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OŚWIADCZENIE  
 

 

Niniejszym oświadczam, iż projekt wykonawczy  

Przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej w ciągu drogi 

powiatowej nr 1490k Ropica Górna - Bartne 

  

Lokalizacja: Dz.nr.ew: 473, 439/1, 442/11, 470/4, 470/5,  442/3, 470/2, 132/11, gm:    

     Sękowa, powiat gorlicki, woj. małopolskie 

 

 

 

Inwestor: ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

    38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
 

 

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r (Dz. U. Nr 156/06- 

poz.118, z późń. zm).  

  

Projektował:  

mgr inż. Zygmunt Pawlak - upr. Nr UAN-7342-19/91 

 - upr. Nr. GPA-7342-54/96 

 

 

 

 

 

Sprawdził:  

inż. Mikołaj Gondek - upr. UAN.I-8340/A-120/89 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 

1. WSTĘP 

              

  Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy fragmentu linii 

napowietrznej w ciągu drogi powiatowej zlokalizowanej na działkach o numerach ew:  

Dz.nr.ew: 473, 439/1, 442/11, 470/4, 470/5,  442/3, 470/2, 132/11, gm: Sękowa, powiat 

gorlicki, woj. małopolskie 

 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 

 Projekt opracowano w oparciu o : 

 

2.1.Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych. Wpisaną do 

ewidencji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

 

2.2. Obowiązujące normy i przepisy: 

 
 [1]     N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne, 

 Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego 
z przewodami pełnoizolowanymi oraz z 
przewodami niepełnoizolowanymi. 

[2] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, 
  Projektowanie i budowa 
[3]     PN-E-90401;1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o 

izolacji z tworzyw. 
. 
[4] PN-86/E-05155 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Wspólne wymagania i badania. 
[5] PN-83/E-06040 Transformatory. Ogólne wymagania i badania. 

[10] PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o 
mocy znamionowej 25kVA i większej. Wyposażenie 
podstawowe. 



PRZEBUDOWA SIECI NN W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1490k  

13 

 

[11] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli. 

[6] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Wymiary 

[7] PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 
przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV. 

[8] PN-EN-50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 
przemiennego powyżej 1 kV 

[9] PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu 
przemiennego o napięciu wyższym od 1kV 

[10] N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia 
Ochrona przeciwporażeniowa 

 
 
 
 

2.3. Dokumenty: 
 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity).  

Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z  późniejszymi zmianami. 

[2]  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. z 2007r. Nr 

16 poz. 94. 

[3]  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z 
2004r. Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami. 

[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 
62 z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami. 

[5]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007r. Nr 39 
poz. 251  

[6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w 
sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 
usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. (Dz.U. Nr 249, poz. 
2500) 

 [7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami. 

 [8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r. 

 [9] Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut 
Energetyki, Wydanie 4 - 1997r. 

 [10] Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut 
Energetyki, Warszawa 1997r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
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 [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

 

2.4. Zalecenia Inwestora 

 

 

 

3. ZAKRES PROJEKTU 

           

 Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje: 

 

- Przebudowę fragmentu linii napowietrznej od stanowiska słupowego nr 6 w ciągu drogi 

powiatowej nr 1490k Ropica Dolna – Bartne. Przebudowa obejmuje swoim zakresem 

działki o numerach ewidencyjnych: 473, 439/1, 442/11, 470/4, 470/5,  442/3, 470/2, 132/11 

,gm: Sękowa. 

- Dobór nowych słupów linii napowietrznej 

- Dobór osprzętu przebudowywanej linii  

- Dobór przewodów 

 

 

4. OPIS PLANOWANEJ PRZEBUDOWY 

 

 4.1. OPIS OBIEKTU 

 

Obiekt planowany do przebudowy to linia napowietrzna nn zasilania ze stacji 

transformatorowej BODAKI  04 [81421]. Linia w zakresie objętym przebudową przebiega od 

słupa NR 6 poprzez projektowaną do przebudowy drogę powiatową relacji Ropico Górna – 

Bartne o numerze 1940k.  

 

 4.2. STAN ISTNIEJĄCY 

 

Obecnie linia nn zabudowana jest na słupach typu ŻN. Przeznaczony do przebudowy 

odcinek jest mocno wyeksploatowany. Słupy w przebudowywanym zakresie wymagają 

całkowitej wymiany na nowe, wraz z przewodami.  
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 4.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 Przedmiotowe opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlano-

montażowych związanych z przebudową odcinka linii napowietrznej elektroenergetycznej 

nn  w zakresie: 

- charakterystykę odcinka linii objętego opracowaniem 

- trasę przebiegu przebudowywanego odcinka linii 

- przebudowę części napowietrznej odcinka linii 

- dobór słupów 

- dobór przewodów 

 

 

 4.4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANEJ PRZEBUDOWY 

 

 

Trasa przebudowywanego odcinka linii napowietrznej prowadzona jest od istniejącego 

słupa nr 6 po przez przebudowywaną drogą powiatową 1490k. Następnie dalej do 

kolejnego stanowiska linii nr 5 jak i poprzez potok Sękówka do stanowiska nr 9. 

