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Czarnogóra , październik  2016 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), oświadczam, że dokumentacja projektowa pn.: 

 

„Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach” 

Elektroenergetyka 

  
 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

 

 

mgr inż. Eugeniusz Lizończyk mgr inż. Krystyna Trzepacz 

Uprawnienia nr 752/76 Uprawnienia nr 1038/94 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

        
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej dla zadania:  

 „Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach”, opracowywanej na zlecenie GMINY Zdzieszowice , ul. Bolesława Chrobrego 34, 

47-330 Zdzieszowice przez Pracownię Projektową MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

 przebudowę sieci napowietrznej nN (rozdzielczej i oświetleniowej) wraz z przyłączami 

 dobudowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem 2-ch przejść dla pieszych 

 przełożenie kabla 15 kV 

 

3. DANE WYJŚCIOWE 

     Przy opracowywaniu projektu wykorzystano następujące materiały: 

[1]  Mapa do celów projektowych opracowana przez firmę GEOPARTNER Usługi Geodezyjne, ul. Braniborska 28, 65-273      

       Zielona Góra,  

 23] „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych        

       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r., Nr 63, poz. 430 z późn. zm.), 

[3] „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych 

jakim  powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735). 

[4] Inwentaryzacja i pomiary wykonane przez zespół Projektanta. 

       [6] Pismo z dnia 22.12.2015r. ENEA OPERATOR Sp z o.o. o/Zielona Góra  sygn.825/2015//ZM/MU/KN/RD4 odnośnie    

            warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 6/MU/RD4/2015 + Porozumienie-umowa  

    [7] PN-IEC-05125-1  >Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe<  

    [8] PrPN-E-05125  >Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe< 

    [9] N-SEP-E-004>Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe<  

    [10] PN-EN-50110-1 >Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych< 

                 [11]PN-IEC-05100;2002>Elektroenergetyczne linie napowietrzne< 

                 [12]N-SEP-003>Elektroenergetyczne linie napowietrzne< 

                 [13]PN-EN 60598-2-3:2003/AC:2206(U)>Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne<   

                 [14]PN-IEC-664-1:1998  >Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napiecia< 

        oraz :  

1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz.   U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.   zm.), 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.  U. z 2003r., Nr 153, poz. 1504, z  późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 29.11.2013r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.  U. z 2013r., poz. 1409,z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz.  U. z 2004r,  Nr 204, poz. 2087 z 
późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), 
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6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.   
U. Nr 121, poz. 1138), 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.  U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.  U. Nr 180, poz.1860 z  późn. zm.), 

9. Ustawa z dnia 20.06.1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr.98/97,poz.602,Nr.123, poz.779 i Nr.160/97 
poz.145) 

10.        Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
11.01.1993 r. w sprawie znaków i sygnałów akustycznych (Dz.U .32 /93 poz.13) 

11.        Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 r. w sprawie zarządzania ruchu 
na drogach (Dz.U. Nr.97/92 poz.485; Dz.U.2/95 poz.110. 

12.        Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1984r.w sprawie szczegółowych 
przepisów szczegółowych przepisów dotycz. Znaków i sygnałów akustycznych oraz urządz. bezp. ruchu (MP 
Nr.16/94 poz.120 

13. Instrukcje : a/o znakach poziomych;      b/o znakach pionowych 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obecny układ sieci koliduje z przedmiotową inwestycją oraz obecne oświetlenie nie odpowiada parametrom 

oświetlenia ulicy Młyńskiej. Istniejące sieci niskiego napięcia wraz ze słupami napowietrznych linii niskiego napięcia 

zlokalizowane w terenie przedmiotowej inwestycji zasilają w energię elektryczną okoliczne domy. Stan istniejący sieci 

nN: Układ sieci TN. Układ przewodów samonośnychy. 

 

Przedstawiony w opracowaniu zakres inwestycji umożliwi usunięcie kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową, 

przy zachowaniu właściwego układu pracy sieci energetycznej. 

Na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych uzyskano warunki przebudowy wydane przez TAURON 

DYSTRYBUCJA SA o/Opole. 

