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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

4.1. Część opisowa. 

4.1.1. Wykaz kopii pism i uzgodnień. 

 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z dn. 12.07.2019 r.  .................. 6 

 Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 128/2019 z dnia 28.08.2019 r. .................................... 11 

 Wykaz działek objętych inwestycją . ............................................................................................ 13 

 Wykaz współrzędnych geodezyjnych . ......................................................................................... 14 

4.1.2. Podstawa opracowania.  

 Pisma i uzgodnienia z pkt. 4.1.1 

 Dane zebrane przez projektanta w terenie 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

 Obowiązujące normy i przepisy 

4.1.3. Zakres opracowania. 

W ramach opracowania projektuję się przebudowę istniejącej infrastruktury 

elektroenergetycznej ze względu na zachodzące kolizje z projektowaną przebudową ulicy 

Budowlanych w Lisowie. Sieć elektroenergetyczna stanowi składnik majątku TAURON 

Dystrybucja S.A. oraz Urzędu Gminy Herby. 

4.1.4. Lokalizacja inwestycji. 

 Wszystkie prace elektroenergetyczne wykonane będą na działkach o nr ewidencyjnych 

879/10, 775/10, 1119/10 obręb Lisów 0004 Ark. 2 wykazanych na mapach ewidencyjnych, 

zgodnie z wypisem z rejestru gruntów sporządzonych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.  

4.1.5. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji. 

 Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granicę działek na której jest 

zlokalizowana.  

4.1.6 Charakterystyka ekologiczna. 

 Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczające go 

środowiska oraz na zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich. Dane techniczne inwestycji: 

a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz  ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków: Nie 

dotyczy, 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych: Nie dotyczy, 
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c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: Nie dotyczy,  

d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń: Nie dotyczy z wyjątkiem występującego pola 

elektromagnetycznego, którego dopuszczalny poziom jest dotrzymany dla miejsc dostępnych dla 

ludzi, 

e) Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne: Inwestycja ma wpływ tymczasowy, tylko podczas 

prowadzonych prac budowlanych.  

4.2 Część rysunkowa 

 Rys. nr 1 - Orientacja .................................................................................................................... 15 

 Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu .............................................................................. 16 
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WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 

 

 

 

Lp. 

 

Nr działki 

ewidencyjnej 

Obręb 

ewidencyjny 
Właściciel lub władający Nr KW  

 

1. 

 

879/10, 

775/10, 

1119/10 

240704.0004 

Lisów 

Gmina Herby 

ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby 
CZ1L/00044606/9 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH 

 

 

Lp. Współrzędna X Współrzędna Y 

1. 6555946.21 5621809.79 

2. 6555943.99 5621809.33 

3. 6555939.89 5621820.92 

4. 6555947.92 5621835.38 

5. 6555935.10 5621830.70 

6. 6555931.37 5621826.08 

7. 6555891.99 5621809.26 

8. 6555883.83 5621805.34 
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5. PROJEKT BUDOWLANY. 

5.1 Opis techniczny.  

5.1.1. Wstęp. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci 

elektroenergetycznej SN i nN w celu usunięcia powstałych kolizji w związku z przebudową ulicy 

Budowlanych w Lisowie. 

5.1.2. Stan istniejący. 

W rejonie przebudowywanej infrastruktury drogowej znajdują się: 

 linie kablowe SN 15kV Herby ÷ Lisów: 

- typu HAKFtA 3x120mm
2
 relacji słup nr 7 (CZZ113821) ÷ stacja transformatorowa 15/0,4kV 

Lisów Osiedle 3 (CZZ31016), 

- typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm
2
 relacji słup nr 68 (CZZ113856) ÷ stacja transformatorowa 

15/0,4kV Lisów Osiedle 1 (CZZ30478), 

- typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm
2
 relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV Lisów Osiedle 1 

(CZZ30478) ÷ stacja transformatorowa 15/0,4kV Lisów Osiedle 2 (CZZ30479). 

