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METRYKA   PROJEKTU 
 

 
GRUPA                 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej                        
KLASA                 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

KATEGORIA      45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  i linii 
energetycznych 

GRUPA                 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA                 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KATEGORIA      45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
 
 
Nazwa obiektu i adres : Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i 

ul. Stawy w m. Chróścice 
                                         
 
Stadium dokumentacji: projekt budowlany 
 
 
Rodzaj opracowania    : Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej niskiego napięcia oraz 

przebudowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia 
 
 
 
Zamawiający                 : Gmina Dobrzeń Wielki 
                                          46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 
                                                                 
 
 
Projektował                   : mgr inŜ. Ewald Mrugała 
                                                  upr. nr 201/91/Op 
 
 
 
Sprawdził                      : mgr inŜ. Krzysztof Giesa 
                                                  upr. nr 195/91/Op 
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WYKAZ PROJEKTU  
 

1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Odpowiedź na wniosek o potwierdzenie uzbrojenia elektroenergetycznego oraz podanie warunków 

przebudowy w związku z budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i 

ul. Stawy w m. Chróscice, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział 

Eksploatacji, znak: TD/OOP/OMD/2015-06-12/0001520 z dnia 23.06.2015 r., 

4. Pismo w sprawie usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora „Budowa drogi 

łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróscice”, wydane przez 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Eksploatacji, znak: TD/OOP/OME1/2015-

06-26/0000002 z dnia 24.06.2015 r., 

5. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w związku z kolizją projektowanej 

inwestycji „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. 

Chróscice”, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Eksploatacji, 

znak: TD/OOP/OME1/1003984946/2015 z dnia 24.06.2015 r., 

6. Opis techniczny, 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – ujęty w cz. drogowej opracowania. 

2. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – ujęty w cz. drogowej opracowania. 

3. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – ujęty w cz. drogowej opracowania. 
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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na zabezpieczenie istniejącej linii kablowej 
niskiego napięcia oraz przebudowę odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia w związku z budową 
drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego, 
- techniczne warunki przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 

Wydział Eksploatacji, 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,  
- koordynacja międzybranŜowa, 
- 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 obejmuje: 
- Zabezpieczenie istniejące linii kablowej niskiego napięcia, 
- Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, 
- Ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym, 
 

4. Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej niskiego napięcia. 
W związku z budową drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. 

Chróścice oraz zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wynikła konieczność zabezpieczenia 
istniejącej linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x35 mm2, relacji słup LNN nr 852 – szafka 
kablowa ZK1 przey granicy dz. nr 1640/328.  

Projektowany zakres obejmuje: 
- Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x35 mm2, na 

skrzyŜowaniu z odcinkiem drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Stawy, rurą dwudzielną 
typu A 110 PS „AROT” o długości 8,5 m., 

 
Projektowany zakres zabezpieczenia kabla niskiego napięcia pokazano na planie zbiorczym 

uzbrojenia. 
 

5. Przebudowa odcinka istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia. 
W związku z budową drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. 

Chróścice oraz zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wynikła konieczność przebudowy istniejącej 
linii napowietrznej niskiego napięcia w rejonie skrzyŜowania drogi łączącej z ul. Stawy w Chróścicach. 

W ramach przebudowy odcinka linii napowietrznej pomiędzy słupami naleŜy: 
– zdemontować istniejący słup rozkraczny RNK-10 nr 39 
– ustawić poza terenem projektowanej jezdni przy ogrodzeniu w rejonie skrzyŜowania drogi 

łączącej z ul. Stawy, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym nowy słup nr 39 typu RNK-
10/15 na Ŝerdzi wirowanej typu EM-10/15, 

– przepiąć na projektowany słupy nr 39 istniejące przewody typu 4xAL70 + AL35 mm2 linii 
głównej oraz oświetlenia ulic o długościach 30,0 m. i 48,0 m. biegnące od słupa nr 38 do słupa 
nr 42, 

– przepiąć na projektowany słupy nr 39 istniejące przewody typu 4xAL35 + AL35 mm2 linii 
odgałęźnej oraz oświetlenia ulic o długościach 34,5 m. biegnące od słupa nr 40, 

– przepiąć na projektowany słupy nr 39 istniejący przewód izolowany przyłącza napowietrznego 
typu AsXSn 4x25 mm2 o długości 21,0 m. biegnący z posesji na działce nr 912/360, 

– przełoŜyć na projektowany słup nr 39 istniejącą oprawę oświetlenia ulicznego zdemontowaną ze 
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słupa rozkracznego przewidzianego do demontaŜu, 
– na słupie projektowanym nr 39 zastosować ochronę odgromową zabudowując komplet 4 

odgromników typu GX0-Lovos440/5 na przewodach fazowych linii głównej i przewodzie linii 
oświetleniowej, 

 
Po wykonaniu przebudowy odcinka istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia wraz 

oświetleniem ulicznym naleŜy istniejące elementy linii napowietrznej przewidziane do demontaŜu, t.j.: 
słupy i przewody zdać na magazyn TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 

 
Zakres przebudowy linii napowietrznej n/n pokazano na planie zbiorczym uzbrojenia. 
 

5. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-
neutralny w przewodzie napowietrznym izolowanym naleŜy przeznaczyć Ŝyłę o niebieskim kolorze 
izolacji. 

 
Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Napowietrzne linie niskiego napięcia naleŜy 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 naleŜy instalować między innymi: 
1) W liniach napowietrznych n.n. zasilających bezpośrednio instalacje odbiorcze (np. przy zejściu 

linii kablowych ziemnych). 
Uziemienie odgromników powinno być wykonane: 
1) Na połączeniach linii napowietrznej i linii kablowych. 
Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 omów. 
W istniejącej linii napowietrznej komplet 4 odgromników typu GX0-Lovos440/5 na przewodach 

fazowych linii głównej oraz na przewodzie linii oświetleniowej naleŜy zabudować na słupie linii 
napowietrznej n/n nr 39. Uziemienie kompletu odgromników wykonać płaskownikiem ocynkowanym 
Fe/Zn 20 x 4 mm (uziom typu PA-8). 

 
5. Uwagi końcowe.  

- wykonawstwo robót naleŜy 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 
słuŜb, tj.: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 

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

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

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

- Zdemontowane elementy linii napowietrznej niskiego napięcia zdać na magazyn TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 

                                                                                                          Opracował:  
 