Lokalizację planowanych linii uzgodniono z gestorem sieci w ramach rozpoznań branżowych i pokazano na 

rysunkach „Projekt Zagospodarowania Terenu”. 

  

                5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

W celu spełnienia warunków przebudowy  określonych przez. TAURON DYSTRYBUCJA SA o/Opole  

TD/OOP/OME3/1006464990/2016 z dnia 28.06.2016r. odnośnie warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej  

projektuje się przebudowę sieci w zakresie: 

A. Przesunięcia kabla 15 kV : 
 

W celu wykonania przesunięcia kabla 15 kV typu HAKnFtA 3x120 mm² na długości 70 m należy : 

1.Dokonać identyfikacji kabla 15 kV za pomocą przekopów próbnych pod nadzorem TAURON DYSTRYBUCJA SA o/Opole  

2.Wyłączenie kabla 15 kV 
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3.Wykonanie płaszczyznowego odkrycia trasy istniejącej i trasy projektowanej (umożliwiającej przesunięcie kabla) 

  Głębokość wykopu 1 m. 

4.Wykonanie podsypki piaskowej pod nową trasą kabla 

5.Przesunięcie kabla na nową trasę  pod nadzorem TAURON DYSTRYBUCJA SA o/Opole  

6.Wykonanie na kablu 3-ch zabezpieczeń rurami dwudzielnymi  typu AROT PS DVK 160 koloru niebieskiego. Uszczelnienie 

wlotów do rur. 

7.Wykonanie próby napięciowej kabla 

8.Wykonanie normatywnej zasypki trasy kablowej 

9.Przekazanie operatu geodezyjnego powykonawczego do  TAURON DYSTRYBUCJA SA o/Opole oraz Zasobów Geodezyjnych 

   w Zdzieszowicach.  

Całość ułożyć zgodnie z normami oaz rysunkami nr E-1 i E-2/1. 
 

B. Przebudowy sieci napowietrzno-kablowej nN : 
          
1. na obwodzie I-szym 
-zabudowę 2-szt słupa typu O-4-10.5/10/E 
-zabudowę 2-szt słupa typu N3-10,5/6/E 
-zabudowę 1-szt słupa typu RPK3-10,5/10/E 
-zabudowę przewodów  sieci nN  AsXSn  4x50+ AsXSn  2x35 mm2  dł. ca 142m 
 -zabudowę 1-go szt. przyłącza AsXSn 4x16 mm2  dł. ca 7m 
-zabudowę 5-szt. opraw oświetleniowych SGS-2 150W soda wraz z wsięgnikami WR-1 1,2/1,6 
dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i połączenia z siecią nN Al. 4x50+35 mm2 należy zabudować na słupach 
typu E izolatorów S80/2 i  S115/2. 
  Materiały z demontażu ( w ilości  3 słupów ,przewodów ASXs 4x50+35 mm² -100m i    ASXs 4x16 mm² -13m 
  zdać wg wytycznych TAURON DYSTRYBUCJA SA o/Opole 
  Całość ułożyć zgodnie z normami oaz rysunkami nr E-1 i E-2. 
  Szczegółowe zestawienie materiałów poniżej. 
 
1. na obwodzie II-szym 
-zabudowę 1-szt słupa typu O-4-10.5/10/E 
-zabudowę 1-szt słupa typu N3-10,5/6/E 
-zabudowę 1-szt słupa typu RNK3-10,5/10/E 
-zabudowę 1-szt słupa typu K-3-10,5/10/E 
-zabudowę przewodów  sieci nN  AsXSn  4x50+ AsXSn  2x35 mm2  dł. ca 95m 
 -zabudowę 1-go szt. przyłącza AsXSn 4x16 mm2  dł. ca 5m 
-zabudowę 1-szt. oprawy oświetleniowej SGS-2 150W soda wraz z wsięgnikami WR-1 1,2/1,6 
dla zabudowy nowej sieci nN typu AsXSn i połączenia z siecią nN Al. 4x50+35 mm2 należy zabudować na słupach 
typu E izolatorów S80/2 i  S115/2. 
-zabudowę uziemienia P-!0- 1 kpl 
  Materiały z demontażu ( w ilości  3 słupów ,przewodów ASXs 4x50+35 mm² -130m i    ASXs 4x16 mm² -13m 
  zdać wg wytycznych TAURON DYSTRYBUCJA SA o/Opole 
  Całość ułożyć zgodnie z normami oaz rysunkami nr E-1 i E-2. 
  Szczegółowe zestawienie materiałów poniżej. 
 
