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dokumenty formalno-prawne, część opisowa, część rysunkowa  

DATA SPORZĄDZENIA Sierpień 2022 r. 

Strona  1 



Spis treści: 

1. Strona tytułowa 

2. Spis treści 

3. Oświadczenia projektanta 

4. Zaświadczenia o przynależności do izby i uprawnienia budowlane 

5. Protokół z narady koordynacyjnej wraz załącznikiem mapowym 

6. Pismo z Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 09.08.2022 

7. Wytyczne do zabezpieczenia kabli  

8. Pismo z Tauron Dystrybucja S.A. wraz z warunkami usunięcia kolizji 

9. Część opisowa branża elektryczna 

10. Cześć rysunkowa (pzt, schemat, przekrój).  



 

 

 

 
        

Na podstawie art. 34 ust.3d punkt 3 ustawy Prawo Budowlane 

  

OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlano-wykonawczy:    

 

„ Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Lubrza na ul. Szkolnej” 

 

został wykonany zgodnie z 

− Zgodnie z umową  

− wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,  

−  standardami obowiązującymi w TD  

− zasadami wiedzy technicznej,  
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  Projektant     
   
 

  inż.  
 Norbert Molęda 

do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroinstalacyjnych 

nr: OPL/0226/PWOE/06         

Branża 

elektryczna  12.08.2022  

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Pan NORBERT MOLĘDA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0155/06

adres zamieszkania ul. MIEROSŁAWSKIEGO 10, 48-200 PRUDNIK

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

OPL-K1L-JUP-4MN *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2021.09.02 09:57:19 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska

























 

 

 

 

 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1  CZĘŚĆ OPISOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 1.1  Temat opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej w 

zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Lubrza na ul. 
Szkolnej. 

 1.2  Podstawa opracowania. 

- zlecenie inwestora, 
- inwentaryzacja terenowa sieci elektroenergetycznej 
- Potwierdzenie uzbrojenia terenu wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. 
- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez 

TAURON Dystrybucja S.A. 
- Zaktualizowana mapa do celów projektowych. 
- Standardy obowiązujące w TAURON Dystrybucja S. A. 
- obowiązujące przepisy i normy. 

1.3. Zakres opracowania. 

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę linii kablowych niskiego napięcia kolidującej  z 
przebudowywaną drogą 

1.4. Przebudowa kolidujących kabli z projektowaną drogą.  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na sieciach elektroenergetycznych należy 
wykonać wykopy kontrolne, zlokalizować istniejące kable oraz zidentyfikować je na 
podstawie opasek oznaczeniowych. 

Prace ziemne w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie bez 
użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na liniach 
kablowych oraz w pobliżu istniejących linii kablowych wykonywać przy liniach wyłączonych, 
w tym celu przed rozpoczęciem robót należy w Rejonie Dystrybucji Nysa spisać notatkę 
służbową na wyłączenie linii.  Wszystkie prace wykonać pod nadzorem przedstawiciela 
TAURON Dystrybucji rejon Nysa.   

Zakres przebudowy: 

− Na kilometrze 0,039 kabel relacji złącze kablowe ZK 707421 – złącze kablowe ZK 
707982 odłączyć w złączu ZK 707421, odkopać przełożyć, pod drogą kabel ułożyć w 
rurze ochronnej SRS110. 

− Na kilometrze 0,189 kabel relacji złącze kablowe ZK 707353 – złącze kablowe ZK 
707982 odłączyć w złączu ZK 707104, odkopać przełożyć pod drogą nałożyć rurę 
ochronną  SRS 110, w chodniku kabel układać w rurze ochronnej DVR 110 
niebieskiej. 

− Na kilometrach 0,246,5 oraz 0,261,5  na projektowanych wjazdach kabel odkopać na 
kabel nałożyć  rury ochronne A110PS niebieskie. 

− Na kilometrze 0,279 kabel relacji stacja transformatorowa Lubrza Szkoła – złącze 
kablowe ZK 707416 odkopać przełożyć i nałożyć dwudzielne rury ochronne  A110PS 
niebieskie. 

− Na kilometrze 0,279 kabel relacji stacja transformatorowa Lubrza Szkoła – złącze 
kablowe ZK 707104 odkopać przełożyć i nałożyć dwudzielne rury ochronne  A110PS 
niebieskie. 

− Na kilometrze 0,526 kabel relacji słup nr 407 – złącze kablowe ZK OPZ130976 
odkopać i nałożyć dwudzielne rury ochronne  A100PS niebieskie. 

 



Cały zakres prac związanych z przebudową kolidujących kabli z projektowaną drogą 
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

1.5. Roboty ziemne. 

Trasę linii kablowych wytyczyć zgodnie z trasą przedstawioną na projekcie 
zagospodarowania terenu. W wykopie kablowym kabel układać  z zapasem 1-3% 
długości wykopu na głębokości 0,7m na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej 

samej grubości. Pod drogą oraz pod wjazdami na posesje kabel układać na 
głębokości 0,8m mierząc od górnej krawędzi rury osłonowej do powierzchni 
terenu. Nad kablem w odległości 30cm ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze 
niebieskim o szerokości 40cm. Promień gięcia kabla nie może być mniejszy niż jego 15-
krotna zewnętrzna średnica.  

W złączach kablowych oraz w rowie kablowym przy wlotach do rur osłonowych  kabel 
należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe zawierające: 

− znak użytkownika, 
− symbol i numer kabla, 
− oznaczenie kabla, 
− rok ułożenia. 
Warunkiem przystąpienia do prac jest wytyczenie trasy kabla, a po jego ułożeniu przed 

zasypaniem namiar przez uprawnionego geodetę. Przed przystąpieniem do wykopów 
należy powiadomić właścicieli działki. Kabel przed zasypaniem zgłosić do RE.  Po ułożeniu 
kabla teren po trasie doprowadzić do stanu pierwotnego 

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004.  
 

1.6. Zestawienie podstawowych materiałów. 

 

Lp. Rodzaj materiału Jednostka  miary Ilość 

1. Dwudzielna rura ochronna A110PS m 37,5 

2. Rura ochronna SRS 110 kpl. 8 

3. Rura ochronna DVR 110 kpl. 15 
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