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WYKAZ PROJEKTU 
 

1. Metryka projektu, 
2. Wykaz projektu, 
3. Techniczne warunki przebudowy odcinków linii napowietrznych 0,4 kV w m. Chróścice, ul. 

Sienkiewicza i odcinek ul. Kwaśnej, wydane przez RD Centrum – Opole, znak: 
RD3/2/RDE3/2/JW./L.dz.550/PU-4005/14 z dnia 29.01.2014 r., 

4. Techniczne warunki przyłączenia oświetlenia ulicznego – dodatkowe punkty świetlne, Chróścice ul. 
Sienkiewicza, wydane przez RD Centrum – Opole, znak: WP/004651/2014/O03R02 z dnia 
04.02.2014 r., 

5. Uzgodnienie projektu wydane przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, znak AN-7021.123.2014 z dnia 
11.09.2014 r., 

6. Protokół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej nr GK.6630.746.2014 z dnia 14.10.2014 r., 
7. Opis techniczny, 

TABLICE 
 

1. Zestawienie montażowe linii napowietrznej n.n. – tablica nr 1.1, 
2. Zestawienie montażowe linii napowietrznej n.n. – tablica nr 1.2, 
3. Zestawienie montażowe przyłączy do istn. odbiorców – tablica nr 2. 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan zbiorczy uzbrojenia – plan rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza – rys. nr 1, 

2. Plan zbiorczy uzbrojenia – plan przebudowy istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia i 

przyłącza kablowego niskiego napięcia w ul. Kwaśnej – rys. nr 2, 

3. Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia – rys. nr 3, 

4. Obciążenie statyczne słupa nr 1537 – rys. nr 4.1, 

5. Obciążenie statyczne słupa nr 756 – rys. nr 4.2, 

6. Obciążenie statyczne słupa nr 752 – rys. nr 4.3, 
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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowę istniejącej linii 
napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego niskiego napięcia w ul. Kwaśnej oraz na 
rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. 
Kwaśnej w m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego, 
- techniczne warunki przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia wydane przez RD Centrum 

– Opole, 
- techniczne warunki przyłączenia oświetlenia ulicznego wydane przez RD Centrum – Opole, 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,  
- koordynacja międzybranżowa, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 
poz.690 z późniejszymi zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie niniejsze obejmuje: 
- Przebudowę istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego niskiego 

napięcia w ulicy Kwaśnej, 
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza, 
- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 
 

4. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego niskiego 
napięcia w ulicy Kwaśnej. 
W związku z projektowaną przebudową ulicy Sienkiewicza i odcinka ulicy Kwaśnej w m. Chróścice 

oraz zgodnie z technicznymi warunkami przebudowy wydanymi przez RD Centrum – Opole wynikła 
konieczność przebudowy, w ul. Kwaśnej, istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia na odcinku od 
słupa nr 1536 do słupa LNN nr 751 oraz przebudowy przyłącza kablowego niskiego napięcia relacji 
istniejący słup LNN nr 1538 (przewidziany do przestawienia) – szafka złączowo – pomiarowa nr ZK-7553. 

 
Projektowany zakres przebudowy istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia obejmuje: 

- Ustawienie w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nowych słupów narożnych - 
krańcowych typu RNK-10,5/20 nr 1537 i 752 na żerdziach wirowanych typu EM-10,5/20, 

- Przestawienie w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym istniejącego słupa narożnego typu 2xE-
10,5,10 nr 1538 na żerdziach wirowanych typu E-10,5/10, 

- Ustawienie w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nowych słupów narożnych - 
krańcowych typu RNK-10,5/17,5 nr 756 i 754 na żerdziach wirowanych typu EM-10,5/17,5, 

- zamontowanie od projektowanego słupa typu RNK-10,5/20 nr 1537 poprzez przestawiony słup nr 
1538 oraz projektowane słupy linii napowietrznej typu RNK-10,5/17,5  nr 756 i 754 do słupa typu 
RNK-10,5/20  nr 752, nowego przewodu izolowanego linii głównej n.n. i oświetleniowej typu 
AsXSn 4x70 + 2x35 mm2 o łącznej długości 159,8 m., 

- przepięcie na projektowany słup nr 1537 typu RNK-10,5/20 istniejących przewodów typu 
4xAL70 + AL35 mm2 linii głównej oraz oświetlenia ulic biegnących w kierunku słupa nr 1536 o 
długości 44,0 m., 

