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Opis techniczny 
 

1.Uwagi wstępne. 
  

1.1.Przedmiot opracowania. 

 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano – wykonawczy na  

usunięcie kolizji elektroenergetycznych ENEA S.A. występujących w 

ramach budowy ul. Miłej, Spokojnej, Reymonta, Curia – 

Skłodowskiej i Kochanowskiego w Swarzędzu. 

 

Niniejsze opracowanie  dla potrzeb uzgodnienia  w zakresie 

zgodności z technicznymi warunkami usunięcia  kolizji z kablami 

ENEA S.A. wyłączono z całościowej dokumentacji dotyczącej 

kompleksowego usunięcia kolizji wraz z uzupełnieniem oświetlenia. 

  

1.2.Podstawa opracowania. 

 
Projekt opracowano na podstawie: 

- warunków przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej                         

znak RD-1/DZ/ZR/2007/K/0087 z dnia 10.04.2007r. 

wydanych przez ENEA S.A. 

- planu sytuacyjnego z zagospodarowaniem terenu 

opracowanego przez inŜ. Adama Sołeckiego w skali 1:500 

- projektu drogowego wykonanego przez inŜ. A. Sołeckiego. 

-   wizji lokalnej oraz inwentaryzacji istniejących urządzeń                

energetycznych. 

- obowiązujących norm i przepisów 

 

1.3.Zakres projektu. 

 
Projekt obejmuje : 

- rozwiązanie kolizji elektroenergetycznych z kablami ENEA S.A. 

 

2. Rozwiązanie kolizji elektroenergetycznych ENEA S.A. 
 

2.1. Stan istniejący. ( Według danych ENEA S.A. oraz wizji lokalnej) 

 

Na budowanych ulicach występują następujące urządzenia 

elektroenergetyczne ENEA S.A.: 

1. Linia kablowa nn 0,4 kV typ YAKY 4 x 120 mm
2
 relacji od MST 

–1579 Tysiąclecia-Spokojna do słupa linii napowietrznej nn 0,4 

kV ul. Nowowiejska 

2. linia kablowa nn 0,4 kV typ YAKY 4 x 240 mm
2
 relacji od MST-

1579 Tysiąclecia Spokojna do szafki kablowej SK-1556 ul. Prusa 

3. Linia kablowa nn 0,4 kV  relacji od MST –1579 Tysiąclecia-

Spokojna do słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV ul. Spokojna 

4. Linia kablowa nn 0,4 kV typ YAKY 4 x 240 mm
2
 relacji od MST 

–1579 Tysiąclecia-Spokojna do złącza kablowego ZK-3 (4992) ul. 

Spokojna  dez. nr 3119/4. 
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5. Linia kablowa nn 0,4 kV typ YAKY 4 x 120 mm
2
 relacji od 

złącza kablowego  ZK-3 4992 ul. Spokojna dz. 3119/4 ( poprzez 

ulicę Kochanowskiego)do złącza kablowego ZK-3 4993 ul. 

Reymonta  dz.3119/13 

6. Linia kablowa nn 0,4 kV typ YAKY 4 x 120 mm
2
 relacji z szafki 

kablowej SK 1556   ul Prusa ( Curie Skłodowskiej) (poprzez 

złącza na dz. 3120/3 i 3120/5 ) poprzez ulicę Kochanowskiego  do 

złącza kablowego  ZK-3 4993 ul. Reymonta dz. 3119/13. 

7. Linia napowietrzna nn 0,4 kV Al. 4 x 35  + 25 mm
2
 z przyłączami 

napowietrznymi i kablowymi wzdłuŜ ulicy Skłodowskiej Curie i 

Prusa. 

8.  Linia napowietrzna nn 0,4 kV AsXSn 4 x 70  + 25 mm
2
 wzdłuŜ 

ulicy Tysiąclecia. 

9. Linia kablowa nn 0,4 kV typ YAKY 4 x 120 mm
2
 relacji od MST 

–1579 Tysiąclecia-Spokojna do złącza kablowegoZK-3 4995 ul. 

Miła dz.3564 ( poprzez złącza kablowe na dz. nr 3570, 3575, 

3118/5, 3148/4 )do złącza kablowego  ZK-3  5311  ul. Miła. 

10. Linia kablowa nn 0,4 kV typ YAKY 4 x 240 mm
2
 relacji z MST  

–1579 Tysiąclecia-Spokojna do złącza kablowego  ZK-3  4994  

ul. Tysiąclecia dz. 3566.  

Poszczególne linie wrysowano na planach sytuacyjnych rys nr E-1 

i E-2 i oznaczono numerami 1 – 10. 

  

2.2. Kolizja kablowa ( przebudowa odcinka linii nn) ul. Spokojna / 

Kochanowskiego. 
 

