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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Pan Krzysztof Chłopek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0064/01

adres zamieszkania ul. Króla Władysława Jagiełły  15/23, 25-634 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej 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.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Pani Urszula Domeracka o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0106/01

adres zamieszkania ul. Fosforytowa 26, 25-757 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej 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.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Kielce, 02.11.2021 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), składam 

niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia 

budowlanego pod nazwą:  

„BUDYNEK  BIUROWO – ADMINISTRACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  

LEGIONOWIE NA DZIAŁKACH NR 23/3, 23/4, 25 OBR. 38. Przebudowa linii 

napowietrznej w ulicy Mickiewicza” 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 

zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: instalacyjno – inŜynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie 

energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

 

Projektant: 

 ...................................................  

 

InŜ. Krzysztof Chłopek 

Upr nr Kl–384/94 
Świętokrzyska Okręgowa Izba 
InŜynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/IE/0064/01 

 

 



OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Kielce, 02.11.2021 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), składam 

niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projektu budowlanego zamierzenia 

budowlanego pod nazwą:  

„BUDYNEK  BIUROWO – ADMINISTRACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  

LEGIONOWIE NA DZIAŁKACH NR 23/3, 23/4, 25 OBR. 38. Przebudowa linii 

napowietrznej w ulicy Mickiewicza” 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 

zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: instalacyjno – inŜynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 

elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie 

energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

 

Sprawdzający: 

 ...................................................  

 

Mgr inŜ. Urszula Domeracka 

Upr nr Kl–220/89 
Świętokrzyska Okręgowa Izba 

InŜynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/IE/0106/01 

 

 

















Tytuł: Rozbiórka linii kablowej nadziemnej i budowa linii kablowej 
podziemnej w związku z budową budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 
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Inwestor: Gmina Miejska Legionowo Legionowo, ul.  
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  OPIS TECHNICZNY 

 1  Podstawa opracowania. 

 Zlecenie Inwestora 

 Warunki usunięcia kolizji nr  

 Mapy geodezyjne w podz. 1:500 

 Obowiązujące przepisy i normy 

 Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 

S. A. Tom 6, Tom 9 

Katalog do projektowania linii nn z przewodami samonośnymi na Ŝerdziach 

wirowanych i śN Linii Niskiego Napięcia Izolowanych 

 Wizja lokalna 

 2  Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje skablowanie istniejącej linii napowietrznej w obrębie 

działek nr 23/3, 23/4 i 25 przy ulicy Mickiewicza w Legionowie. Linia wykonana 

przewodem izolowanym samonośnym AsXSn 4×70, bez obwodu 

oświetleniowego. 

 3  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których 

został zaprojektowany. 

 4  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przebudowa przedmiotowej linii napowietrznej ma na celu dostosowanie do 

realizowanego budynku Biurowo – Administracyjnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Legionowie zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. 



 5  Charakterystyka obiektu. 

 5.1  Skablowanie lind w ul. Mickiewicza. 

.DemontaŜ 

  śerdź Ŝelbetowa śN-10....................................................... 4 szt. 

  Przewody ASXSn 4×70................................................. ok. 60 m. 

 MontaŜ 

  Kabel YAKXs 4×120 mm2..................................................... 90 m 

  Słup krańcowy K2-600 ........................................................ 2 kpl. 

  Uziom P 1×9 ....................................................................... 2 kpl. 

Istniejące kable oraz złącza kablowe naleŜy zdemontować pod nadzorem 

pracownika PGE Dystrybucja. 

Zdemontowane materiały przekazać do magazynu PGE Dystrybucja. 

 6  Przebudowa linii napowietrznej w ulicy Mickiewicza. 

Istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia ASXSn4×70 w ulicy 

Mickiewicza zostanie skablowana na odcinku od granicy działki nr 25 do 

skrzyŜowania z ulicą Jagiellońską. Projektowany słup krańcowy typu K2-600 

posadowić przy granicy działki nr 25 z działką nr 27. Istniejącą linię napowietrzną 

izolowaną zakończyć na projektowanym słupie. Od projektowanego słupa 

krańcowego do następnego projektowanego słupa typu K2-600 na działce nr 

23/4 (przy skrzyŜowaniu ul. Mickiewicza z ul. Jagiellońską) ułoŜyć kabel YAKXs 

4×120 mm2. Na projektowanym słupie krańcowym zakończyć linię napowietrzną 

z kierunku ul. Jagiellońskiej. Istniejące słupy bliźniacze z Ŝerdzi ZN10 

zdemontować. 

