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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1 Podstawa i zakres opracowania.
Podstawę opracowania stanowią;
- umowa z Inwestorem na wykonanie niniejszej dokumentacji
- warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej sygnatura:
TD/OTR/OME/K/WT/LJ/41/2019 z dnia 26-02-2019 r. wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddział w Tarnowie
- notatka służbowa spisana w dniu 14.05.2019 r. w TAURON Dystrybucja S.A. Odział w
Tarnowie Wydział Eksploatacji
- mapa do celów projektowych 1:500
- wizja lokalna i pomiary w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowiązujące przepisy i normy
- standardy techniczne TAURON Dystrubucja S.A.
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy w m. Sikorzyce fragmentu sieci
elektroenergetycznej polegającej na przebudowaniu w inne miejsce stanowiska słupowego nr 21
zasilanego ze stacji transformatorowej Sikorzyce 1 TRAS-281, obwód nr 2 Wietrzychowice.
Przebudowa stanowiska słupowego nr 21 podyktowana jest kolizją słupa nr 21 w istniejącej
lokalizacji z projektowaną ścieżką rowerową.
1.2. Opis do zagospodarowania terenu.
Teren, przez który przebiega trasa przebudowanej sieci niskiego napięcia nie jest wpisany do
rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie należy do Parku
Krajobrazowego, nie przebiega przez teren górniczy.
Na trasie przebudowanej linii napowietrznej nie zachodzi konieczność wycinki drzew
i krzewów.
Obiekt liniowy zostaje zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe
– i w związku z tym do jego wykonania nie są wymagane żadne badania geotechniczne.
W razie wystąpienia lokalnych podtopień i powodzi przyjęte rozwiązania projektowe spełniają
wymogi bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia użytkowników sąsiadujących z projektowaną
przebudową sieci niskiego napięcia.
1.3. Opinia geotechniczna.
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r
Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
obiekty budowlane obejmujące elektroenergetyczną sieć napowietrzną niskiego napięcia, zalicza
się do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Na terenie objętym przedmiotową inwestycją liniową w miejscowości Sikorzyce, występują proste
warunki gruntowe, co odpowiada I kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego.
Dlatego też nie zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki
posadowienia obiektów jak wyżej. Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów, przyjęte dla
gruntu średniego, zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od
parcia wiatru na słupy, przewody i oprawy oświetleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddziałują negatywnie na panujące warunki hydrogeologiczne.

1.4. Opis przebudowy sieci.
Przebudowa fragmentu sieci sieci elektroenergetycznej polega na zmianie
usytuowania/przesunięcie o 1,5 m/ stanowiska słupowego nr 21 – stacja transformatorowa
Sikorzyce 1 TRAS-281, obwód nr 2 Wietrzychowice w związku z projektowaną budową
ścieżki rowerowej.
Istniejący słup rozkraczny/ŻN10 nr 21 należy zdemontować, a na nowym miejscu,
wskazanym na załączonym planie zagospodarowania zabudować słup narożny z żerdzi
wirowanej E typu 10,5/6.
Żerdź słupową należy posadowić na głębokości 1,2m wykonując ustój UP3.
Istniejący przyłącz AsXSn 4x16 ze słupa nr 21 należy zdemontować z istniejącego słupa
i zabudować ponownie na nowozabudowanym słupie.
Powstały w wyniku przebudowy zapas przewodów 4xAL50+25 skrócić na słupie nr 22.
Metalowe elementy uzbrojenia stosować w wykonaniu ocynkowanym.
Całość wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003, Albumami linii napowietrznych dla
przewodów gołych/układ naprzemianległy/ i izolowanych oraz załączonym planem
zagospodarowania w skali 1: 500.
Po wykonaniu przebudowy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej naniesienie
nowej trasy na mapę zasadniczą terenu terenu.
1.5. Ochrona przeciwprzepięciowa.
Na istniejącym słupie nr 22 zabudowane są ograniczniki przepięć oraz uziemienie
przewodu PEN.
Montaż ograniczników przepięć i uziomu na przebudowywanym słupie nr 21 nie jest
konieczne.
1.6. Obliczenia techniczne.
Obliczenia wytrzymałościowe słupów.
Założenia do obliczeń.
- strefa wiatrowa - WI
- strefa szadziowa - SI
- przewody istniejące 4xAL50+25 - układ naprzemianległy
- przyłącza istniejące AsXSn 4x16 – ze słupa nr 21 – 1 kpl, ze słupa nr 22 – 1 kpl
- naprężenia obliczeniowe:
dla istniejących przewodów AL50: σ = 59 MPa , AL25: σ = 78,5 MPa
dla istniejących przyłączy AsXSn 4x16: σ = 5 MPa
Istniejące stanowisko słupowe nr 20 – przelotowe P10/ŻN słup pojedynczy.
- dla obciążenia w osi “x” słupa :
Pudx > Pux