Kolizja z projektowaną ulicą z krawęŜnikami i chodnikami występuje 

w linii kablowej oznaczonej nr 6. Odcinek linii kablowej koliduje z 

nową jezdnią i naleŜy kabel na tym odcinku wymienić. 

Od złącza kablowego  usytuowanego na dz. 3120/5 do miejsca 

wskazanego po drugiej stronie ( na skrzyŜowaniu ulic Spokojna / 

Kochanowskiego ) naleŜy ułoŜyć nowy odcinek kabla YAKY 4 x 120 

mm
2
 . Połączenie z dalszą częścią istniejącego kabla wykonać za 

pomocą kablowej mufy typu  Raychem SMOE 81548. 

Kolizję pokazano na planie syt. rys E-1 . 

Schemat kolizji na rysunku E-3. 

 

  2.3. Zabezpieczenie kabli nn w ulicach pieszojezdnych. 

 
Pozostałe kolizje z liniami kablowymi występują w ulicach bez 

chodników i krawęŜników tak zwanych pieszojezdnych. W ulicach 

tych nawierzchnia rozbieralna wykonana jest na całej szerokości pasa 

drogowego, jedynie „ umowny ” pas drogi pieszej oddzielony jest 

kostką innego koloru. Na planie sytuacyjnym rys. E-1 zaznaczono 

granice dróg pieszojezdnych   6 liniami poprzecznymi  i oznaczono 

A-A, B-B itd. do F-F.  

Wszystkie kable , których przebieg wskazuje lokalizację poza częścią 

pieszą projekt przewiduje umieścić w  dwudzielnych rurach 

osłonowych remontowych AROTA Ø 110 . 

Tego typu kolizja występuje na ulicy Spokojnej na odcinku od ul. 

Prusa ( Skłodowskiej Curie) do ul. Kochanowskiego. 
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2 kable ułoŜone w ulicy Spokojnej przebiegają w drodze 

pieszojezdnej w odległości niewiele odbiegającej od umownego 

chodnika. 

Oba kable ułoŜyć w dwudzielnych przepustach Arota typu A 110 PS 

koloru niebieskiego. 

Kolizję pokazano na planie sytuacyjnym rys E-1. 

Uwaga! Rejon Dystrybucji Energii Poznań zalecił nie zabezpieczać tych 

kabli. Patrz uzgodnienie – uwaga 1. 
 

  2.4. Pozostałe zabezpieczenia kabli energetycznych nn 0,4 kV. 

 
Na projektowanych ulicach linie kablowe wymienione w punkcie 2.1. 

oraz przyłącza kablowe wyprowadzone z linii napowietrznych nn 

ułoŜone są prostopadle do ulic i przekraczają jezdnie lub 

pieszojezdnie. Linie te powinny być przy przejściach ułoŜone w 

przepustach. Jednak ze względu na fakt, Ŝe dopiero teraz projektuje 

się układ drogowy naleŜy sprawdzić, czy w ogóle ewentualnie na 

całym odcinku przejść pod jezdniami będą chronione. W przypadku 

braku przepustów w całości lub części  naleŜy je uzupełnić 

przepustami Arota dwudzielnymi typ A 110 PS Ø 110 koloru 

niebieskiego. 

Na planie sytuacyjnym zaznaczono wszystkie miejsca przejść przez 

jezdnie z zaznaczonymi wymaganymi długościami przepustów.  

Uwaga! Rejon Dystrybucji Energii Poznań zalecił , aby równolegle do 

istniejących kabli ułoŜyć pod jezdniami oraz wjazdami do posesji 

dodatkowe rezerwowe rury DVK Φ 110 mm.  

Patrz uzgodnienie – uwaga 2  
 

2.5.  Uwagi dotyczące wykonania prac kablowych. 
Kable energetyczne nn układać w ziemi na głębokości 0,7 m, pod  

jezdnią - 0,8 m 

Kable  układać w ziemi  w obsypce z piasku po 10 cm z kaŜdej strony 

i nakryć folią niebieską  szer. 30 cm. Przy przejściach przez jezdnie, 

wjazdy do posesji oraz przy skrzyŜowaniach z innymi elementami 

uzbrojenia podziemnego kable układać w rurach Arota.DVK Ø110. 

 kol. niebieskiego . Kable zaopatrzyć w opaski z obowiązującym w 

ENEA opisem.   

Kablową sieć  zgodnie z normami: 

SEP – N -E-001 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

SEP – N -E-004 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa 

 

a) Uwagi i wytyczne pochodzące z dokumentów. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy zapoznać się z uwagami i 

zaleceniami zawartymi w : 

- technicznych warunkach wydanych przez ENEA S.A. 