 linie kablowe nN 0,4kV zasilane ze stacji transf. 15/0,4kV Lisów Osiedle 1 (CZZ30478): 

- typu YAKY 4x120mm
2
 relacji CZZ30478 ÷ ZK na budynku nr 9 (obwód nr 2), 

- typu YAKY 4x120mm
2
 relacji ZK na budynku nr 7 ÷ ZK na budynku nr 5 (obwód nr 2), 

- typu YAKXS 4x120mm
2
 relacji CZZ30478 ÷ ZK-7551 (obwód nr 3) 

- typu YAKXS 4x120mm
2
 relacji CZZ30478 ÷ ZK na budynku nr 15 (obwód nr 4) 

- typu YAKXS 4x120mm
2
 relacji CZZ30478 ÷ ZK UG Herby – oczyszczalnia ścieków (obwód nr 5) 

5.1.3. Stan projektowany. 

W celu usunięcia powstałych kolizji pomiędzy istn. infrastrukturą elektroenergetyczną  

a proj. infrastrukturą drogową projektuje się:  

 w zakresie linii kablowych SN:   

- przełożenie kabla SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm
2
 relacji stacja transf. 15/0,4 kV 

Lisów Osiedle 1 (CZZ30478) ÷ stacja transf. 15/0,4 kV Lisów Osiedle 2 (CZZ30479) – LK3,  

ze względu na kolizję podłużną, na odcinku o długości trasy Lt=15m. UWAGA: Kabel biegnie 

współbieżnie z linią kablową nN LK5, układać w dwudzielnej rurze osłonowej o średnicy 160mm 

koloru czerwonego. Dodatkowo przy przejściu kabla pod ulicą Budowlanych należy ułożyć 

rezerwowy przepust za pomocą dwuściennej, karbowanej rury ze złączką wodoszczelną  
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o średnicy 160mm koloru czerwonego, długość trasy Lt=14m. Przepust zabezpieczyć 

systemowymi wodoszczelnymi pokrywami do karbowanych rur osłonowych.   

- zabezpieczenie linii kablowej SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm
2
 relacji słup nr 68 

(CZZ113856) ÷ stacja transformatorowa 15/0,4kV Lisów Osiedle 1 (CZZ30478) – LK2 na całej 

kolizyjnej długości za pomocą dwudzielnej rury osłonowej o średnicy 160mm koloru czerwonego, 

długość trasy Lt=60m, 

- linia kablowa SN 15kV typu HAKFtA 3x120mm
2
 relacji słup nr 7 (CZZ113821) ÷ stacja 

transformatorowa 15/0,4kV Lisów Osiedle 3 (CZZ31016) ze względu na typ kabla oraz brak 

możliwości przebudowy poza obszar kolizji pozostaje bez zmian. W celu umożliwienia 

przyszłościowej wymiany kabla, w razie jego uszkodzenia, proj. się ułożenie pod nową 

nawierzchnią drogi kanalizacji kablowej za pomocą dwuściennej, karbowanej rury ze złączką 

wodoszczelną o średnicy 160mm koloru czerwonego, długość trasy Lt=72m. Przepust 

zabezpieczyć systemowymi wodoszczelnymi pokrywami do karbowanych rur osłonowych. 

Miejsce początku i końca kanalizacji kablowej oznaczyć betonowymi słupkami oznaczeniowymi.  

 w zakresie linii kablowych nN: 

- przełożenie kabla nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 relacji stacja transf. Lisów Osiedle 1 (CZZ30478) - 

ZK 7551 (obwód nr 3) – LK5, ze względu na kolizję podłużną, na odcinku o długości trasy Lt=15m. 