- przepięcie na projektowany słup nr 756 typu RNK-10,5/17,5 istniejących przewodów typu 
4xAL70  mm2 linii odgałęźnej biegnących w kierunku słupa nr 757 o długości 36,5 m., 

- przepięcie na projektowany słup nr 754 typu RNK-10,5/17,5 istniejących przewodów typu 
4xAL70  mm2 linii odgałęźnej biegnących w kierunku słupa nr 755 o długości 34,0 m., 
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- przepięcie na projektowany słup nr 752 typu RNK-10,5/20 istniejących przewodów typu 4xAL70 
+ AL35 mm2 linii głównej oraz oświetlenia ulic biegnących w kierunku słupa nr 753 o długości 
31,1 m., 

- przepięcie na projektowany słup nr 1537 istniejące przełącze wykonane przewodem izolowanym 
typu AsXSn 4x25 mm2, a biegnących do budynku nr 10, 

- wymianę istniejącego przyłącza napowietrznego 4xAL25 mm2 na typu AsXSn 4x25 mm2 o 
długości 10,8 m. pomiędzy projektowanym słupem nr 756, a budynkiem nr 4, 

- wymianę istniejącego przyłącza napowietrznego 4xAL25 mm2 na typu AsXSn 4x25 mm2 o 
długości 5,9 m. pomiędzy projektowanym słupem nr 754, a budynkiem nr 6, 

- wymianę istniejącego przyłącza napowietrznego 2xAL25 mm2 na typu AsXSn 4x25 mm2 o 
długości 12,4 m. pomiędzy projektowanym słupem nr 752, a budynkiem nr 8, 

- wymianę istniejącego przyłącza napowietrznego 4xAL25 mm2 na typu AsXSn 4x25 mm2 o 
długości 24,0  m. pomiędzy projektowanym słupem nr 752, a budynkiem gospodarczym nr 8, 

- przełożenie z przewidzianych do demontażu oraz przestawienia słupów nr 1537, 1538, 756, 754 i 
752, na przestawiony i projektowane słupy linii napowietrznej niskiego napięcia nr 1537, 1538, 
756, 754 i 752, istniejących wysięgników jednoramiennych, 

- przed przestawieniem słupa nr 1538 zdemontować z niego istniejące przyłącze kablowe typu 
YAKXS 4x120 mm2 zasilające szafkę złączowo – pomiarową nr ZK-7553, 

- po ustawieniu słupa nr 1538 ułożyć do niego nowy odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x120 
mm2 o długości 21,0, zabezpieczając go na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzna (dz. nr 1340/172) 
rurą ochronną DVK110 o długości 7,5m. i łącząc go mufą kablową typu POLJ-01/4x 70-120 z 
istniejący kablem biegnącym w kierunku szafki złączowo – pomiarowej nr ZK-7553, który należy 
wcześniej odpowiednio skrócić i przełożyć na odcinku 3,0 m., 

- zamontowanie na w/w wysięgnikach zgodnie z pismem Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki opraw 
oświetlenia ulicznego typu ClearWay BGP 303 LED 30/740 PSRII DDF2 C45 429006 (o 
numerze EOC 90288100), 

- Demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem na słupach LNN nr 
1537, 1538, 756, 754 i 752, 

- zdemontowanie pomiędzy słupami nr 1537, 1538, 756, 754 i 752 istniejących przewodów typu 
4xAL70+AL35 mm2, na odcinku 158,0 m., 

- zdemontowanie istniejących słupów rozkracznych narożnych typu RN(A)-10 nr 1537, 756, 754 i 
752, 

- zamontowanie na projektowanych słupach nr 1537 i 752 oraz przestawionym słupie nr 1538 
kompletu odgromników typu GX0 Lovos440/5. 

 
Po wykonaniu przebudowy istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami do 

poszczególnych istniejących odbiorców należy istniejące elementy linii napowietrznej przewidziane do 
demontażu, t.j.: słupy oraz przewody zdać na magazyn RD Centrum – Opole. 

Zakres przebudowy istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia pokazano na planie sytuacyjnym 
rys. nr 2 oraz schemacie ideowym rys. nr 3, a zestawienia montażowe linii napowietrznej n/n ujęto w 
tablicach nr 1 i 2. Natomiast obliczenie obciążeń statycznych projektowanych słupów wraz z wykresami 
wektorowymi przedstawiono na rys. nr 4.1 ÷ 4.3. 