Pudx = 231 daN

α = 178º

Pux = 2Npcosα/2 + Pwsx + Pwp = 2(4x50x59+1x25x78,5)x0,02 + 37,8 + (0,4587x40x4 +
+0,3258x40x1) = 179,2 daN
Pudx = 231 daN > 179,2 daN
Warunek spełniony, słup nr 20 nie wymaga wymiany.

Istniejące stanowisko słupowe nr 22 – przelotowe R10/ŻN/słup rozkraczny ustawiony
wzdłuż osi linii/.
- dla obciążenia w osi “y” słupa:
Pudy > Puy

Pudy = 290 daN

α = 177º

Puy = 2Npcosα/2 + Pwsy + Pwp + Nr = 2(4x50x59+1x25x78,5)x0,026 + 75,6 + (0,4587x35x4 +
+0,3258x35x1) + 0,5x32 = 240,9 daN
Pudy = 290 daN > 240,9 daN
Warunek spełniony, słup nie wymaga wymiany.
Przebudowywane stanowisko słupowe nr 21 – istniejacy słup rozkraczny R/ŻN10
Pud > Pu

Pud = 550

α = 168º

Pu = 2Npcosα/2 + Ps + Pwp + Po + Nr = 2(4x50x59+1x25x78,5)x0,09 + 49 + 75,6 + 22 + 0,5x32 =
394,6 daN
Projektuje się słup z żerdzi E-10,5/6 dla której Pud = 550 daN > 394,6 daN.
1.7. Uwagi końcowe.
Przed przystąpieniem do robót rozpoczęcie prac należy zgłosić w Regionie SN/nN
Dąbrowa Tarnowska.
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem.
Roboty budowlane wykonywać, po uzyskaniu uzgodnień. Prace należy prowadzić zgodnie
z przedstawionym projektem, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami branżowymi oraz
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych
niniejszym projektem, winny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik robót zobowiązany jest sporządzić
plan BIOZ. W niniejszym projekcie załączona jest informacja dotycząca BIOZ.
Projektowaną przebudowę należy wykonać zgodnie z Normą N SEP-E-003 oraz w oparciu
o Katalogi Linii Napowietrznych dla przewodów gołych i izolowanych.
Po wykonaniu przebudowy należy wykonać następujące pomiary wybudowanych
urządzeń:
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji uziomu
- pomiary geodezyjne nowej konfiguracji sieci

