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budowlane z późniejszymi zmianami, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi, oraz wiedzą techniczną.
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2. Zasilanie instalacji oświetleniowej
Istniejąca instalacje oświetlenia terenu (lampy nr 1i, 2i, 3i) są zasilane z wewnętrznej
linii zasilającej zalicznikowej będącej własnością inwestora. Projektowane oprawy
oświetlenia parkingu będą zasilane z linii zasilającej istniejącą lampę oznaczoną jako „1i”.
Przewód typu YKY2x4mm2 do zasilania projektowanych opraw wyprowadzić sprzed
bezpiecznika na tabliczce bezpiecznikowej latarni „1i”. Przewód zasilający projektowane
latarnie ułożyć w rowie kablowym w warstwie piasku na głębokości około 0,4 m. Równolegle
z przewodem ułożyć drut FeZn Φ 6 mm jako instalacje uziemiająca. Drut uziemiający
wykorzystać do połączenia zacisku uziemiającego słupa latarni. Stanowi to podstawową
ochronę przeciwporażeniową.
3. Instalacja oświetleniowa
Projektuje się zabudowanie dwóch latarni na wysepkach wewnętrznych parkingu. Ze
względów na sąsiedztwo historycznej zabudowy projektuje się słupy latarni o zewnętrznym
wyglądzie XIX wiecznym. Projektuje się słupy typu A1A o wysokości 3,4 m posadowione na
betonowych fundamentach prefabrykowanych typu F100. Na słupach projektuje się oprawy
o wyglądzie nawiązującym do stylu XIX wiecznego. Projektuje się oprawy typu Libra 03
ODB-10 z źródłem światła 70 MH o dookólnej charakterystyce oświetleniowej. Średnie
natężenie oświetlenia w obszarze projektowanego parkingu wynosi 2,89 lx > 1,5 lx (spełnia
wymagania). Obliczeniowy spadek napięcia dla projektowanej instalacji wynosi 0,06% <10%
(spełnia wymagania).
Sterowanie projektowanymi oprawami odbywać się będzie z
istniejącej instalacji elektrycznej.
4. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Parking i wewnętrzna droga dojazdowa w Warcinie, dz. 109/16
Inwestor oraz jego adres:
Technikum Leśne, Warcino 1, 76-230 Kępice
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Imię i nazwisko projektanta:
mgr inż. Tomasz Piskorski, upr. 8346/232/90
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r. nr 47 poz.401) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) sporządzono informację
BiOZ dla robót elektrycznych zewnętrznych przy budowie parkingu i drogi dojazdowej w
Warcinie, działka 109/16.
1. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych
przewodów, mniejszej niż 3 m - dla linii napowietrznej o napięciu znamionowym
nieprzekraczającym 1 kV.
3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń
załadowczo - wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 2,
mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na
niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych należy wyposażyć w sygnalizatory napięcia. Na sąsiedniej działce znajduje
się linie elektryczna napowietrzna nn. Zachować nadzwyczajną ostrożność.
5. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy
zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób.
6. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonywać w
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Przewody zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi.
7. Okresową kontrolę stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem
bezpieczeństwa dokonywać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola
stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;
2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad
miesiąc;
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
8. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji
należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
9. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.
10. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane
w książce konserwacji urządzeń.
Opracował: Tomasz Piskorski
upr. Proj. 8346/232/90
specj.: sieci i instalacje elektryczne
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