 
C. Dobudowy sieci kablowej oświetleniowej : 

  W związku z dostosowaniem do Dyrektywy nr 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury 

drogowej najważniejszymi parametrami ilościowymi i jakościowymi oświetlenia drogowego są: 

- poziom luminancji (natężenia oświetlenia), 

- równomierność luminancji (natężenia oświetlenia), 

- ograniczenie olśnienia, 
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- dostateczny kontrast luminancji przeszkód z tłem, 

- prowadzenie wzrokowe. 

Na ulicach osiedlowych, parkingach, strefach dla pieszych, rowerzystów itp. przyjęto klasy oświetlenia oparte na 

ocenie wg kryterium natężenia oświetlenia . 

        

6.3.2.Wybór oświetlenia 

Wybrano oświetlenie ul. Młyńskiej jako S3. –Eśr=7,5 lx  Emin=1,5 lx oraz następujące elementy: 

 
 Zestawienie materiałów 

                                

Obwód 

Nazwa materiału Ilość/ 

Jednostka 

UWAGI 

1.Proj. 

Obw. III 

0,4 kV 

Szafka RSOU-1 z wyposażeniem 1 kpl  

Słupy SAL 9,3 z wys.łukowym 

+IZK 10/25+DYt2x2,5-10m+oprawy 

SG2 150W soda+F150/200 

11 kpl 

Słupy stalowy SP6-W1,5+IZK 10/25A+ 

+DYt2x2,5-8m+oprawy LED TELECEO 

71W+F150/200 

4 kpl 

Kabel YAKXs 4x35 mm²  

+Fe/Zn 30x4 mm 

344m 
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Rury AROT SRS 110-niebieska 32m 

Rury AROT DVK 110-niebieska 32m 

Piasek 30 m³ 

Końcówki KRA 35 90 szt 

Rury JANO TPC anty UV 75/2,5 3 szt 

Ramka RK 12 szt 

Zacisk SLIP 21.1 4 szt 

Ogranicznik SE 30,150 4 szt 

Uchwyt dystansowy SO79,5 8 szt 

Taśma satl.20x0,4 14 szt 

 

Kable ułożyć w rowie kablowym na głębokości: 

     - nN 0,4 kV-0,5 m– dla sieci oświetleniowej oraz szerokości dna rowu  kablowego 0,4 m.  

     Kabel zabezpieczyć folią kablową- niebieską. 

     Pozostałe elementy  

Całość ułożyć zgodnie z normami oaz rysunkami nr E-1 i E-2. 
 
 
           5.1. Sposób realizacji przebudowy 

Całość przebudowy należy wykonać po podpisaniu „Porozumienia” –załącznika  

warunków przebudowy wyd. przez TAURON DYSTRYBUCJA SA o/Opole oraz po zgłoszeniu do wyłączenia 

przebudowanego obwodu.  

Przebudowę należy wykonać w następującej kolejności: 
1.zabudowę nowych słupów wraz z uzbrojeniem 
2.wykonanie nowych  przewodów rozdzielczo-oświetleniowych wzdłuż ul.Młyńskiej 
3.Opuszczenie przewodów przeznaczonych do likwidacji wzdłuż ul.Młyńskiej 
4.Zamocowanie istn. sieci rozdzielczo-oświetleniowej na projektowanych słupach.  
5. Opuszczenie przewodów przyłączy i zamocowanie nowych lub przełożenie na 
     nowe słupy 

                  6.Przełożenie istn. oprawy oświetleniowej na słup E. 