 
4.1. Układanie kabla.  

Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie. 
Kable układać w wykopie na głębokości 0,8m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przejściach pod 

jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w odległości 25 cm 
od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 
m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy 
skrzyżowaniach, wejściach do rur. stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach 
charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 
napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
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d) rok ułożenia kabla.  
Skrzyżowanie projektowanego kabla przy przejściu pod jezdnią należy wykonać w przepustach 

ochronnych typu DVK 110.  
Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2. 

 
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza. 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia ulicznego należy na istniejących słupach 
LNN nr 1506 i 1507 przy ul. Sienkiewicza zabudować dodatkowe oprawy oświetleniowe. 

 
Projektowany zakres do wykonania obejmuje: 

- zabudowę na istniejących słupach LNN nr 1506 i 1507 przy ul. Sienkiewicza zgodnie z pismem 
(wytycznymi) Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki oprawy oświetlenia ulicznego typu ClearWay BGP 
303 LED 30/740 PSRII DDF2 C45 429006 (o numerze EOC 90288100), na wysięgnikach 
jednoramiennych 1,0 m., 

 
Zakres projektowanego oświetlenia ulicznego pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1. 
 

5.1. Latarnie oświetleniowe. 
Do doświetlenia ul. Sienkiewicza, zaprojektowano oświetlenie na istniejących słupach linii 

napowietrznej niskiego napięcia nr 1506 i15072, na wysięgnikach jednoramiennych o długości 1,0 m o 
nachyleniu 5° i oprawą typu ClearWay BGP 303 LED 30/740 PSRII DDF2 C45 429006 (o numerze EOC 
90288100). 

Dla zabezpieczenia oprawy oświetleniowej zabudowanej na linii napowietrznej niskiego napięcia 
należy na słupie zamontować bezpiecznik napowietrzny słupowy niskiego napięcia do przewodów 
izolowanych typu SV 19.25 z wkładką topikową 4A. Od bezpiecznika napowietrznego do oprawy 
oświetleniowej wciągnąć w wysięgnik przewód typu YDY 3x2,5 mm2 

 
6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE NADPRĄDOWE.  

 
Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Napowietrzne linie niskiego napięcia z przewodami izolowanymi należy chronić od przepięć 

atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromników zaworowych o napięciu 
roboczym 660 V i znamionowym prądzie wyładowczym 2,5 kA. 

Odgromniki te należy instalować: 
1) Na stacjach transformatorowych zasilających sieć n.n., 
2) Na końcach linii oraz w taki sposób, aby na każde 500 m. długości wypadał przynajmniej jeden 

komplet odgromników, 
3) W liniach napowietrznych n.n. zasilających bezpośrednio instalacje odbiorcze w budynkach 

użyteczności publicznej przeznaczonych dla dużej liczby osób oraz w budynkach przeznaczonych 
do gromadzenia znacznych ilości materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 

Uziemienie odgromników powinno być wykonane: 
1) W stacjach transformatorowych ŚN/nn jako wspólne uziemienie ochronne i robocze, 
2) W liniach elektroenergetycznych – jako wspólne z uziemieniem przewodu neutralnego, 
3) Na połączeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych, 
4) Na elewacjach budynków wyposażonych w instalację piorunochronną jako wspólne z 

uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 omów. 
W przebudowanej linii napowietrznej komplet 3 odgromników typu GX0-Lovos440/5 na przewodach 

fazowych linii głównej i 1 odgromnika typu GX0-Lovos440/5 na przewodzie fazowym obwodu 
oświetleniowego należy zabudować na słupach nr 1537, 1538 i 752. Uziemienie kompletów odgromników 
wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 25 x 4 mm (uziom typu T1). 
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Uziemienie 
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia dla prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych w 

warunkach normalnych oraz ochroną przeciwporażeniową w warunkach zakłóceniowych muszą być 
wyposażone w uziemienie robocze. Uziemienie robocze należy wykonać w każdej stacji zasilającej. 
Dodatkowo uziemienia robocze należy wykonać: 

- Na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m., 
- Na końcu każdego przyłącza o długości większej niż 100 m., 
- Wzdłuż całej trasy linii tak, aby długość przewodu ochronnego pomiędzy uziemieniami roboczymi 

nie była większa niż 500 m. 
W projekcie uziemienia robocze należy wykonać w tych samym miejscu, co uziemienie 

odgromników. 
 

7. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, 
przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich 
służb, tj.: RD Centrum – Opole, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 
przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy 
ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem 
istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia 
robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych 
budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je 
zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Zdemontowane elementy linii napowietrznej niskiego napięcia zdać na magazyn RD Centrum – 
Opole. 

