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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Podstawa i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt. 
 
Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w Tarnowie, przy ulicy Sportowej – Prusa – 
Reja, działki nr 10/104, 10/102 obręb 274 – przebudowa sieci elektroenergetycznej. 
 
Inwestor :        Tarnowskie TBS Spółka z o. o. – 33-100 Tarnów, ul. Graniczna 8A  

Projekt został wykonany na podstawie: 
• zlecenia i ustaleń z Inwestorem, 
• warunków usunięcia kolizji, pismo nr TD/OTR/OME/K/WT/WK/2/2017 

z dnia 28.04.2017 r., 
• notatki służbowej, 
• Polskiej Normy PN-76/E-05125 oraz Przepisów Budowy i Eksploatacji 

Urządzeń Energetycznych. 
Projekt obejmuje swoim zakresem: 

• zmianę trasy linii kablowej nN. 

1.2. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

1. Zakres robót budowlanych: 

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej linii kablowej nn wykonanej kablem 
typu YAKXY 4x120 mm2 odcinkiem kabla NA2XY-J 4x120 mm2. 

2. Istniejące obiekty budowlane. 

Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym występują: 
a. kabel elektroenergetyczny nn oświetlenia ulicznego, 
b. ciąg pieszy z asfaltową nawierzchnią, 
c. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. 
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3. Instruktaż przed rozpoczęciem robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych związanych z realizacją 
projektu należy zwrócić uwagę na: 

a. prowadzenie wykopu przy skrzyżowaniu i zbliżeniu do kabla energetycznego 
nN, praca w pobliżu urządzenia elektrycznego – możliwość uszkodzenia kabla 
i porażenia prądem elektrycznym, 

b. wyłączenie istniejących urządzeń z pod napięcia przy prowadzeniu robót 
budowlanych bezpośrednio na przebudowywanym kablu jak i na urządzeniach 
sąsiadujących z inwestycją i sprawdzenie braku napięcia w porozumieniu 
ze służbami technicznymi Zakładu Energetycznego, 

c. prowadzenie wykopów przy skrzyżowaniu i zbliżeniu do wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej – możliwość uszkodzenia rurociągów, 

d. wykonywanie wykopów o głębokości do 1 m przy linii kablowej – możliwość 
obsunięcia się ziemi, 

e. prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót budowlanych, 
zastosowanie barierek ochronnych na placu oraz pomostu na ciągu pieszym.  

4. Środki techniczne i organizacyjne. 

Należy stosować prawidłową technologię prac, stosować odpowiedni sprzęt 
i oznakować teren robót budowlanych. 

1.3. Oświadczenie 
 

Projekt budowlany pt.  „Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej 
kolidującej z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w Tarnowie, 
przy ulicy Sportowej – Prusa – Reja, działki nr 10/104, 10/102 obręb 274 – przebudowa 
sieci elektroenergetycznej” został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, 
zgodnie z przepisami i może być skierowany do realizacji. 

 
 
       Tarnów, kwiecień 2017 r. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Stan istniejący 

Działka nr 10/104 obręb 274 w Tarnowie przy ul. Sportowej została przeznaczona 
do zabudowy wielorodzinnej. Przez teren działki przebiega kablowa linia niskiego napięcia 
w relacji stacja transformatorowa TRTS-786 Okrzei – złącze kablowe ZK-3647 – złącze 
kablowe ZK-3648. Na odcinku od ul. Sportowej do złącza kablowego ZK-3648 koliduje 
z projektowanym budynkiem wielorodzinnym. 

2.2. Stan projektowany 

W związku z kolizją kabel na odcinku od ul. Sportowej do złącza kablowego ZK-3648 
należy wyłączyć z użytkowania. W miejscach zaznaczonych na rysunku H/4.1.2 kabel należy 
odkopać, przeciąć i ułożyć między miejscami przecięć nowy kabel po nowej trasie skrajem 
działki 10/104 i 10/102 zachowując ciągłość linii kablowej w relacji złącze kablowe ZK-3647 – 
ZK-3648. 

2.3. Kolejność robót 

• Odkopać w oznaczonych miejscach istniejący kabel biegnący ze złącza 
kablowego ZK-3647 w kierunku złącza kablowego ZK-3648 i przeciąć. 