 7  Posadowienie słupów. 

Przed przystąpieniem do wykopów naleŜy sprawdzić czy w strefie 

planowanego wykopu nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje 

naleŜy usunąć lub zabezpieczyć za zgodą uŜytkownika. Przed przystąpieniem do 

wiercenia wykopów naleŜy usunąć warstwę ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, 

na powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1 m od obrysu 



wykopu. Ustoje płytowe UP3 składają się z dwóch prefabrykowanych płyt 

betonowych U-85. Zasypywanie powinno być wykonywane warstwami o grubości 

20-30 cm z zagęszczeniem umoŜliwiającym osiągnięcie maksymalnego dla 

danego gruntu stopnia zgęszczenia. Po zasypaniu wykopu naleŜy rozsypać grunt 

rodzimy (odłoŜony z wierzchniej warstwy) do 15 cm powyŜej terenu przy 

obwodzie słupa ze spadkiem na zewnątrz do linii obrysu zasypanego wykopu.. 

 8  MontaŜ słupów. 

Przed ustawieniem słupa w wykopie naleŜy przeprowadzić jego montaŜ w 

pozycji leŜącej, instalując do Ŝerdzi występujące w rozwiązaniu słupa konstrukcje 

stalowe, elementy uziemienia. Zmontowany słup ustawiać w wykopie przy 

pomocy dźwigu samojezdnego.  

 9  MontaŜ przewodów. 

Po dociągnięciu przewodu do słupa krańcowego naleŜy go zamocować w 

uchwycie krańcowym na stałe. Następnie naleŜy przystąpić do regulacji zwisów i 

napręŜeń. Po dokonaniu regulacji zwisów i naciągu w poszczególnych przęsłach 

naleŜy załoŜyć uchwyt odciągowy na słupie krańcowym powiększając naciąg 

przewodu tak aby po zwolnieniu uchwytu naciągowego siła naciągu była zgodna 

z tabelą zwisów i napręŜeń. MontaŜ pozostałych elementów jak ograniczniki 

przepięć, naleŜy wykonać po kompletnym naciągu linii.  

 10  Układanie kabli. 

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki 

piaskowej. Kable układać z zapasem ok. 2%÷3% długości trasy linii kablowej. 

Przy przepustach pod ulicami naleŜy wykonać zapasy kabla po ok. 2 m po obu 

stronach przepustu. Na kablach umieścić opaski kablowe zawierające 

następujące dane:  

 – oznaczenie linii kablowej 

 – typ kabla 

 – oznaczenie uŜytkownika kabla 

 – rok ułoŜenia kabla 

Po ułoŜeniu kable przysypać 10 cm warstwą piasku. Trasę kabli oznaczyć folią 



igielitową koloru niebieskiego grubości 0,5 mm i szerokości 40 cm ułoŜoną 25 cm 

nad kablami. Dodatkowo trasę kabli oznaczyć tabliczkami mocowanymi do 

trwałych elementów zabudowy. Na skrzyŜowaniach z drogami kable chronić 

rurami ochronnymi AROTA DVK 110 o średnicy 110 mm. SkrzyŜowania z innym 

uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych AROTA DVK110 o 

średnicy 110 mm lub zachować minimalne odległości wymagane przez PN. 

Roboty ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać 

ręcznie i pod nadzorem upowaŜnionego pracownika zainteresowanych 

przedsiębiorstw, instytucji, właścicieli uzbrojenia. Kable na słupach chronić rurami 

do wysokości 2,5 m nad ziemią. Zastosować rury o średnicy 75 mm odporne na 

działanie promieni UV. Wyjście kabla z rury zabezpieczyć termokurczliwą kształtką 

uszczelniającą. 