Skrzyżowanie linii z projektowaną drogą powiatową nr 1490k obrazuje profil (rysunek nr 2) 

a w przejściu nad potokiem rysunek nr 3. 

 

Przewody linii napowietrznej w przebudowywanym zakresie projektuje się jako izolowane 

typu: AsXS 4x50mm2. Na odcinku objętym zakresem poniższego opracowania tj. od słupa 

nr 6 do słupa nr 9 przewiduję się całkowitą wymianę istniejących przewodów na przewody 

nowe (całkowita długość wymienianego odcinka l=95m). W zakresie od istniejącego słupa 

nr 7 do przeprojektowywanego słupa nr 6 przewiduje się wykorzystanie istniejących 

przewodów. Ponadto projektuje się dobudowę jednego stanowiska linii zmieniając układ 

sieci. Z nowo projektowanego słupa typu E10,5/12 należy przejść linią poprzez potok do 

przeprojektowywanego słupa nr 9 jak i do słupa nr 5 również planowanego do przebudowy. 

Rozpiętości przęseł przebudowywanej linii są mniejsze od granicznych rozpiętości przęsła 

wiatrowego i rozpiętości przęsła nominalnego. Dla poszczególnych przęseł określono 

maksymalne zwisy dla temperatur +40 i -5C wraz z sadzią katastrofalną.  
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Aby przeciwdziałać skutkom pełzania przewodów należy w trakcie naciągania przewodów 

wykonać ich przeprężenie.  

Przebudowę projektowanej linii dobrano według poniższego zestawienia: 

 

- NR 7- Istn. słup  nie planowany do przebudowy 

 

- NR 6 – Istn. słup – projektowana wymiana na słup wirowany typu E10,5/10. 

Funkcja: KK 

  

- NR 5 – Istn. słup – projektowana wymiana na słup wirowany typu: E10, 5/10 

Funkcja: KK 

 

- NR 9 - Istn. słup – projektowana wymiana na słup na wirowany typu: E10,5/10 

Funckja: KK 

 

- Nowo proj. stanowisko – projektowana zabudowa słupa typu: E10,5/12 

Funckja: RKK 

 

 Przed przystąpieniem do posadowienia słupów należy wytyczyć lokalizację 

przebudowywanych słupów. Dokonać posadowienia, które dobrano dla gruntu średniego 

oraz dla funkcji słupa. Posadowienia słupów należy dokonać metodą wiercenia otworów 

wiertłem o odpowiednio dobranej średnicy w gruncie. W przypadku stwierdzenia przez 

Wykonawcę podczas wykonywania robót innego rodzaju gruntu niż w projekcie należy 

skonsultować dobór fundamentów. Dla słupów mocnych projektuję się stabilizację za 

pomocą płyt ustojowych. Podziemne części słupa, elementy ustojowe należy ochronić 

przed szkodliwymi wpływami lakierem lub masą asfaltową. Prace wykonywać zgodnie z 

normą PN-B-06050:1999. Przed przystąpieniem do ustawiana słupa należy zamontować na 

nim cały osprzęt w pozycji leżącej. Stawiane słupów zaleca się z wykorzystaniem dźwigu. 

Montaż elementów na istniejących słupach nie podlegających wymianie zaleca się aby było 

wykonywane przy użycia zwyżki z koszem.  

 

 

Projektuje się zabudowę przewodów AsXs 4 x 50 mm.  
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Przed przystąpieniem do rozciągania przewodów należy na słupach rozmieścić rolki. 

Przewód naciągać przy pomocy linki nylonowej z opończą do mocowania przewodów, na 

uchwytach przelotowych. Naciąg i zwis dobrać tak jak dla temperatury 5°C, niższej niż 

panująca w czasie montażu.  

Montaż pozostałych elementów takich jak ograniczniki przepięć, przyłącza należy 

wykonywać po kompletnym naciągu linii. 

Zwrócić szczególną uwagę by podczas zawieszania przewód nie ocierał o ziemie lub inne 

przeszkody terenowe. 

   

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 

 

 Realizację niniejszego projektu należy wykonywać według wymienionych norm i 

przepisów. Przed przystąpieniem do budowy należy zrealizować warunki określone w 

załączonych uzgodnieniach poszczególnych jednostek, urzędów itp. 