1.8. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
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Nazwa zadania:
Przebudowa stanowiska słupowego nr 21 zasilanego ze stacji transformatorowej
Sikorzyce 1 TRAS-281 obwód 2 „Wietrzychowice” działka nr 141
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji.
Kolejne etapy budowy będą obejmowały:
- oznakowanie terenu w obrębie prowadzenia robót
- wykonanie otworu świdrem
- posadowienie stanowiska słupowego
- wyłączenie napięcia w linii nN
- demontaż istniejącego stanowiska słupowego
- montaż przewodów oraz osprzętu
- montaż uziomu
- załączenie napięcia w linii nN
- wykonanie pomiarów sprawdzających
- odbiór końcowy.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie objętym zakresem niniejszych robót znajduje się zabudowa mieszkalna, droga
powiatowa.
Wykaz istniejących elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia :
- linia energetyczna napowietrzna nN
- gazociąg.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych.
W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, związanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:
- upadek z wysokości /słupa/ podczas montażu przewodów i osprzętu,
- porażeniem prądem elektrycznym,
- przebywanie ludzi w pobliżu (w zasięgu) ruchomych części maszyn,
- brak kontroli zmechanizowanego sprzętu przed rozpoczęciem pracy,
- używanie nieodpowiednich - nieatestowanych, zużytych lub zniszczonych zawiesi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych, o których mowa w niniejszej informacji
winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków
ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
1. Usunięcie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia.
2. Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi.
3. Oznakowanie miejsca zagrożenia.
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb (Pogotowia Ratunkowego,
Straży Pożarnej, Policji).
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń:
1. Ubrania ochronne;
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości (linki ochronne, asekuracyjne,
itp.);
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić
bezpośrednie zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp, oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych.
- pracownicy wykonujący prace budowlane przy projektowanym przyłączu powinni być
przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonywania prac
na urządzeniach nN,
- teren robót należy bezwzględnie wygrodzić folią koloru biało – czerwonego,
- na placu budowy umieścić tablice informacyjne,
- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności
- pomiary elektryczne powinny wykonywać osoby z uprawnieniami do wykonywania
pomiarów należy przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach

2. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO
OŚWIETLENIA DROGOWEGO W WOLI ROGOWSKIEJ
Nr działki

Podstawa formalno-prawna
włączenia do obszaru objętego
oddziaływaniem

Sikorzyce, dz. nr
119, 120/1, 141, 142

Uwagi

Działki, na których
projektowane jest oświetlenie
drogowe będące przedmiotem
niniejszego opracowania

I. Analiza obiektu niekubaturowego:
1. Oddziaływanie w zakresie funkcji:
 Działki wymienione w powyższej tabeli nie leżą na terach objętych ochroną konserwatorską
 Na działkach nie występują wpływy eksploatacji górniczej.
 Inwestycja nie ma wpływu na zmianę warunków ochrony środowiska i nie stanowi zagrożeń dla
higieny i zdrowia użytkowników.
 Inwestycja nie narusza wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich
 Zastosowane rozwiązania projektowo-konstrukcyjne i materiałowe przy wystąpieniu
niekorzystnych warunków atmosferycznych nie będą powodować zniszczeń i katastrof
budowlanych.
 Projektowana przebudowa słupa w zakresie funkcji jest zgodne z ustaleniami wypisu z planu
przestrzennego zagospodarowania gminy Wietrzychowice dla poszczególnych terenów.
2. Oddziaływanie w zakresie bryły (formy):
 Analiza przesłaniania
Obiekt niekubaturowy -nie dotyczy
Wniosek:
Nie dotyczy
 Analiza zacienienia
Obiekt niekubaturowy -nie dotyczy
Wniosek:
Nie dotyczy
Wniosek końcowy do przeprowadzonych analiz oddziaływania w zakresie bryły:
Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na realizację budynków na działkach sąsiednich
i zachowanie wszystkich postanowień zawartych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy
Wietrzychowice lub uzyskanie Warunków Zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji .

II. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych
Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn.
zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje
wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na
podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu:
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki
•Rozdział 1, Usytuowanie sieci energetycznej napowietrznej do 1 kV
• Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19. - nie dotyczy
• Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. – nie dotyczy
• Rozdział 6, Studnie § 31. - nie dotyczy
• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. - nie dotyczy
• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . - nie dotyczy
• Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. - nie dotyczy
Dział III. Bezpieczeństwo pożarowe
• Rozdział 7, Usytuowanie obiektów z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – sieć energetyczna do 1kV
(goła i pełno izolowana-niepalna) o projektowanej mocy przesyłowej i zabezpieczeniach ,nie stanowi
zagrożenia pożarowego w swoim otoczeniu.

WNIOSKI:
Po przeprowadzonych analizach obiektu niekubaturowego i uwarunkowań formalno-prawnych
stwierdza się, że obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego mieści się
w granicach przedmiotowych działek.
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