz część dz. nr 3/1 

7 454,31 m² 

Powierzchnia zabudowy (bud. istniejące) 509,81 m² 

Nawierzchnie utwardzone 
-chodniki, dojścia 
-boisko istniejące 

4 590,35 m² 
1 817,47 m² 
2 772,88 m² 

Tereny zielone 2 354,15 m² 

 STAN ISTNIEJĄCY 

BOISKO 

Na terenie inwestycji obecnie zlokalizowana jest płyta boiska o nawierzchni asfaltowej w bardzo złym stanie 
technicznym. Płyta boiska jest spękana o nierównej nawierzchni. Boisko jest ogrodzone z trzech stron piłkochwytem 
o wysokości ok. 4,0m. Od strony wschodniej (ul. Poznańskiej) boisko wydziela natomiast ściana tenisowa wysokości 
ok 4,0m z piłkochwytem ok. 1,0m. W obrębie boiska znajdują się wydzielenia wewnętrzne w postaci siatki. 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Teren jest częściowo uzbrojony. Na terenie znajduje się instalacja wewnętrzna oświetleniowa, przyłącze wodociągowe, 
przyłącze teletechniczne, przyłącze gazowe (do istniejącego na działce budynku) i sieć gazowa biegnąca wzdłuż ulicy 
oraz studzienki kanalizacji ogólnospławnej. W obrębie planowanej inwestycji przebiega instalacja wewnętrzna 
oświetleniowa oraz przyłącze wody. Przedstawiona na mapie do celów projektowych sieć teletechniczna nie zostanie 
zrealizowana. Wszystkie wymienione instalacje nie wchodzą w kolizję z planowaną inwestycją. 
 
8. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 PRZEZNACZENIE TERENU 

Płyta boiska sportowego - inwestycja nie zmienia funkcji przeznaczenia terenu. 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach projektu zagospodarowania terenu planuje się: 
− otworowanie istniejącej płyty boiska wraz z pozostawieniem podbudowy i zachowaniem spadków; 
− demontaż istniejących piłkochwytów i siatek; 
− wyburzenie istniejącej ścianki tenisowej; 
− wycinkę drzew; 
− demontaż słupów oświetleniowych i wewnętrznej instalacji oświetlenia; 
− remont i wymianę istniejącej nawierzchni płyty boiska bitumicznego i zastosowanie nawierzchni 

sztucznej trawy; 
− nowo projektowane piłkochwyty; 
− nowo projektowane utwardzenia terenu; 
− nowo projektowaną zieleń 
− oświetlenie tymczasowe – słupy oświetleniowe zamontowane na projektowanych słupkach 

piłkochwytów. 
 

BILANS TERENU - PROJEKTOWANY [m²] 

Powierzchnia obszaru opracowania 
Dz. nr 3/3 oraz część dz. nr 3/1 

7 454,31 m² 

Powierzchnia zabudowy (bud. istniejące) 509,81 m² 

Nawierzchnie całkowicie utwardzone 
-chodniki, dojścia 
-płyta boiska po remoncie i wymianie nawierzchni 
(część płyty boiska utwardzona) 

4 511,85 m² 
1 975 m² 

 
2 536,85 m² 

Tereny zielone 
-część przepuszczalna płyty boiska po remoncie i 
wymianie nawierzchni 
-pozostałe 

2 432,65 m² 
 

544,00 m² 
1 888,65 m² 

 ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE 

 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – CHODNIK 

Nawierzchnie utwardzone należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm, układanej na warstwie podsypki 
piaskowej zagęszczonej o grubości ok 3 cm , warstwie ok. 15cm kruszywa i ok.10 cm piasku. 
Nawierzchnie utwardzone należy zakończyć obrzeżem betonowym z oporem o wymiarach 8x30x100cm ułożonym na 
ławie betonowej o grubości 10cm z betonu C12/15. Kierunek odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni 
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utwardzonych należy poprowadzić w stronę gruntu, w sposób zapewniający jej sprawne odprowadzenie. Spadki 
poprzeczne chodników należy przyjąć w granicach 1,0-2,0%. 
 

 CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA, NAWIERZCHNIA – BOISKO 

Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy przepuszczalną dla wody z wykorzystaniem istniejącej płyty boiska 
oraz istniejącej podbudowy. Płyta boiska istniejąca zostanie przeznaczona do otworowania w celu zwiększenia 
możliwości przenikania wody do gruntu. Należy wykonać otwory  o wymiarach 30x30cm na siatce 1,5mx1,5m. Na 
istniejącej płycie należy położyć warstwę wyrównawczą kruszywa w celu przygotowania podłoża do położenia warstw 
systemowych dla nawierzchni ze sztucznej trawy. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi, w związku z czym należy zachować istniejące spadki. Odwodnienie płyty boiska 
po remoncie i wymianie nawierzchni nie zmieni sposobu dotychczasowego odprowadzenia wód opadowych. Będą one 
odprowadzane poza płytę boiska na teren zielony działki poprzez zachowany spadek nawierzchni oraz wykonane 
otwory w istniejącej płycie (zgodnie z rysunkiem A-01). Powierzchnia istniejącej płyty boiska, na której ma być układana 
nawierzchnia powinna być przygotowana zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Powierzchnia winna być sucha, 
równa, pozbawiona zanieczyszczeń i ustabilizowana. Wolna od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. 
Nie może być zaolejona (plamy należy  usunąć). Przy otworowaniu płyty należy zachować spadkowanie; otwory 
wypełnić skruszonym asfaltem. 
 
Zaprojektowano boisko piłkarskie z nową nawierzchnią ze sztucznej trawy sportowej kładzionej systemowo na 
panelach i geowłókninie. Nawierzchnię z trawy sportowej należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100cm, na 
ławie betonowej (B15) z oporem na podsypce piaskowej. Maksymalne przewidziane spadki nawierzchni – 0,5% - 
istniejące. 

 WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO PO REMONCIE I WYMIANIE NAWIERZCHNI 

• słupki uniwersalne montowane w tulejach, z mechanizmem naciągowym; 
• siatki wydzielające boiska z możliwością demontażu. 

Wymiary, konstrukcja, montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa; 
• 2 bramki boiska piłkarskiego z możliwością demontażu (montowane w tulejach).  

Wymiary, konstrukcja, montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa; 
• 6 bramek treningowych (3 boiska poprzeczne treningowe) z możliwością demontażu (montowane w 

tulejach).  
Wymiary, konstrukcja, montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa; 

• Na powierzchni boiska malowane linie: 
o 1 x boisko piłkarskie (62,40m x 30,0m), kolor biały, grubość linii 5cm, 
o 3 x boiska poprzeczne treningowe (30,0m x 20,0m), kolor żółty, grubość linii 5cm. 

 PIŁKOCHWYTY, SIATKI WYDZIELAJĄCE, SŁUPKI. 

PIŁKOCHWYTY WOKÓŁ BOISKA PIŁKARSKIEGO (62,40m x 30,0m) 
Piłkochwyty o wys. 6,0m wykonane z siatki bezwęzłowej polipropylenowej PP o grubości 5 mm i o oczku 10x10 cm. 
Kolor zielony, obszycie wzmacniające na brzegach. Siatka odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie 
UV. Siatka rozwieszona na stalowych słupach nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Wzmocnienie siatki 
przepleceniem linką stalową ø6mm ocynkowaną, mocowaną do słupów, na wysokości piłkochwytu. 
Słupy nośne stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo ø76,1x3,6mm (RAL 6005) w rozstawie co 5m, słupy skrajne 
w rozstawie co 3m (wzmocnione zastrzałami). Zaprojektowano fundamenty pod słupy piłkochwytów z betonu C16/20 
o wymiarach 40x40x100cm. Piłkochwyty systemowe posiadające certyfikaty świadczące o dopuszczeniu wyrobów 
budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. 



 

 

10 
 

BRAMA I FURTKI W SIATCE PIŁKOCHWYTÓW WOKÓŁ BOISKA PIŁKARSKIEGO (62,4m x 30,0m) 
W miejscach wejść, wyjść i dostawy przewiduje się wykonanie bramy i furtek w systemie panelowym. Wypełnienie 
z paneli typu 4W o drucie 5/5mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane, malowane 
proszkowo (elektrostatycznie) w kolorze zielonym RAL 6005.  
 
