
poŚ oąnuD0I3 Kalisz, dnia 20 1 3- 02-28

Urząd' Gminy w Babiaku
Plac Wolności 5
62-620 Babiak

dot.: budowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Radoszewice.

,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o. określa techniczne warunki na budowę
ww. instalacji oświetleniowej, która zasilona zostanie ze stacji transformatorowej nr 70567.
1. Zaptojektowaó napowietrzną linię oświetleniową, podwieszoną na konstrukcjach wsporczych

ENERGA-OPERATOR SA., na obwodzie nr I i II.
2- Projektowaną linię wykonaó przewodem izolowanym typu AsXSn o przekroju zgodnym

z obhczentami, lecz nie mniej sz ym niz 2x25 mm' .

3. Zaprojektowaó oprawy uliczne, sodowe, z kloszem PC-UV lub PMMA, w II klasie ochronności,
posiadające aluminiowy korpus oraz stopień ochrony IP 66 dla całej oprawy.

4. Projektowane oprawy wyposazyÓ w źrodła światła z podwyższoną skutecznością świetlną,
posiadające współczynnik LSF dla 20000 godzin nie mniejszy ttiż 95%o oraz współczynnik
LLMF dla 20000 godzin nie mniejszy niŻ 87oń.

5. Zaprojektować wysięgniki staiowe ocynkowane, umożliwiające montaż opraw nad przewodami
zasilającymi linii nN.
W wysięgnikach do zasilania opraw zastosowaÓ przewody typu YDY 2x2,5mm2 45O/750v.
Instalowane oprawy zabezpieczyć izolowanymi gniazdami/złączami bezpieczn7kowymi
montowanymi na przewo dzie linii napowietrznej .

W celu zasilenia projektowanej linii' na słupie stacyjnym naIeży zaprojektować szafkę
pomiarowo-sterującą w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, wyposazoną
w zegar astronomiczny typu PSO-02PD, dwa obwody wyjściowe z zabezpieczeniami typu
Doz, układ pomiarowy l-fazowy z zabezpieczeniem ptzedllcznikowym typu Do},
przystosowaną do montazu zarrka typu Master-Key. obwody oświetleniowe (wyjściowe)
po konstrukcji stacji wyprowadziÓ w rurze osłonowej BE prod. Arot' bezpośrednio przewodami
montowanymi na linii (bez cięcia).
Projektowaną szafkę oświetleniową zasilić z projektowanej na konstrukcji stacji
transformatorowej szafki pomiarowej ENERGA-OPERATOR SA przewodem typu AsXSn
2xŁSmmz,prowadzonym w karbowanej rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV.

10. Inwestor za przyłączenie zostanie obcipony opłatą zryczahowaną zgodnie z ,,Taryfą
dla energii elektrycznej'' obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA oddział w Kaliszu.

II. Zaprojektowaó układ zasilania typu TN-C.
12. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadaó atesty dopuszczające

do zastosowania na terenie kraju.
13. Zastosować system ochrony od poraŻeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
L4. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie wirno spełniać obowiązujące przepisy oraz norrny.
15. Przed rozpoczęciem prac projektowyeh, na\eży koncepcję przyjętych rczwiązań uzgodnió

z pracownikiem Spółki.
16. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót

w zakresie elektrycznym.
17. CałośÓ prac łącznie z dokumentacją techniczno-prawną należy wykonaó własnym kosztem

i staraniem-

6.

7.

8.

9.



18. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania
miejsca pracy przez konserwatora sieci.

19. o rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków naleŻy powiadomió Spółkę
z 14 dniowym wyprzedzeniem.

określony w załączonych warunkach technicznych sposób zas1Iania za|<łada wniesienie
w postaci aportu rzeazowego' wybudowanych urządzen na tzecz ,,oświetlenie Uliczne
i Drogowe" sp.z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce.

Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca od daty wydaniaprzez Spółkę
technicznych warunków zasilania.

Waznośó waruŃów ustala się na okres 2|at od daty wystawienia.

Spółka uryskała zgodę od ENERGA-OPERATOR SA na montaż urządzeń oświetleniowych
na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących ich własnością.
Ponieważ powyższa zgoda wymaga zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-
operator SA, Inwestor wykonane roboty zobowiązany jest niezrvłocznie zgłosić do odbioru
techn icznego do Spółki' zalączając ko mpletną dokumentacj ę powykonawczą.

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz.) podlega sprawdzeniu przez pracownika
Spótki ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o. w Kaliszu przed dokonaniem zgłoszenia
rozpoczęcia robót budowlanych / wystąpieniem o pozwolenie na budowę.
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dot.: rozbudoĘv istniejącej zalicznikowei instalacji oświetleniowei w m. Wiecinin.

,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. Z o.o. określa techniczne warunki na rozbudowę
ww. instalacji oświetleniowej, zasilanej ze stacji transformatorowej w 70460.
1. ZaprojektowaÓ oprawy uliczne, sodowe, z kloszem PC-UV lub PMMA, w II klasie ochronności,

posiadające aluminiowy korpus oraz stopień ochrony IP 66 dla całej oprawy.
2. Projektowane oprawy wyposazyó w źtódła światła posiadające współczynnik LSF dla 20000

godzin nie mniejszy niż 83Yo oraz współczynnik LLMF dla 20000 godzin nie mniejszy nlŻ 8Loń.
3. Zaptojektować wysięgniki stalowe ocyŃowane' umożliwiające montaŻ opraw nad przewodami

zasilającymi linii nN.
4. W wysięgnikach do zasilania opraw zastosowaÓ przewody typu YDY 2x2,5mnł 45)l750v.
5. Instalowane oprawy zabezpieczyć izolowanymi gniazdamilzłączami bezpiecznikowymi

montowanymi na przewo dzie linii napow tetrznej.
6. Istniejący punkt zapalaniaw ruzię potrzeby przystosowaó do zwiększenia mocy.
7. Uttzymac układ zasilania typu TN-C.
8' W przypadku wzrostu mocy Inwestor zostanie obciąŻony zĘniurozbudowy sieci (zwiększenia

mocy) jednorazową opłatą zryczałtowaną zgodnie z ,,Taryfą dla energii elektrycznej''
obowi%ującą w ENERGA-OPERATOR SA oddział w Kaliszu, przed rozpoczęciem prac
elęktromontazowych

9. lnstalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadaó atesty dopuszczające
do zastosowania na terenie kraju.

10. Zastosowaó system ochrony od porazeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
11. Wykonane oświętlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
IŻ.Prace winna wykonywaó osoba maJąca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót

w zakresie elektrycznym.
13' CałośÓ prac łącznie z dokumentacją wykonawczą i powykonąwczą na\eży

kosztem i staraniem.
14. o rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków na\eŻy

z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Opracowana dokumentacja wykonawcza podlega sprawdzeniu przez pracownika
,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o. w Kaliszu przed rozpoczęciem robót.

określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania za|<łada wniesienie
w postaci aportu rzęazowego, wybudowanych wządzen na rzecz ,,oświetlenie Uliczne
i Drogowe" sp.z o.o. w zamtan za objęcie udziałów w Spółce.

Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 mięsiąca od daty wydaniaprzez Spółkę
technicznych waruŃów zasilania.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daĘ wystawienia.

Spółka uzyskała zgodę od ENERGA-OPERATOR SA na montaż opraw na konstrukcjach

wykonaó własnym

powiadomić Spółkę



wsporczych (słupach) będących ich własnością.

Ponieważ powyższa zgoda wymaga zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do
operator SA, Inwestor wykonane roboty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do
technicznego do Spółki' załączając kompletną dokumentacj ę powykonawczą.

Energa-
odbioru
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,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o' określa techniczne warunki na rozbudowę
ww. instalacji oświetleniowej, zasilonej ze stai1itransformatorowej nr 70483.
1' Zaprojektowaó napowiettzną linię oświetleniową, podwieszoną 

''u 
konstrukcjach wsporczych

ENERGA-OPERATOR SA., od słupa nt I]2 do słupa I/7.
2. Projektowaną linię wykonać przewodem- izolowanym typu AsXSn o przekroju zgodnym

z ob l i czeni aml', Iecz nie mniej sz ym niŻ 2x2 5 mmz .

3. Na słupie nr U4 i 116 zaprojektowaó oprawy uliczne, sodowe, z kloszem PC-UV
w II klasie ochronności' posiadające aluminiowy korpus oraz stopień ochrony IP
oprawy.

lub PMMA,
66 d|a caŁej

4.

5.

6.

7.

Projektowane oprawy wyposazyó w źródła światła z podwyzszoną skutecznością świetlną,
posiadające współczynnik LSF dla 20000 godzin nie mniejśzy niz 95oń oraz współczynnit
LLMF dla 20000 godzin nie mniejszy niż 87%.
Zaprojektowaó wysięgniki stalowe ocynkowane' umozliwiające montaŻopraw nad przewodami
zasilającymi linii nN.
W wysięgnikach do zasilania opraw zastosowaó przewody typu YDY 2x2,5mmŻ 45O/750v.
Instalowane oprawy zabezpieczyó izolowanymi gniazdamilzłączami bezpiecznikowymi
montowanymi na przewodzie linii napowietrznej.
Zaprojektować układ zasilania typu TN-C.
Instalowana apatatura, osprzęt' przewody i kable winny posiadać atesty dopuszczające
do zastosowania na terenie kraju.
ZastosowaÓ system ocfuony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowĘzujące przepisy oraz normy.
Przed rozpoczęciem prac projektowych, na|eŻy koncepcję prźyjętych ioźwiązafl uzgodnic

z pracownikiem Spółki.
Prace winna wykonywaó osoba mająca odpowiednie upraivnienia do prowadzenia robót
w zakresie elektrycznym.

14. Całośó ptac łącznie z dokumentacją techniczno-prawną na\eŻy wykonaó własnym kosztem
i staraniem.

15. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania
miejsca pracy ptzez konsęrwatora sieci'

76' o rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków na\eŻy powiadomić Spółkę
z 14 dniowym wyprzedzeniem.

określony w zaŁączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesieniew postaci aportu rzęczowego, wybudowanych urządzen na tzecz ,,oświetlenię Uliczne
i Drogowe" sp.z o.o. w zamianza objęcie udziałow w Spółce.

Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca od daty wydania przez Spółkę
technicznych warunków zasilania.
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Wazność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

Spólka uzyskała zgodę od ENERGA-OPERATOR SA na montaż urządzeń oświetleniowych
na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących ich własnością.
Ponieważ powyższa zgoda wymaga zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-
Operator SA, Inwestor wykonane roboĘ zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru
technicznego do Spółki' załączając kompletną dokumentacj ę powykonawczą.

Opracowana dokumentacja projektowa Q egz.) podlega sprawdzeniu przez pracownika
Spółki ,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o. w Kaliszu przed dokonaniem zgloszenia
rozpoczęcia robót budowlanych / wystąpieniem o pozwolenie na budowę.
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