 

                                  Projektował :  

Mgr inż. Zygmunt Pawlak 

 

 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW: 

 

l.p Materiał Typ Ilość 

1 Słup Wirowany E10,5/10 3 szt  

2 Słup Wirowany E10,5/12 1 szt 

3 Przewody AsXS 4x50mm 100m 
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6. INFORMACJA BIOZ 

  

  

    Zlecenie:     Przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej w ciągu 

drogi powiatowej nr 1490k Ropica Górna - Bartne 

 

 

  

  

      Adres:           Dz.nr.ew: 473, 439/1, 442/11, 470/4, 470/5,  442/3, 470/2, 132/11, gm: Sękowa,   

       powiat gorlicki, woj. małopolskie 

 

             

 

      Temat:            Instalacje elektryczne zewnętrzne 

          

 

 

  

 

       Inwestor:        ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

                   38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
              

 

 

 

  

  

Opracowanie:  mgr inż. Zygmunt Pawlak 

 

Nowy Sącz, Styczeń 2014 r 
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1.1.1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

  

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.  
Zamierzenie inwestora obejmuje przebudowę linii napowietrznej 

- -         sprawdzenie atestów materiałów ( kable, osprzęt el.) 
- -     stawianie stanowisk słupowych 
- -         zawieszanie przewodów 
- -         sprawdzenie jakości wykonania  
- -          pomiary i próby 

  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
Działki są zabudowane, częściowo uzbrojone w podstawowe media ( sieć energetyczna 

WN, NN, sieć gazowa, sieć teletechniczna,). 

  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów. 

  

4. 4.      Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

  

4.1.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  - 

Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) a)      wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 metra oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej 
niż 3,0 m, 

WYSTĘPUJE 

b) b)      roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0 m,  

WYSTĘPUJE 

c) c)      rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,  
NIE WYSTĘPUJE 

d) d)      roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,  
NIE WYSTĘPUJE 

e) e)      montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych, 

NIE WYSTĘPUJE 

f) f)        roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
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- -         3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
 

PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU 

BUDOWY. 

- -         5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV,  

WYSTĘPUJE 

- -         10,0 m  -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 
przekraczającym 30 kV, 

NIE WYSTĘPUJE 

  

- -         15,0 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 
przekraczającym 110 kV, 

NIE WYSTĘPUJE 

g) g)      roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m,    

NIE WYSTĘPUJE 

h) h)      roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych,  
WYSTĘPUJE 

4.2. 4.2.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  
- Prawo budowlane, przy których występują działanie substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) a)      roboty prowadzone w temperaturze poniżej  -10°C,  
NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest,  

NIE WYSTĘPUJE 

4.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  - 

Prawo budowlane,  stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) a)      roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,  
NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów,  
NIE WYSTĘPUJE 

4.4 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  - 

Prawo budowlane,  prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a) a)      roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym  powyżej 110 kV, 
NIE WYSTĘPUJE 

c) c)      budowa i remont: 
- -         linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),  
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NIE WYSTĘPUJE 

- -         sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 
elektroenergetyczne,  

- -         linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  
NIE WYSTĘPUJE 

-    sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 

z prowadzenie ruchu kolejowego 

NIE WYSTĘPUJE 

d) d)      Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego,  
WYSTĘPUJE 

4.5. Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 

a) a)      roboty prowadzone z wody lub pod wodą,  
NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      montaż elementów konstrukcyjnych, obiektów mostowych, 
NIE WYSTĘPUJE 

c) c)      fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) d)      roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m, 
NIE WYSTĘPUJE 

  

4.6. Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) a)      roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

 NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 

NIE WYSTĘPUJE 

4.7. Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi 

z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk, 

NIE WYSTĘPUJE 

4.8. Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i 

przepraw mostowych, 

NIE WYSTĘPUJE 

4.9. Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

a) a)      roboty ziemne związane z przemieszczeniem lub zagęszczaniem gruntu, 
b) b)      roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów, 
NIE WYSTĘPUJE 

4.10. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
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NIE WYSTĘPUJE 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapem budowy (wykopy, 

szalowanie, układanie rur, osadzenie studni, zasypywanie wykopów) zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku,   w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 

47/03 – poz. 401) 

 

 

  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  umożliwiając 

szybką ewakuację na wpadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Brak szczególnego zagrożenia. 

• ••••        Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp. 
• ••••        Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy: 
- -         usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść,  
- -         stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny). 

  

• ••••        Bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego,  
• ••••        Punkt przeciwpożarowy: podręczne środki przeciwpożarowe, woda, 
• ••••        Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o 

telefonach alarmowych. 
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III. OPRACOWANIE RYSUNKOWE 

 

 