 
             5.8.OBLICZENIA TECHNICZNE  

Tabela nr 1 

Nr Typ  Wys. Obciążenie słupa 

 

Elementy obliczeniowe  

słupa słupa słupa Obliczeniowe Dop.     a    Wp   

   E   Pu Pz Puw Puw Np. 0,2Nr m Po  Ps Wp Cos L/2 

  m daN  

Obw.I 

Proj.słup nr I/1 E-O4-10,5/10 10,5 490,4 479,1 685,6 1000 695  27 27  1,3 0,3 

Proj.słup nr I/2 E-N3-10,5/6 10,5 147,9 27 150,4 600 695   27   0,087 

Proj.słup nr I/3 E-RPK3-10,5/10 10,5 477/Pug 493/Puo 686,0 1000 695 89,6  27 40  0,174 

Proj.słup nr I/4 E-N3-10,5/6 10,5 192,7 71,8 205,6 600 695 44,8  27 40  0,087 

Proj.słup nr I/5       E-O4-10,5/10 10,5 490,4 278 563,7 1000 695  22 27   0,16 

Obw.II 

Proj.słup nr II/1            E-O4-10,5/10 10,5 490,4 284,5 567.5 1000 695  16 27 40 1,3 0,16 

Proj.słup nr II/2 E-N3-10,5/6 10,5 286,7 44,8 290,2 600 695 44,8 43  40 1.3 0.174 
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Proj.słup nr II/3 E-RNK3-10,5/10 10,5 695/Pug 353/Puo 779,5 1000 695      0,5 

Proj.słup nr II/3/1 E-K3-10,5/10 10,5 739,8 84,8 744,6 1000 695 44,8      

 

 

Założenia: 

Istniejące przewody robocze Al 4x50+ Al. 35,proj. przyłącza Al 4x25;4(2)x16, rozpiętość przęseła- do 55 m 

stefa wiatrowa WI; strefa sadziowa SI; strefa sadziowa SI; max zwis przy +40 C   1,5 m 

Projektowane słupy dobrano z zapasem 30% -na ewentualną rozbudowę 
 

Tabela nr 2 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

Nr Typ  Ustoje 

Poł.z istn. linią AL. 

4x50+2x35 

Przewody 

AsXSn Zaciski Uchwyty 

słupa słupa U85 U130 Płyta 

S80/

2 

S115

/2 

UPA 

50-

70 

UPA 

6-35 

4x50 

2x35 4x16 SL SO 

   E 

+objemka 

OU. 

0,3/0,

3   PI-1 ca 

21. 

12 

21

. 

1 

34. 

50 

34 

25

0 130 79,6 

  kpl szt m szt 

Obw.I 

Proj.słup nr I/1 O4-10,5/10 2  1     

130 

 14 8 2 2   

Proj.słup nr I/2 N3-10,5/6 2  1       8   2  

Proj.słup nr I/3 RPK3-10,5/10 2 1 1 2 4 5    8   2  

Proj.słup nr I/4 N3-10,5/6 2  1     7  16   2  

Proj.słup nr I/5       O4-10,5/10 2  1      14 8 2 2   

RAZEM 

10,5/6-2szt; 

10,5/10-3szt 10 1 5 2 4 5  130 7 24 48 4 4 6  

Obw.II 

Proj.słup nr II/1            O4-10,5/10 2  1     

95 

 14  2 2   

Proj.słup nr II/2 N3-10,5/6 2  1       8   2  

Proj.słup nr II/3 E-RNK3-10,5/10 2 1 1 2 4 5    16   2  

Proj.słup nr II/3/1 K3-10,5/10 2  1     15      2 

RAZEM 

10,5/6-1szt; 

10,5/10-3szt 8 1 4 2 4 5  95 15 14 24 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Nr Uziom Przyłącz nN Śruby M Przełożenie Haki Haki 

słupa P1x9 

Op

as

ka 

Za

cis

k 

Uch 

Odc 

SO 

Taśm

a 

COT 

Hak 

SOT 

Nakr

+pod 

kwad 

Dwu 

str 

Popr

zecz

nik 

Opr

aw

a 

Wys. 