UWAGA: Kabel biegnie współbieżnie z linią kablową SN LK3, układać w dwudzielnej rurze 

osłonowej o średnicy 110mm koloru niebieskiego. Dodatkowo przy przejściu kabla pod ulicą 

Budowlanych należy ułożyć rezerwowy przepust za pomocą dwuściennej, karbowanej rury ze 

złączką wodoszczelną o średnicy 110mm koloru niebieskiego, długość trasy Lt=14m. Przepust 

zabezpieczyć systemowymi wodoszczelnymi pokrywami do karbowanych rur osłonowych.   

- pozostałe linie kablowe nN 0,4kV należy zabezpieczyć za pomocą dwudzielnych rur osłonowych 

koloru niebieskiego. Przy ewentualnych przejściach kabli pod ulicą Budowlanych należy ułożyć 

rezerwowe przepusty za pomocą dwuściennej, karbowanej rury ze złączką wodoszczelną  

o średnicy 110mm koloru niebieskiego. Przepust zabezpieczyć systemowymi wodoszczelnymi 

pokrywami do karbowanych rur osłonowych. 

Przebudowę oraz zabezpieczenie linii kablowych SN i nN należy wykonać zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 2 oraz schematem ideowym przebudowy sieci 

elektroenergetycznej SN i nN rys. nr 3. Układanie linii kablowej należy realizować zgodnie  

z wymogami określonymi w normie N SEP-E-004. Należy także stosować się do zapisów 
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warunków usunięcia kolizji wydanych przez właściciela infrastruktury elektroenergetycznej 

TAURON Dystrybucja S.A.  

5.2. Uwagi końcowe. 

 Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z PBUE i przy zachowaniu zasad BHP.  

 Należy stosować się do zapisów warunków usunięcia kolizji wydanych przez właściciela 

infrastruktury elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. 

 Układanie linii kablowych należy realizować zgodnie z wymogami określonymi  w N SEP-E-004.  

 W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie. 

 Dla obiektów budowlanych ulegających zakryciu wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą przed ich zakryciem.  

 Wszelkie zmiany projektowe winny być uzgodnione z autorem projektu.  

5.3. Część rysunkowa. 

 Rys. nr 3 – Schemat ideowy przebudowy linii kablowych SN i nN  .............................................. 20 

 
5.4. Zestawienie materiałów 

Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość Uwagi 

1. 
Rura osłonowa dwuścienna, karbowana ze złączką 

wodoszczelną o średnicy 160 mm czerwona 
m 86 R1 

2. Wodoszczelne pokrywy do karbowanych rur osłonowych o śr. 160mm szt 4  

3. Rura osłonowa dwudzielna o średnicy 160mm czerwona m 87 R3 

4. 
Rura osłonowa dwuścienna, karbowana ze złączką 

wodoszczelną o średnicy 110 mm niebieska 
m 97 R4 

5. Wodoszczelne pokrywy do karbowanych rur osłonowych o śr. 110mm szt 26  

6. Rura osłonowa dwudzielna o średnicy 110 mm niebieska m 120 R6 

7. Rura osłonowa dwudzielna o średnicy 58 mm niebieska m 91 R7 

8. Folia kalandrowana PCV koloru czerwonego m
2 

72  

9. Folia kalandrowana PCV koloru niebieskiego m
2
 129  

10. Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 4  

11. Oznaczniki identyfikacyjne linii kablowej typu Oki szt 105  

12. Piasek m
3 

1,0  

 

 

 



Stacja transf. 15/0,4kV

"Lisów Osiedle 1" 

(CZZ30478)

Proj. przebudowa LK3 - Proj. przebudowa linii kablowej 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 

rel. stacja transf. 15/0,4 kV Lisów Osiedle 1 (CZZ30478) – stacja transf. 15/0,4 kV Lisów Osiedle 2 (CZZ30479)

na odcinku o dł. trasy Lt=15m

Proj. przebudowa LK5 - Proj. przebudowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120 

rel. stacja transf. Lisów Osiedle 1 (CZZ30478) - ZK 7551 (obwód nr 3), na odcinku o dł. trasy Lt=15m 
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kier. stacja transf. nr CZZ30479

Proj. przebudowa LK5
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