SIATKA WYDZIELAJĄCA BOISKA POPRZECZNE TRENINGOWE (30,0m x 20,0m) 
Siatka ogrodzeniowa, ochronna  PP o wysokości 400cm, wymiarach oczek 10 cm x 10 cm, grubość splotu 4 mm, kolor 
RAL 6005 - zielony. Właściwości mechaniczne i jakość siatki potwierdzona świadectwem jakości. W zakresie 
szczelności ogrodzenia siatka powinna stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich wybijanych piłek. 
 
SŁUPKI SIATKI WYDZIELAJĄCEJ BOISKA POPRZECZNE TRENINGOWE (30,0m x 20,0m) 
Słupki wykonane są z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zg. z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-
93460. Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta 
wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się elektrostatycznie 
poliestrowy lakier proszkowy. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. 
Słupki podporowe i narożne - d60,0 x 2,0mm, pośrednie – d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 – zielony. 
 
Uwagi: Podane w projekcie parametry techniczne piłkochwytów są rozwiązaniami przykładowymi i mogą zostać 
zastąpione rozwiązaniami równoważnymi. Wybrany system ogrodzenia powinny posiadać niezbędne certyfikaty 
i atesty odpowiadające planowanemu ich przeznaczeniu. 

 WYCINKA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU ORAZ DEMONTAŻE  

Przewiduje się wycinkę istniejącego drzewostanu w zakresie istniejących drzew kolidujących z planowaną inwestycją. 
W zakres demontażu wchodzą: istniejąca ściana tenisowa, istniejące piłkochwyty, istniejące siatki wewnętrzne 
w obrębie istniejącej płyty boiska. Planuje się demontaż części wewnętrznej instalacji oświetleniowej. 
Uwaga: Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia w terenie urządzeń podziemnych niewykazanych na mapie, 
należy je zlikwidować lub przebudować w porozumieniu z projektantem instalacji. 

 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 

Inwestycja nie zmienia lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów stałych, obecnie takie miejsce znajduje się na terenie 
działki nr 3/1.  
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9. INFORMACJA O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu 
pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 
 
10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne oraz muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
11. KWALIFIKACJA INWESTYCJI ZE WZGLĘDU NA SPORZĄDZENIE PLANU BIOZ 
Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzględniając specyfikę  obiektu budowlanego  
i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporządzenia 
Min. Infrastruktury w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, nie wymagają sporządzania planu bioz. 
 
12. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE 
Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzą i zgodą projektanta wszelkich 
zmian, które nie naruszają postanowień art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczności zmiany 
w pozwoleniu na budowę. 
 
13. UWAGI KOŃCOWE 
Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektantów, zastąpione przez inne zbliżone 
z uwzględnieniem wynikających z tych zmian konsekwencji. 
 
Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektował: 
mgr inż. arch.  Jakub Chojnacki 

Wrocław, listopad 2020 r. 
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III. PROJEKT OŚWIETLENIA TYMCZASOWEGO 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji oświetlenia tymczasowego zespołu boisk Centrum 
Treningowego Spartan przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu, w związku z remontem i wymianą nawierzchni istniejącej 
płyty boiska. 
Zakres projektu obejmuje również instalację uziemiającą oraz likwidację wskazanych  
w niniejszym opracowaniu istniejących elementów infrastruktury technicznej. W przypadku zmiany funkcji budynku lub 
innego podziału powierzchni, będzie konieczna korekta dobranych aparatów i instalacji elektrycznych. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

• zlecenie, 
• wizja lokalna terenu inwestycji, 
• projekt branży architektonicznej, 
• uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania, 
• aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno – budowlane, 
• opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bhp, warunków higieniczno-sanitarnych itp. 

 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres projektu obejmuje: 

• Wykonanie tymczasowego oświetlenia zespołu boisk wraz z jego zasilaniem, 
• Instalację uziemienia, 
• likwidację wskazanych w niniejszym opracowaniu istniejących elementów infrastruktury technicznej. 

 
4. PRZEPISY I NORMY 
Wykonanie, instalacja, badanie i uruchomienie układów i urządzeń elektrycznych powinny odbyć się zgodnie z 
przepisami prawa polskiego, normami oraz wiedzą techniczną, aktualną  
w czasie opracowania projektu budowlanego: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351  

z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z 
późniejszymi zmianami. 

• Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. 
• Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napięcia. 
• Dyrektywa 98/37/WE dotyczącą maszyn. 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
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PN-EN 50160  Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.  

PN-E-05010  Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  

PN-HD 308 S2  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz  
w przewodach sznurowych.  