                                                                                                          Opracował:  
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Uziom typu T1   1 1   1        
Odgromniki  

GXO Lovos 440/5 
  4 4   4        

proj. oprawa LED   1 1 1 1 1        

U
ch

w
yt

y 
i 

w
ys

ię
gn

ik
i 

               
               
               

Wysięgnik Wo-2                
Obejma Oou-2               

Wysięgnik Wo-1   1 1 1 1 1        
Obejma Oou-1   1 1 1 1 1        

Iz
ol

at
or

y,
  

B
ez

pi
ec

z-
ni

ki
 

SV  19.25   1 1 1 1 1        
BNu-25/6A               

S-115/2   4    4    4    
S-80/2   1    1    1    

K
on

st
ru

kc
je

 

Obejma  O - 3   1    1    1    

Konstrukcja Km – 1   1    1    1    
Konstrukcja Km – 2   4    4    4    
Uchwyt przelot. SO               
Śruba hakowa SOT               
Uchwyt narożny SO    1 1 1         
Uchwyt końcowy SO   1    1        
Śruba hak. Kompl.   1 1 1 1 1        

U
st

ój
 

E
le

m
en

ty
 

Płyta 
stopowa 
0.3x0.3 

  
1 1 1 1 1 

  
 

    

U-130               
Ou-1   1 1 1 1 1        
U-85   1 1 1 1 1        
B-80               
B-60               

Typ   U2 U2 U2 U2 U2        

 
S

łu
py

 

Ilość i typ żerdzi  
 

EM-
10,5/2

0 

E-10,5 
/10 

E-
10,5 
/17,5 

E-
10,5 
/17,5 

EM-
10,5/2

0 
     

  

Oznaczenie 
budowy i 

zastosowanie 
 

istn. 
RN(A)

-10 

RNK-
10,5 
/20 

N-2x  
(10,5/

10) 

RNK-
10,5 
/17,5 

RNK-
10,5 
/17,5 

RNK-
10,5 
/20 

istn. 
RN(A)

-10 
  

RNK-
10,5 
/20 

istn. 
RN(A)

-10 
 

 

Stopień obostrzenia  0 0 0 0 0 0 0        
Obiekt skrzyżowania               

Zastosowane 
naprężenie 

50/60 MPa 25 MPa 50/60 MPa   50/60 MPa 

Typ i przekrój 
przewodu (mm2) 

istn. 4xAL70+ 
AL35 mm 2 

proj. AsXSn 
4x70+2x35 mm 2 

istn. 
4xAL70+ 

AL35 mm 2 
  

istn. 4xAL70+ AL35 
mm 2 

Rozpiętość przęsła 
(m.) 

  44,0 37,4 41,4 46,9 34,1 42,5    29,2   

Sposób 
ustawienia słupa 

              

Kąt załomu (o)               
Numer słupa  1536 1537 1538 756 754 752 751   1537 1539   

Liczba porządkowa  1 2 3 4 5 6 7   8 9   

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ 
NISKIEGO NAPIĘCIA – DO SCHEMATU NR 3 

TAB. NR 1.1 
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Uziom typu T1               
Odgromniki  

GXO Lovos 440/5 
              

Istn. oprawa                

U
ch

w
yt

y 
i 

w
ys

ię
gn

ik
i 

               
               
               

Wysięgnik Wo-2                
Obejma Oou-2               

Wysięgnik Wo-1               
Obejma Oou-1               

Iz
ol

at
or

y,
  

B
ez

pi
ec

z-
ni

ki
 

SV  19.25               
BNu-25/6A               

S-115/2  4   4    4      
S-80/2               

K
on

st
ru

kc
je

 

Obejma  O - 3               

Konstrukcja Km – 1               
Konstrukcja Km – 2  4   4    4      
Uchwyt przelot. SO               
Śruba hakowa SOT               
Uchwyt narożny SO               
Uchwyt końcowy SO               
Śruba hak. Kompl.               

U
st

ój
 

E
le

m
en

ty
 

Płyta 
stopowa 
0.3x0.3 

      
 

       

U-130               
Ou-1               
U-85               
B-80               
B-60               

Typ               

 
S

łu
py

 Ilość i typ żerdzi               

Oznaczenie 
budowy i 

zastosowanie 
 

RNK-
10,5 
/17,5 

Istn. 
RK10 

 
RNK-
10,5 
/17,5 

Istn. 
RK-10 

  
RPK-
10,5 
/6 

Istn. 
RK-10 

   

 

Stopień obostrzenia                
Obiekt skrzyżowania               

Zastosowane 
naprężenie 

  50 MPa  50 MPa   50 MPa    

Typ i przekrój 
przewodu (mm2) 

  
istn. 