 11  Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Systemem dodatkowej ochrony przed dotykiem pośrednim jest szybkie 

wyłączenie. Projektowana sieć rozdzielcza posiada system uziemień i 

przewodów TT. Do uziomu naleŜy podłączyć konstrukcje wsporcze przewodów, 

oraz przewody zerowe linii. Skuteczność i kompletność ochrony od poraŜeń 

naleŜy potwierdzić pomiarem. 

 12  Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Na projektowanych słupach przewiduje się zainstalowanie ochronników 

przeciwprzepięciowych w przewodach fazowych. W linii izolowanej AsXSn 

przewiduje się montaŜ ochronników z sygnalizacją uszkodzenia i odłącznikiem. 

Napięcie znamionowe ograniczników 500 V, znamionowy prąd wyładowczy 10 KA. Dla 

projektowanych słupów naleŜy wykonać wspólny uziom ochrony odgromowej i 

dodatkowy uziom roboczy. Projektuje się wykonanie uziomu pionowego typu P 1 

× 9. Uziom wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej PFe/ZN 25×4 i prętów 

uziomowych stalowych ocynkowanych o średnicy 16 mm. Zmierzona wartość 

uziemienia nie moŜe być większa od 10 Ω. 



 13  Uwagi końcowe. 

Przed przystąpieniem do realizacji przebudowy infrastruktury PGE 

Dystrybucja Inwestor jest zobowiązany zawrzeć z PGE Dystrybucja S. A Oddział 

Warszawa RE Legionowo umowę okreslającą sposób i warunki usunięcia kolizji. 

Po usunięciu kolizji Inwestor ustanowi słuŜebność przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S. A. i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń na okres 

nieoznaczony. 



  OBLICZENIA  

1. Dobór kabli. 

Ze względu na brak danych do doboru kabla zastosowano kabel YAKXs 

4×120 mm wg warunków usunięcia kolizji pkt 4a. 

2. Dobór słupa nr 1 i 2. 

Projektowane słupy będą słupami krańcowymi dla linii głównej typu AsXSn 

4×70 mm2. Przewody lini L1 typu AsXSn 4×70 mm2 montowane z napręŜeniem σ 

= 15 Mpa dla przęseł o rozpiętości do 35 m oraz z napręŜeniem σ = 20 Mpa dla 

przęseł o rozpiętości od 35 m do 50 m. Naciąg od linii wynosi odpowiedni NP1 = 

418 daN oraz NP2 = 557 daN.1 

ObciąŜenie wiatrem słupa PS = 42 daN  

ObciąŜenie wiatrem oprawy PO = 0 daN 

20% Naciągu przewodów przylącza Nr = 0 daN 

Obcią Ŝenie słupa: 

daNNPPP

daNNPNP

rOSZ

rOPU

420042

45100451

=++=++=
=++=++=

 

daNPPP ZUUW 55942557 2222 =+=+=  

Projektuje się słup typu K2-600 zestawiony z Ŝerdzi E-10,5/6 (lub EPV-10,5/6) o 

sile uŜytkowej Fx = 600 daN ≤ 559 daN. Ustój dla gruntu średniego typu UP3 o 

głębokości zakopania 2,0 m. 

                                            

1
 Katalog do projektowania linii nn przewodami izolowanymi samonośnymi na Ŝerdziach wirowanych i ZN - ENSTO 



  Zestawienie materiałów podstawowych 

1. Kabel YAKY 4×120 mm2 ......................................................... 90 m 

2. Rura ochronna DVK110 .......................................................... 34 m 

3. Taśma oznaczeniowa TO-ENN/50/40 ..................................... 60 m 

4. Piasek ..................................................................................4,8 m3 

5. Słup krańcowy K-10,5/6  uzbrojony wg rys nr 2 ..................... 2 kpl. 

6. Płyta ustojowa U-85............................................................... 4 szt. 

7. Ogranicznik przepięć 500V/10kA........................................... 8 szt. 

8. Uziom P-1×9.......................................................................... 2 kpl. 

  Zestawienie materiałów z demontaŜu 

1. Słup przelotowy bliźniaczy, Ŝerdź śN-10 ............................... 1 kpl. 

2. Słup naroŜny bliźniaczy, Ŝerdź ZN-10.................................... 1 kpl. 

3. Drobne konstrukcje stalowe.................................................... 5 kg 

4. Przewody ASXSn 4×70 ................................................... ok. 60 m 
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