Rur.

z 

DYT 

SV

19 

 

wieszak  SOT 

SOT 

M20 

 

M 

2

0 60.3 

21.1

3 

21.1

613 
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  kpl 

PE

R 

15 

SL

IP 

22.

1 

118 

425 

37 

36 

39 

28.2 

20x 

310 

20x 

350 PI-1 

de

mo WR1 

25

A 

20x 

130 

16x3

00 

PD 

2.3 

PD 

3.2 

P

D 

2

.

2  

  szt kpl szt  szt kpl 

Obw.I 

Proj.słup nr I/1  2 8 2 2 2 1   1 1 1 2 2 2  2  

Proj.słup nr I/2  2 8 2 2 2  1  1 1 1    1   

Proj.słup nr I/3  6 8 2 3 3  1 1 1 1 1    1  1 

Proj.słup nr I/4  2 8 2 2 2  1  1 1 1    1   

Proj.słup nr I/5        2 8 2 2 2 1   1 1 1 2 2 2 1 2  

RAZEM  14 40 10 11 11 2 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 1 

Obw.II 

Proj.słup nr II/1             2 8 2 2 2 1   1 1 1 2 2 2  2  

Proj.słup nr II/2  4 16 4 4 4  1 1          

Proj.słup nr II/3  8 16 4 5 5  1        1  1 

Proj.słup nr II/3/1 1       1        1   

RAZEM 1 14 40 10 11 11 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

 

5.9. UWAGI OGÓLNE 

1.Budowę sieci napowietrznej niskiego napięcia wykonać w oparciu o wymogi normy PN-75/E- 05100 oraz SEP-E-

003.     

2.Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń 

elektroenergetycznych .  

3.Kabel SN i nn budować i oznaczyć zgodnie z PN-76/E-05125 oraz SEP-0-004 w rowach kablowych oraz 

odpowiednio zabezpieczyć. 

4.Wykopy pod kabel nn- sposób prowadzenia robót ręczny ,oznaczenia tras kabli (folia niebieska, opaski, 

oznaczniki kablowe itd.) Zabezpieczenie wykopów dla osób postronnych (wygrodzenia-bariery w kolorze czerwono-

białym ; umieszczenie kładek z poręczami; oznaczenie i  oświetlenie). 

5.Uziemienia sieci nn wykonać w oparciu o karty katalogowe. 

6.Po zakończeniu robót należy wykonać pełny zakres pomiarów pomontażowych. 

7.Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

8.Prace przebudowy należy prowadzić pod nadzorem pracownika Tauron Dystrybucja SA o/Opole 

   9.Wykonawca winien zapoznać i spełnić zalecenia ZK. 

 

 

 

 

 
6.0. Informacja B.I.O.Z 

 

Część opisowa 

1) Materiały wykorzystane w opracowaniu 
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[1]. Projekt budowlany przebudowy jw. 

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. Nr 120/03,poz.1126./ 

[3]. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i  

higieny pracy. /Dz.U. Nr 169/03 poz.1650/ 

[4].Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwai higieny pracy podczas  

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

[5.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji  

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych./Dz.U. Nr 118/01 poz.1263/ 

 [6]. Normy jw. 

 Zakres robót i kolejność realizacji 

Projektuje się przebudowę istniejącej sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV i kablowej 15 kV oraz dobudowę 

istniejącej sieci kablowej oświetleniowej. 

Cała przedmiotowa przebudowa zaliczana jest do robót budowlanych liniowych zlokalizowanych pod powierzchnią 

terenu. 

Kolejność realizacji zakłada projekt tzn. najpierw realizację nowych odcinków sieci kablowej  

a następnie połączenie z istniejącymi a następnie demontaż.  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to: 

-kable elektroenergetyczne 0,4 i 15 kV 

-sieć napowietrzna nN 

-sieć wodociągowa 

-chodnik i ul. Młyńska w Januszkowicach 

Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Istniejące zagospodarowania terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Projektowana inwestycja , polegająca na przebudowie istniejących sieci kablowej 15 i 0,4 kV oraz sieci kablowo-

napowietrznej 0,4 kV ze względu na specyfikę prowadzonych robót, stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstawania  zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności: 

 przysypania ziemią, 

 porażenia prądem elektrycznym, 

 upadku z wysokości, 

Zgodnie z § 6. Rozporządzenia do robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 

stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zalicza się: 

a) wykonywanie prac budowlanych pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od  

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
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Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie ,  ziemia na odkład,  posadowienie kabli na głębokości 0,6-1,0 m 

(gł.wykopu 

pod słup typu E 2,2 m  wykonywana będzie mechanicznie), bez umocnień o bezpiecznym nachyleniu ścian 

wykopów. 