4xAL70 
mm 2 

 
istn. 

4xAL70 
mm 2 

  
istn. 

4xAL70 
mm 2 

   

Rozpiętość przęsła 
(m.) 

  36,5   34,0    31,1     

Sposób 
ustawienia słupa 

              

Kąt załomu (o)               
Numer słupa  756 757  754 755   752 753     

Liczba porządkowa  10 11  12 13   14 15     

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ 
NISKIEGO NAPIĘCIA – DO SCHEMATU NR 3 

TAB. NR 1.2 
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Numer 
słupa 

Numer 
posesji 

Typ i 
przekrój 

przyłącza 

Długość 
(m.) 

Naprężenie 
(MPa) 

Hak 
SOT3

9 
(szt.) 

Uchwyt 
SO 80 
(szt.) 

Zacisk 
odgałęźny 

SL 
(szt.) 

Trzon 
TK/S
-80 

(szt.) 

Poprzeczni
k 

PK-1 
(szt.) 

Obejm
a 

O-3 
(szt.) 

Izolator 
S-80/2 
(szt.) 

1537 10 istn. AsXSn 
4 x 25 31,0 25 1 1 4     

756 4 
proj. AsXSn  

4 x 25 10,8 25 1 1 4     

754 6 proj. AsXSn  
4 x 25 5,9 25 1 1 4     

752 
8 proj. AsXSn  

4 x 25 12,4 25 1 1 4     

gosp. 8 proj. AsXSn  
4 x 25 24,0 25 1 1 4     

            

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE PRZYŁĄCZY DO ISTN. 
ODBIORCÓW – DO SCHEMATU NR 3 

TAB. NR 2 

 
 



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej

w m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

umowa Nr ZP.272.420.2013

OZNACZENIA - część wod-kan, gaz

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej 

Projektowana sieć wodociągowa 

Projektowana kanalizacja deszczowa 

Projektowana studzienka bet Ø 1200 -1500 

Punkty charakterystyczne wodociągu 

Propozycja przebudowy gazociągu 

15

Projektowany wpust deszczowy 

Projektowana konstrukcja ścian oporowych, studzienki 

 osadnikowej i kontrolnej w dnie rowu melioracyjnego R-A 

Granice działek

data 10.2014 r.

Pracownia Projektowa "PROTOR"

mgr inż. Antoni Plamitzer

mgr inż. Kazimierz Kurowski

drogi

drogi

18/76Op.

229/94Op.

specjal.

skala 1:500

sanitar.

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op.

mgr inż. Krzysztof Giesa

mgr inż. Marcin Świątkiewicz

sanitar.

OPL/0313

/POOS/07

elektr.

elektr. 195/91/Op.

Sprawdził

Projektował

Sprawdził

Projektował

Sprawdził

Projektował

Nazwa i adres

obiektu

mgr inż. Grzegorz Jurowicz

OPL/0043

/POOS/03

rys. 1

mgr inż. Krzysztof Giesa
telekom.

Projektował

Sprawdził mgr inż. Ewald Mrugała

telekom.

2019/00/U

201/91/Op.

nr upr. podpis

OZNACZENIA - CZ.ELEKTRYCZNA

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA N/N 

PROJ. PRZEBUD. LINII NAPOWIETRZNEJ N/N 

PROJ. PRZEBUD. PRZYŁĄCZA KABLOWEGO N/N

ISTN. SIECI DO DEMONTAŻU

ISTN. SIECI DO PRZEBUDOWY

PROJ. OŚWIETLENIE ULICZNE NA ISTNIEJĄCEJ 

OZNACZENIA CZ.TELETECHN.

LINII NAPOWIETRZNEJ N/N

PLAN ZBIORCZY UZBROJENIA - PLAN ROZBUDOWY

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. SIENKIEWICZA



OZNACZENIA - część wod-kan

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej 

Projektowana sieć wodociągowa 

Projektowana kanalizacja deszczowa 

Projektowana studzienka bet Ø 1200 -1500 

Punkty charakterystyczne wodociągu 

19

Projektowany wpust deszczowy 

Granice działek

19

Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej

w m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

umowa Nr ZP.272.420.2013
data 10.2014 r.

Pracownia Projektowa "PROTOR"

mgr inż. Antoni Plamitzer

mgr inż. Kazimierz Kurowski

drogi

drogi

18/76Op.