PN-EN 60445  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
znakowanie  
i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń  
i zakończeń przewodów  

PN-EN 60446  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami 
alfanumerycznymi  

PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).  

PN-IEC 364-4- 481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
(w zakresie pkt 481.3.1.1).  

PN-HD 60364-1  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje.  

PN-HD 60364-4- 41  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

PN-HD 60364-4- 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-HD 60364-4- 43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4- 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia.  

PN-HD 60364-4- 443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-HD 60364-4- 444  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cześć 4-444: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.  

PN-IEC 60364-4- 45  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

PN-IEC 60364-4- 473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4- 482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – 
Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-HD 60364-5- 51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.  

PN-HD 60364-5- 52  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie.  



 

 

14 
 

PN-IEC 60364-5- 523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC 60364-5- 53  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-HD 60364-5- 534  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia 
do ochrony przed przepięciami  

PN-IEC 60364-5- 537  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia.  

PN-HD 60364-5- 54  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne.  

PN-HD 60364-5- 559  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 

PN-HD 60364-5- 56  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-HD 60364-6  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.  

PN-EN 12193 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 

PN-EN 61293  Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa  

PN-EN 62305-1  Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne  

PN-EN 62305-1  Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne  

PN-EN 62305-3  Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia  

PN-EN 50110-1  Eksploatacja urządzeń elektrycznych  

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa  

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

PN-EN 60947  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa  

PN-EN 61439  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  

PN-EN 61140  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń  

 
5. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZEJ 
W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych jest demontaż i utylizacja istniejących słupów wraz z oprawami 
oświetleniowymi, wskazanymi na rysunku E-01, łącznie z zasilającym je okablowaniem (istniejące odcinki kabli, 
wskazane w projekcie należy odkopać i usunąć). 
Ponadto w projekcie pokazano również usunięcie niewybudowanego odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej MKT, 
uzgodnionej przez ZUDP protokołem nr t-1673/09. Zgodnie z pismem nr CUI-DMSTP.700.2.2020 wydanym przez CUI 
dnia 07.10.2020r., kanalizacja ta nie będzie budowana. 
 
6. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA 
Schemat zasilania pokazano na rys. E-02. 
Głównym punktem zasilania nowego oświetlenia będzie projektowana szafka oświetleniowa SO. Jej zasilanie (oraz 
sterowanie – załącz / wyłącz) przewidziano z istniejącego kabla, zasilającego obecne oświetlenie. Szafkę należy 
posadowić na prefabrykowanym fundamencie, w miejscu wskazanym na PZT (rysunek E-01). Model, wytyczne oraz 
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widok szafki SO przedstawia rysunek E-02. W niej należy wykonać rozdział przewodu PEN (TNC) na osobne przewody 
N i PE (TNS). 
Z szafki SO należy wyprowadzić projektowany kabel YKYżo 5x2.5mm2, ułożony w rurze osłonowej DVK 50, na 
głębokości 0,7m poniżej poziomu terenu. Zasilanie poszczególnych opraw oświetleniowych, zamocowanych na 
szczytach słupów piłko-chwytów będzie realizowane z przelotowych puszek rozgałęźnych, kablem YKYżo 3x2.5mm2. 
Przewiduje się zastosowanie puszek rozgałęźnych doziemnych, o stopniu ochrony IP68, wypełnionych (po wykonaniu 
czynności łączeniowych) za pomocą dedykowanej do tego celu masy uszczelniającej. 
Projektowane oprawy oświetleniowe należy zamocować na szczytach słupów piłko-chwytów. W zakresie wykonawcy 
jest zapewnienie właściwych, w miarę możliwości systemowych zawiesi i mocowań opraw. Przewód zasilający do 
każdej oprawy z ziemi należy poprowadzić w rurce stalowej ∅20mm, np. S20w firmy OBO Bettermann. Rurkę należy 
zamocować do słupka piłko-chwytu, za pomocą obejm i uszczelnić obustronnie. Rurka musi być ciągła -20cm od 
poziomu ziemi do oprawy na słupku. 
 
