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Tychy,  10 maja 2011r. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”, niżej podpisani zgodnie 
oświadczają, że: 

projekt budowlany  „Przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach” 

 
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
PROJEKTANCI:                                                                                       SPRAWDZAJĄCY: 
 
mgr. inż.  Mirosław Kuna                                                     dr. inż.  Krzysztof D ębowski                              

 
nr upr. SLK/1072/PWOE/05 U.W. K-ce  

 
 
  
 
 

nr upr.226/9802 
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Załączniki: 

 

lp. nazwa 

1. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Izby Inżynierów 

2. Kserokopia uprawnień projektantów 

3. Warunki przebudowy złącza kablowego dla budynku Biblioteki w Bojszowach wydane przez Vattenfall 
pismem NJA/W/DT/236/S11/0408844 z dnia 18.05.2011, 

 

Część rysunkowa: 

 

nr rys. nazwa rysunku uwagi 

I/4-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PRZEBUDOWA 
SIECI  ELEKTROENERGETYCZNEJ 

skala 1:500 

I/4-02 SCHEMAT PRZEBUDOWY LINII KABLOWEJ - 

 

 

 

 



Projekt budowlano- 
wykonawczy Część I/4 

PROJEKT PRZEBUDOWY 
SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
5 

 

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci elektroenergetycznych dla: 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach przy ul. 
Gościnnej 6 działki o numerze ewidencyjnym 759/43.  
 
Zakres opracowania obejmuje: 
 - projekt przebudowy istniejącej linii kablowej nN. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 
 - warunki przebudowy wydane przez Vattenfall pismem NJA/W/DT/236/S11/040844  
 z dnia 18.05.2011, 
 - wizję lokalną, 
 - aktualne mapy geodezyjne, 
 - obowiązujące przepisy i normy. 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Na obszarze inwestycji przy ul. Gościnnej 6 zlokalizowany jest budynek Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Na elewacji budynku znajduje się złącze kablowe ZK2a nr 77082 zasilane ze stacji 
transformatorowej S514 Mleczarnia, rozdzielnica nr 1, pole nr 3 w obwodzie Pszczyna 80A. Linia 
zasilająca wykonana jest kablem YAKY 4x120 prowadzonym w ziemi. 
  

4. STAN PROJEKTOWANY 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej zostanie rozbudowany i będzie kolidował z kablem 
zasilającym, a w miejscu lokalizacji istniejącego złącza kablowego ma powstać szyb windowy.  

 
Zgodnie z warunkami przebudowy w miejscu poza kolizją (na elewacji budynku) zostanie 

zabudowany złącze kablowe typu ZK3 w którym zostanie zakończony kabel zasilający. W celu 
wydłużenia linii zasilającej należy wykonać wstawkę kablem typu YKY 4x120 z wykorzystaniem mufy 
kablowej. 

Kolidujący odcinek linii kablowej wraz z istniejącym złączem kablowym zlokalizowany na 
działce Inwestora zostanie zdemontowany.  
 
 W ramach realizacji robót należy przewidzieć konieczność wyłączenia sieci energetycznej. W 
trakcie realizacji robót należy upewnić się, czy demontowane urządzenia elektroenergetyczne zostały 
odłączone spod napięcia. 
 

5. PROWADZENIE KABLI W ZIEMI 

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnętrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia 
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. 
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Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie 
piasku o grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót 
zanikowych), kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w 

kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. kV1U N ≤ , oraz w 
kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. 

kV1U N > ).  

Odległość folii od kabla (kabli) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być 
taka aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, 
skrzyżowaniu, wejściu do kanałów i osłon otaczających).  

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1÷3% długości wykopu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię 
terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Przepusty kablowe powinny być ze uszczelnione z wykorzystaniem przepustów gumowych oraz 
masy uszczelniającej. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni 
kabla górnej warstwy powinna wynosić co najmniej: 

a) 50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem 
przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, 

b) 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 

c) 80 cm – w przypadki kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV, lecz nie wyższym niż 
 30kV.  

Skrzyżowania kabli z drogami kołowymi  

Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi, należy stosować rury osłonowe 
grubościenne o średnicy minimum Ø110 mm, ułożone na głębokości 1 m od powierzchni drogi do 
górnej krawędzi rury osłonowej. Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby zapewnić 
ochronę kabla na całej szerokości jezdni oraz dodatkowo na długości minimum 0,50 m po obu 
stronach drogi. 

Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego 

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować 
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odległość pionowa między 
projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz 
rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m.  

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach 
skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej 
długości skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli 
elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w 
celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać 
przekopy kontrolne.  

Układanie kabli w rurach 

Przy układaniu kabli w rurach powinno się przestrzegać następujących zasad: 

Rury układać ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym lub 
gliną. 

Elementy rur powinny być ze sobą szczelnie zespolone elementami systemowymi (łączniki z 
uszczelkami) lub cementem. 
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Ostre krawędzie końców rur powinny być zeszlifowane, a pod kablem przy wejściu do rury 
wykonana podsypka piaskowa. 

W miejscach załamania trasy, a na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 60m, 
należy wykonać studzienki kablowe. 

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych 

Odtworzenie jezdni 

Po wykonaniu robót instalacyjnych polegających na ułożeniu w jezdni drogi przewodów wod.-
kan. należy zastosować zasypkę piaskową. Wskaźnik zagęszczenia Is powinien wynosić nie mniej niż 
1.00. Następnie należy  wykonać podbudowę o uziarnieniu 0/63 z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm w śladzie wykopu. Warstwę podbudowy zasadniczej z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu  0/31.5 należy ułożyć na 
oczyszczonej uprzednio warstwie podbudowy pomocniczej. Konieczne jest zastosowanie 
schodkowania o szerokości wynoszącej tyle co grubość ułożonej poprzednio warstwy, więc w tym 
przypadku 20cm. Po wykonaniu badań nośności moduł wtóry odkształcenia powinien wynosić nie 
mniej niż 120 MPa. Następnym etapem otworzenia jest skropienie emulsją kationową 
szybkorozpadową w celu uzyskania lepszego szczepienia międzywarstwowego. Na tak przygotowane 
podłoże układamy warstwy bitumiczne pamiętając o schodkowaniu. W celu prawidłowego połączenia 
istniejącej nawierzchni należy zastosować po warstwę wiążącą  geosyntetyk o szerokości 1m 
układany na krawędzi po 0.5m w każdą ze stron. Po ułożeniu warstwy wiążącej należy skropić 
emulsją kationową.      

Odtworzenie chodnika 

Kostkę/płyty chodnikowe z rozbiórki chodnika zaleca się zeskładować na paletach. Palety z 
kostką/płytami chodnikowymi mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. Po wykonaniu zasypki piaskowej nad infrastrukturą sieciową 
należy ułożyć podbudowę chodnika z kruszywa łamanego o uziarnieni 0/31.5mm i grubości 15 cm.  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być 
zagęszczana i profilowana przy wilgotności optymalnej. Kostkę/płyt chodnikowe układa się na 
uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę/płyt chodnikowe należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę 
należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to 
niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar. Po ułożeniu kształtki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

Uwagi dodatkowe dla wykonawcy 

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowiązującą normą.  

Prace ziemne należy wykonać ręcznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy 
kontrolne pod nadzorem użytkownika. Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w N-SEP-E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”. 

Kable elektroenergetyczne należy po ułożeniu, a przed zasypaniem, poddać inwentaryzacji 
geodezyjnej. Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne 
z rozporządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.). 

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie 
przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. 
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6. UWAGI WYKONAWCZE 

a) Obowiązujące normy i przepisy: 
- ZN-96/TPS.A.-004 „Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz.401); 

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu),remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń. Część I. Przepisy i zasady ogólne. 
”Instrukcja wprowadzona Zarządzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. z dnia 22.03.2000r; 

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu),remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń. Część IV. Prace na liniach 
kablowych”; 

- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992r w sprawie zasad i warunków 
budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 
pobliżu lotnisk i innych miejscowościach, a także ustalenia warunków jakim te linie 
powinny odpowiadać.(M.P. Nr 13,poz.95); 

b) Dla w/w robót kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy(przekładki), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

c) Zwraca się uwagę o mogących wystąpić kolizjach. Szczególnie zabezpieczyć wykopy 
taśmami w kolorze w czerwonobiałe paski. Nie zostawiać wykopów bez zabezpieczenia, 
należy je należycie zabezpieczyć a skrajnym przypadku oświetlić migającym światłem; 

d) Podczas prac przestrzegać przepisów BHP dotyczących prac ziemnych. 
 

  