229/94Op.

specjal.

skala 1:500

sanitar.

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op.

mgr inż. Krzysztof Giesa

mgr inż. Marcin Świątkiewicz

sanitar.

OPL/0313

/POOS/07

elektr.

elektr. 195/91/Op.

Sprawdził

Projektował

Sprawdził

Projektował

Sprawdził

Projektował

Nazwa i adres

obiektu

mgr inż. Grzegorz Jurowicz

OPL/0043

/POOS/03

rys. 2

mgr inż. Krzysztof Giesa telekom.

Projektował

Sprawdził mgr inż. Ewald Mrugała
telekom.

2019/00/U

201/91/Op.

nr upr. podpis

OZNACZENIA - CZ.ELEKTRYCZNA

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA N/N 

PROJ. PRZEBUD. LINII NAPOWIETRZNEJ N/N 

ISTN. SIECI DO DEMONTAŻU

ISTN. SIECI DO PRZEBUDOWY

OZNACZENIA CZ.TELETECHN.

PROJ. PRZEBUD. PRZYŁĄCZA KABLOWEGO N/N

PROJ. OŚWIETLENIE ULICZNE NA ISTNIEJĄCEJ 

LINII NAPOWIETRZNEJ N/N

ISTN. PRZYŁĄCZE KABLOWE N/N



Gmina Miasta Dobrzeń Wielki

Z. U. - H. "HME" Opole, Ozimska 8 Ip.

Temat rysunku:

Prac. projektowa:

Zamawiający:

Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej

w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki

Skala: 

Projektował:

Imię i nazwisko:

mgr. inż. E. Mrugała

mgr. inż. K. Giesa

Obiekt:

Adres:

październik 2014

październik 2014

Data i podpis:Specjalność:

i sieci

Instalacje

Nr rys.:

3

Sprawdził:

Nr upraw. 195/91/Op

elektryczne

i sieci

Instalacje

elektryczne

Nr upraw. 201/91/Op

OZNACZENIA - CZ.ELEKTRYCZNA

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA N/N 

PROJ. PRZEBUD. LINII NAPOWIETRZNEJ N/N 

PROJ. PRZEBUD. PRZYŁĄCZA KABLOWEGO N/N

ISTN. SIECI DO DEMONTAŻU

ISTN. SIECI DO PRZEBUDOWY



 

 

Gmina Miasta Dobrzeń Wielki

Z. U. - H. "HME" Opole, Ozimska 8 Ip.

Temat rysunku:

Prac. projektowa:

Zamawiający:

Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej

w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki

Skala: 

Projektował:

Imię i nazwisko:

mgr. inż. E. Mrugała

mgr. inż. K. Giesa

Obiekt:

Adres:

październik 2014

październik 2014

Data i podpis:Specjalność:

i sieci

Instalacje

Nr rys.:

4.1

Sprawdził:

Nr upraw. 195/91/Op

elektryczne

i sieci

Instalacje

OBCIĄŻENIE STATYCZNE

SŁUPA LNN NR 1537

elektryczne

Nr upraw. 201/91/Op



 

Gmina Miasta Dobrzeń Wielki

Z. U. - H. "HME" Opole, Ozimska 8 Ip.

Temat rysunku:

Prac. projektowa:

Zamawiający:

Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej

w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki

Skala: 

Projektował:

Imię i nazwisko:

mgr. inż. E. Mrugała

mgr. inż. K. Giesa

Obiekt:

Adres:

październik 2014

październik 2014

Data i podpis:Specjalność:

i sieci

Instalacje

Nr rys.:

4.2

Sprawdził:

Nr upraw. 195/91/Op

elektryczne

i sieci

Instalacje

OBCIĄŻENIE STATYCZNE

SŁUPA LNN NR 756

elektryczne

Nr upraw. 201/91/Op



Gmina Miasta Dobrzeń Wielki

Z. U. - H. "HME" Opole, Ozimska 8 Ip.

Temat rysunku:

Prac. projektowa:

Zamawiający:

Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej

w m. Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki

Skala: 

Projektował:

Imię i nazwisko:

mgr. inż. E. Mrugała

mgr. inż. K. Giesa

Obiekt:

Adres:

październik 2014

październik 2014

Data i podpis:Specjalność:

i sieci

Instalacje

Nr rys.:

4.3

Sprawdził:

Nr upraw. 195/91/Op

elektryczne

i sieci

Instalacje

OBCIĄŻENIE STATYCZNE

SŁUPA LNN NR 752

elektryczne

Nr upraw. 201/91/Op