Jedynym potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników będzie prowadzenie prac ziemnych w pobliżu 

istniejących kabli 

elektroenergetycznych oraz montażowych na dnie wykopu. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

zawartych  

w normie PN-IEC-05125-1; PrPN-E-05125; N-SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe<  

PN-IEC-05100;2002; N-SEP-003>Elektroenergetyczne linie napowietrzne< PN-EN-50110-1 > Eksploatacja urządzeń 

elektroenergetycznych < 

Prace zakresie przebudowy i budowy urządzeń  elektroenergetycznych należy wykonywać przy wyłączeniu tych 

urządzeń spod napięcia, przy czym wyłączenia spod napięcia w taki sposób, aby uzyskać widoczną przerwę 

izolacyjną w obwodach zasilających. Urządzenia technologiczne (dźwigi,koparki itp.), które znajdą się w pobliżu 

czynnych napowietrznych  

urządzeń elektroenergetycznych (linie napowietrzne 0,4 kV) muszą spełniać strefę 3 metrowej bezpiecznej pracy, 

natomiast prace w pobliżu czynnych podziemnych urządzeń  elektroenergetycznych (kable 0,4 i 15 kV) należy 

prowadzić metodą ręczną. 

Nie należy wykonywać prac na urządzeniach elektroenergetycznych napowietrznych przy złej widoczności, 

podczas silnego wiatru, mgły, deszczu, śnieżycy, odwilży oraz mrozu większego niż -10 oC (-5 oC). Podczas 

wyładowań atmosferycznych wykonywanie robot na liniach napowietrznych jest zabronione. Wszystkie 

prace przy urządzeniach elektroenergetycznych winny wykonywać na podstawie ważnych zaświadczeń 

kwalifikacyjnych oraz na polecenie pisemne. 

Całość należy wykonywać zgodnie z: 

 Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. 

6) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

7) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas  wykonywania robót 

budowlanych. 

1. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora 

pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych 

trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany 

zakres robót przekracza 500 osobodni. 

2. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. 

3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie 

budowy. 

4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, 

gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 

6. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
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7.1.Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,  

telekomunikacyjne  i wodociągowe powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

7.2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z 

właściwą jednostką (Tauron Dystrybucja SA o/Opole), w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

7.3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

7.4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 

powinno odbywać się ręcznie. 

8. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w § 15 ust. 21, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

8.2. Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości niemniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

8.3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót można oznaczyć za 

pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w 

odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

9. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 

zapewnić stały jego dozór. 

10.1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu. 

10.2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

10.3. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, 

należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

12. W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko-przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 

zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych 

urządzeń mechanicznych. 

13.1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. 

13.2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób służącymi urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

14. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

15.1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko-przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 
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16. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 

urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

17. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. 

17. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 

stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

17.2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

18.W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

18.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

18.2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

19. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

20.Należy zachować bezpieczne zasady wykonywania tych prac: 

1.Przy układaniu kabla, pracownicy wykonujący tę czynność powinni być wyposażeni w brezentowe rękawice 

ochronne. 

2.Rowy kablowe po ułożeniu w nich kabli powinny być niezwłocznie zasypane. 

3.Przy pracach na skrzyżowaniu z istniejącymi czynnymi kablami 0,4 i 15 kV należy zachować szczególną 

ostrożność ponieważ: 

-w poruszonym kablu może wystąpić zwarcie i wyrzut łuku elektrycznego na zewnątrz, 

-metalowy pancerz lub osłona kabla może być pod napięciem. 
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