7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 
Warunki i sposób ułożenia kabla nn powinny być zgodne z postanowieniami normy EN-SEP-E-004 – 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowany kabel nn YKYżo 5x2.5mm2 należy układać na głębokości 0,7m poniżej poziomu terenu – w rurach typu 
DVK 50. 
Kabel nn należy ułożyć w 20cm warstwie piasku. Wzdłuż całej trasy kable zabezpieczyć folią  
z PCV koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić 25cm. 
Promień gięcia kabla powinien być możliwie duży, nie mniejszy od promienia dopuszczalnego stanowiącego krotność 
zewnętrznej średnicy. 
Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułożonym kablem powinien być zagęszczony za pomocą wibratora 
mechanicznego. 
Podczas wykonywania robót w terenie Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi 
oraz za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, zgodnie z warunkami przyłączenia oraz uzgodnieniami, załączonymi do 
dokumentacji projektowej. 
 
8. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 
Wzdłuż kabla oświetleniowego, począwszy od szafki SO do ostatniej projektowanej oprawy oświetleniowej, a gdzie nie 
ma kabla – zgodnie przedstawionym planem, należy wykonać uziom poziomy w postaci taśmy Fe/Zn 30x4, ułożonej 
na głębokości 0.7m. Z uziomem należy połączyć: 

• Szynę PEN projektowanej szafki SO (punkt rozdziału na osobne szyny PE i N), 
• Wszystkie słupki konstrukcyjne piłko-chwytów, 
• Konstrukcje koszy i bramek. 

Przewody uziemiające, łączące uziom z elementami uziemianymi należy wykonać również  
z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Należy je połączyć z uziomem przez spawanie, natomiast  
z elementami uziemianymi przez spawanie lub skręcanie. Miejsca połączeń w obu przypadkach należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10\. 
 
9. OŚWIETLENIE 
Założenia do projektu 
1. Projektowane oświetlenie ma charakter tymczasowy. 
2. Oprawy oświetleniowe zostaną zainstalowane na słupkach piłko-chwytów o wysokości  
6m. Przy tak nisko zamocowanych oprawach nie sposób doświetlić boisk zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 12193:2019-01. 
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Mając na względzie uwarunkowania opisane w punktach 1. i 2., jak również uzgodnienie  
z Inwestorem, odstąpiono od wymagań w/w normy. 
Do oświetlenia boiska zaprojektowano oprawy typu PERFAND LED Z0132007K740X05CAA FORIA N2 200W FN. 
Z obliczeń uzyskano średnie natężenie oświetlenia wynoszące 51 lx przy równomierności 0,377. 
Oprawy należy skierować pod w stronę boiska pod kątem 350. 
 
Wyniki obliczeń 
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10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
W celu eliminacji przepięć wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub czynnościami łączeniowymi w obiekcie 
zaprojektowano system ochrony przeciwprzepięciowej składający się z ograniczników przepięć. W projektowanej 
szafce SO zaprojektowano ogranicznik klasy T1+T2. 
 
11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Jako ochronę podstawową przez porażeniem prądem elektrycznym stosuje się izolację osprzętu, urządzeń, 
przewodów i kabli. 
Jako system ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym w instalacjach do 1kV zastosowano samoczynne 
wyłączenie zasilania, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych oraz połączenia wyrównawcze. 
 
12. OZNAKOWANIE CE 
Cały dostarczony sprzęt i elementy wchodzące w skład instalacji powinny być zgodne  
z odpowiednią Dyrektywą Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny być oznakowane znakiem CE. 
Dokumentacja Wykonawcy powinna zawierać deklaracje zgodności sprzętu elektrycznego wchodzącego w zakres 
jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie urządzeń mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napięcia i 
Dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność dostarczonego sprzętu elektrycznego z polskimi 
normami i związanymi z nimi aktami prawnymi bez względu na to, czy przedmiotowy sprzęt pochodzi od 
podwykonawców, czy jest wykonywany przez samego Wykonawcę. 
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13. UWAGI KOŃCOWE 
Całość robót instalacyjno– montażowych należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. 
Należy stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. 
Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary powykonawcze,  
w szczególności rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły 
badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego. 
O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy poinformować nadzór i 
Inwestora. 
 
14. BILANS MOCY 
Moc zainstalowana, wynosząca 2,4kW (12 x 0,2kW) zaprojektowanego oświetlenia jest mniejsza niż oświetlenia 
istniejącego, przeznaczonego do demontażu. Zatem nie ma potrzeby na tym etapie zmiany wartości mocy umownej w 
Umowie Sprzedaży Energii Elektrycznej. 
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