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II. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my niżej podpisani oświadcza-

my, że projekt pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego na zabezpieczenie akustyczne instalacji chłodni-

czej lodowiska w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ‘Budowa parkingu przy lodowisku w Skarżysku-

Kamiennej” w zakresie Projektu Budowlano - Wykonawczego „Przebudowa sieci elektroenergetycznej” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Katowice, czerwiec 2012 r. 

 

 

 

 

PROJEKTANT  SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

 

mgr inż. Karol Szewczyk 

  

 

 

 

mgr inż. Michał Makuch 
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1. Część ogólna 

1.1. Zamawiający 

Gmina Skarżysko-Kamienna 

ul. Sikorskiego 18 

27-110 Skarżysko-Kamienna 

1.2. Przedmiot Inwestycji i temat opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy zabezpieczenia akustycznego instalacji 

chłodniczej lodowiska w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu przy lodowisku w Skar-

żysku - Kamiennej”. 

W ramach Inwestycji przewidziano także przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi 

rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji Projektu Budowlano - Wykonawczego wraz z uzgodnie-

niami, która będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlanych. 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, kolidującej z projektowanymi 

rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

1.4. Materiały wejściowe 

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o następujące materiały: 

− umowa z Inwestorem, 

− aktualne mapy do celów projektowych, 

− wywiady branżowe, 

− obowiązujące prawo budowlane, 

− obowiązujące warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

instalacji i ochrony przeciwporażeniowej zawarte w poniższym wykazie: 

− Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym”, 

− Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
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2. Stan istniejący 

W obszarze projektowanej Inwestycji istnieje następujące uzbrojenie: 

a. Istniejąca złącze kablowe Z-1 Lodowisko. 

b. Istniejąca linia kablowa nN – Z-1 Lodowisko – Z-1 Orlik – YKY 4x240mm². 

c. Istniejąca linia kablowa nN – Z-1 Lodowisko – ST Sienkiewicza – YKY 4x240mm². 
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3. Stan projektowany 

3.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

W związku z przewidywaną Inwestycją należy wykonać następującą przebudowę sieci elektroenergetycznej: 

a. Istniejąca złącze kablowe Z-1 Lodowisko. Przebudować je poprzez przeniesienie w całości w kierunku 

drogi o ok. 0,25m, tak aby nie kolidowało z projektowanym ekranem dźwiękochłonnym. Istniejący WLZ 

zaciągnąć do przebudowanego złącza. Złącze połączyć z istniejącym uziemieniem za pomocą bednarki 

stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. 

b. Istniejąca linia kablowa nN – Z-1 Lodowisko – Z-1 Orlik – YKY 4x240mm². Wykonać jej przebudowę za 

pomocą linii kablową 1kV YKY 4x240mm². Istniejący odcinek z projektowanym połączyć za pomocą 

mufy kablowej 1kV POLJ-01/4x150-240. Pozostały po przebudowie odcinek zdemontować. 

a. Istniejąca linia kablowa nN – Z-1 Lodowisko – ST Sienkiewicza – YKY 4x240mm². Wykonać jej przebu-

dowę za pomocą linii kablową 1kV YKY 4x240mm². Istniejący odcinek z projektowanym połączyć za 

pomocą mufy kablowej 1kV POLJ-01/4x150-240. Pozostały po przebudowie odcinek zdemontować. 

3.2. Układanie i zabezpieczenie linii kablowych 

Projektowane linie kablowe należy ułożyć zgodnie z normą SEP-E-004. 

Przejścia pod drogami istniejącymi i projektowanymi wykonane będą za pomocą przepustów wykonanym me-

todą wykopu otwartego lub przewiertu sterowanego. W przypadku wykopu otwartego przewiduje się zastoso-

wanie rur ochronnych karbowanych DVK 110 lub DVK160, natomiast w przypadku przewiertu sterowanego rury 

ochronne SRS 110 lub SRS 160. Skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć za 

pomocą rur osłonowych A 110 lub A 160. 

Skrzyżowania istniejących kabli z projektowanymi urządzeniami zabezpieczone zostaną za pomocą rur ochron-

nych dwudzielnych A 110 PS lub A 160 PS. 

Rury o średnicy zewnętrznej ∅110 o kolorze niebieskim stosować do linii kablowych o napięciu znamionowym 

do 1kV. Natomiast rury o średnicy zewnętrznej ∅160 o kolorze czerwonym stosować dla kabli o napięciu zna-

mionowym powyżej 1kV. 