• Od zaznaczonego miejsca przecięcia kabla przy ul. Sportowej do miejsca 
przecięcia przy granicy działek 10/104, 10/4 i 10/41 wykonać wykop 
o wymiarach 0,4 x 0,8 m i długości 195 m. Od miejsca pierwszego rozcięcia 
do drugiego poprowadzić nowy kabel i zmufować z istniejącym. Wzdłuż 
ul. Bolesława Prusa kabel poprowadzić w chodniku. W miejscach kolizji 
(skrzyżowania) projektowanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi 
(kanalizacja, woda) wykop należy wykonywać ręcznie. Projektowany kabel 
układać w wykopie na podsypce z piasku grubości 10 cm, przysypać warstwą 
piasku grubości 10 cm, zasypać ziemią rodzimą warstwą o grubości ok. 15 cm, 
ułożyć folię niebieską i zasypać ziemią. Zostawić zapasy kabla po 1 m 
przy obu mufach. Po ułożeniu kabla w chodniku należy chodnik odbudować. 
W miejscach skrzyżowania z instalacją wodociągową, gazową, kanalizacyjną 
i telekomunikacyjną oraz pod planowanymi zatokami postojowymi zastosować 
rurę ochronną DVK 160.  
Kabel zaopatrzyć w oznaczniki z cechą kabla. Proponowana treść oznacznika: 
„NA2XY–J 4x120 mm2 Tauron Dystrybucja ZK-3648”.  
Przed zasypaniem kabel zmierzyć geodezyjnie. Sporządzić operat geodezyjny 
powykonawczy i dostarczyć do odbioru technicznego. 

Po przebudowie warunki ochrony przeciwporażeniowej zostaną zachowane. 
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Lokalizacja mufy kablowej i nowa trasa przyłącza pokazane są na planie sytuacyjnym – mapie 
ZUD. 
Prace przy układaniu kabla prowadzić zgodnie z normą PN-76/E-05125. 

2.4. Harmonogram prac łączeniowych 

1. Ułożenie nowego kabla NA2XY–J 4x120 mm2 od miejsc zmufowania pomiędzy 
złączami ZK-3647 – ZK-3648. 

2. Wyłączenie kabla w złączu ZK-3647 z pod napięcia poprzez wyjęcie 
z zabezpieczeń bezpiecznikowych na obwodzie złącze ZK-3647 – ZK-3648. 

3. Przecięcie kabla YAKY 4x120 na obwodzie złącze ZK-3647 – ZK-3648 
i zmufowanie z nowo położonym odcinkiem kabla NA2XY–J 4x120 mm2. 

4. Wykonanie prób odbiorczych nowego odcinka kabla. 
5. Namierzenie geodezyjne i zakrycie kabli. 
6. Załączenie pod napięcie w/w obwodu. 



3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

 

  

H/4.1.1 Projekt zagospodarowania terenu – mapa ZUD 

E/4.4.1 Schemat ideowy zakresu przebudowy kabla 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 







                
 

4. SPECYFIKACJA 
 
 

 
 



Poz. Oznaczenie Wyszczególnienie Ilo ść J. m. 
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1.  Kabel NA2XY-J 4x120 mm2 199 mb 

2.  Mufa kablowa ZRM-4 2 kpl. 

3.  Oznaczniki z cechą kabla „NA2XY–J 4x120 mm2 Tauron 
Dystrybucja ZK-3648”  

20 szt. 

4.  Rura AROT DVK 160, długość 2 mb 1 szt. 

5.  Rura AROT DVK 160 110 mb 

6.  Folia niebieska o szerokości 25 cm 195 m 

7.  Piasek 15,6 m3 

8.  Nawierzchnia asfaltowa na chodniku 30 m3 

9.  Zwieracze i wkładki zabezpieczeniowe z przebudowywanego 
złącza 

- - 

 



                
 

5. DOKUMENTY PRAWNE 
 

 
1 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, 

pismo TAURON Dystrybucja S. A., 
nr TD/OTR/OME/K/WT/WK/2/2017 z dnia 28.04.2017 r. 

  
2 Notatka służbowa spisana w RD Tarnów 
  
3 Opinia ZUD 
  
4 Wypis z rejestru gruntów 
  
5 Zgoda na wejście w teren – PKP S. A. 
  
6 Oświadczenie projektanta 
  
7 Oświadczenie sprawdzającego 
  
8 Zaświadczenie członkostwa MOIIB projektanta 
  
9 Zaświadczenie członkostwa MOIIB sprawdzającego 
  
10 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 
  
11 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzającego 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

























inż. Jan Kozioł 

Imię i nazwisko 

ul. Promienna 24/30 

33-100 Tarnów 

Adres 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
odpowiedzialny za projekt p.t.: 
 
 

Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami w Tarnowie, przy ulicy Sportowej – Prusa – Reja, działki 
nr 10/104, 10/102 obręb 274 – przebudowa sieci elektroenergetycznej 

branży elektrycznej, nr PA-1986A 

 
 

oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane), że w/w projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Tarnów, kwiecień 2017 r. ................................................................. 

  (podpis projektanta) 

 



mgr inż. Paweł Wiater 

Imię i nazwisko 

ul. Reymonta 8A/1 

33-100 Tarnów 

Adres 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany, jako sprawdzający, w rozumieniu art. 20 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
odpowiedzialny za projekt p.t.: 
 
 

Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami w Tarnowie, przy ulicy Sportowej – Prusa – Reja, działki nr 10/104, 
10/102 obręb 274 – przebudowa sieci elektroenergetycznej 

branży elektrycznej, nr PA-1986A 

 
 

oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane), że w/w projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Tarnów, kwiecień 2017 r. ................................................................. 

  (podpis projektanta) 

 