Linie kablowe należy układać na głębokości: 

− linie kablowe nN układane w ziemi na użytkach rolnych 90cm, układane w ziemi poza użytkami rolnymi - 

70cm, pod chodnikami, drogą rowerową, oświetleniowe, zasilające znaki - 50cm, 

− linie kablowe SN układane w ziemi na użytkach rolnych 90cm, poza użytkami rolnymi – 80cm. 

Kable i rury ochronne należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli grunt nie jest piaszczysty, kable i 

rury należy układać na 10cm podsypce piaskowej i powinny nią być obsypane i nasypane 10cm nasypką pia-

skową. Resztę należy zasypać gruntem rodzinnym, przy czym na wysokości 25cm do 35m nad linią kablową 

powinna być ułożona folia oznacznikowa w kolorze zależnym od napięcia kabla. 

3.3. Ochrona od porażeń 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) będzie zrealizowana 

przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów, osłon lub umieszczanie ich poza zasięgiem dotyku. 

Zaciski ochronne aparatów i urządzeń połączyć z przewodem ochronnym zgodnie z PN-HD-60364-4-41:2009. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim stosować w sieci TN samoczynne wyłączenie zasilania lub urządzenia 

ochronne różnicowo-prądowe. 

Po zakończeniu prac montażowych skuteczność uziemienia sprawdzić metodą techniczną. 
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3.4. Uwagi końcowe 

Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu należy przewidzieć dodatkowe środki i materiały na ich zabezpie-

czenie lub przebudowę w rejonie kolizji z przebudową sieci elektroenergetycznej. Realizację Inwestycji należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Skarżysku-Kamiennej. 

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować nawierzchnię na trasie gdzie będą układane lub demon-

towane linie kablowe. Jeśli jest to możliwe, uzyskany z demontażu nawierzchni materiał, ponownie wykorzystać 

do odtworzenia uszkodzonych nawierzchni. 

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas robót budowlanych i 

jest on zobowiązany do ich odpowiedniego zagospodarowania. 

O sposobie zagospodarowania zdemontowanych urządzeń zdecyduje zakład energetyczny podczas robót bu-

dowlanych. 
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4. Charakterystyka wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

Zrealizowana Inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów i znacząco wpływać 

na stan środowiska podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy, po zastosowaniu zabezpieczeń ekologicz-

nych. Poprawne wykonanie rozbudowy, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, normami, wytycz-

nymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza i klimatu 

akustycznego, nie będzie powodować zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie 

będzie oddziaływać negatywnie na pozostałe komponenty środowiska naturalnego (szata roślinna, świat zwie-

rzęcy, krajobraz). 
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5. Zestawienie materiałów 

KODY CPV: 

 45231000-5 D-01.03.02 - kable ziemne 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

CPV 45231000-5 Przebudowa sieci kablowej nN D-01.03.02 

1. Przełożenie w całości istniejącego złącza kablowego z układem SZR kpl. 1 

2. Linia kablowa nN 1kV YKY 4x240mm² mb 40 

3. Zaciągnięcie WLZ do przebudowanego złącza kpl. 1 

4. Mufa kablowa nN 1kV POLJ-01/4x150-240 szt. 2 

5. Rura osłonowa A 110 mb 20 

6. Kolanko KN110 90° szt. 4 

7. Taśma oznaczeniowa niebieska ENN/40/30 mb 30 

8. Piasek m³ 3 

9. Opaska kablowa z oznacznikiem szt. 6 

10. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm mb 2 

11. Uchwyt krzyżowy profilowany G103 95N szt. 2 

12. Taśma Denso G103 55 m 10 

13. Odtworzenie nawierzchni brukowej m² 15 

CPV 45231000-5 Demontaż sieci kablowej nN D-01.03.02 

1. Demontaż linii kablowej nN YKY 4x240mm² mb 40 

2. Demontaż WLZ na czas robót kpl. 1 

3. Demontaż nawierzchni brukowej m² 40 
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IV. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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V. Potwierdzenie przynależności projektanta i sprawdzającego do Izby 

Inżynierów Budownictwa 
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VI. Wykaz i odpisy pism 

1. Opinia nr GG-I.6630.196.2012 z dn. 30.05.2012 wydane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-

Kamiennej. 

2. Warunki usunięcia kolizji – pismo nr RIII/K/14/2012 z dn. 27.08.2012 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A., 

Oddział Skarżysko – Kamienna, Rejon Energetyczny Skarżysko 
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