- protokóle ZUD  

 

b) SłuŜby techniczne 
Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac naleŜy  zgłosić się do 

słuŜb technicznych UMiG,  technicznych słuŜb ENEA 

S.A.(Posterunek Energetyczny), techniczne słuŜby telekomunikacyjne 

itp i uzgodnić terminy – harmonogram wyłączeń niezbędnych przy 

wykonaniu prac oraz terminy pomiarów kontrolnych związanych z 

realizacją usunięcia kolizji elektroenergetycznych. 
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Po zakończeniu prac naleŜy uzgodnić termin odbioru, na którym 

naleŜy przedstawić protokoły badań i pomiarów pomontaŜowych, 

określonych oddzielnymi przepisami.  

 

c)    SłuŜby geodezyjne   
 

Trasy  projektowanych wcinek kablowych,  muf kablowych i 

przepustów naleŜy wytyczyć za pośrednictwem słuŜb geodezyjnych. 

Po ułoŜeniu kabli muf oraz przepustów , a jeszcze przed ich 

zasypaniem naleŜy wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. Stosowną mapę przekazać wraz z protokołem 

odbioru prac. 

3.  Uwagi końcowe. 

        Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Jako dodatkową ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Ponadto naleŜy 

stosować urządzenia w II klasie ochronności.   

 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami branŜowymi szczególnie w zakresie bhp. 

 

Po wykonaniu prac remontowo – montaŜowych naleŜy przeprowadzić                              

przewidziane przepisami badania, a protokóły dołączyć do protokółu 

przekazania wykonanych prac . 

Wszelkie zmiany wykonawcze są moŜliwe jedynie po uzgodnieniu z 

projektantem za pośrednictwem biura projektowego GLOB 

PROJEKT w Poznaniu . 

 

 



Zestawienie podstawowych materiałów 
 

 

lp w y s z c z e g ó l n i e n i e jedn ilość u w a g i 

Kolizje kablowe   

1 kabel YAKY 4 x 120 m 35   

2 folia niebieska szer. 30 cm m 30  

3 przepust kablowy DVK Ø 110 kol. niebieski m 74 Arot 

4 piasek m
3
 8  

5 opaski kablowe szt 6  

6 mufa kablowa SMOE 81548 szt 1 Raychem 

7     

8     

9     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ś w i a d c z e n i e 
 

 

dot. projektu budowlano-wykonawczego: 

 
„BUDOWA UL. MIŁEJ, SPOKOJNEJ, REYMONTA,  

CURIE-SKŁODOWSKIEJ I KOCHANOWSKIEGO W SWARZĘDZU” 

                               OŚWIETLENIE I KOLIZJE ENERGETYCZNE 
 

             Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 

                               ul. Rynek 1   62-020 Swarzędz 

       

                                         część elektryczna 
 

 

 

 

 

Oświadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, normami, wytycznymi oraz , Ŝe został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 

 

 

    

 

 Poznań, dnia ………………… 

 

 

 

 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
                          Zgodna z Dz. U. nr. 120/2003 poz. 1126 

 

 

Elektryczne roboty  zewnętrzne związane z  budową ul. Miłej, Spokojnej, Reymonta, Curie 

– Skłodowskiej i Kochanowskiego w Swarzędzu. 
Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz -  ul. Rynek 1 --  62 – 020 Swarzędz. 
Nazwa i adres inwestora 

 

Stanisław Łukasiewicz Poznań ul. Newtona 8b/40 
Imię nazwisko i adres projektanta 

 

Część opisowa 

 

1 Projekt obejmuje wykonanie usunięcia kolizji z liniami kablowymi  nn i oświetleniowymi,  

w ul. Miłej, Spokojnej, Reymonta, Curie – Skłodowskiej i Kochanowskiego  w Swarzędzu.  

 

2.Kolejność realizacji  

                                  1.Wytyczenie miejsc instalowania słupów.  

2. MontaŜ słupów, wysięgników i opraw oraz wykonanie przyłączy 

kablowych.. 

   3. Wykonanie połączeń 

 4. Wytyczenie tras kabli  nn . 

 5. Odkopanie istniejących kabli, sprawdzenie stanu przepustów. 

6. UłoŜenie nowego odcinka kabla, ułoŜenie przepustów kablowych  i 

wykonanie połączeń w złączu kablowym, załoŜenie mufy kablowej. 

7. Wykonanie pomiarów, odbiór  i uruchomienie poszczególnych 

linii. 

8. Prace wykonać w koordynacji z pozostałym zakresem robót 

drogowych. 

  

  3.  Obiekty istniejące:    

                                 Istniejące linie napowietrzne w ulicach 

           Uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym.                                                          

                                 Wykonać przekopy próbne.   

 

4. Elementy zadania, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

wykopy wąskoprzestrzenne szer. 0,5m i głębokości 0,8m 

posadowienie słupów linii  oświetleniowej.  

montaŜ wysięgników i opraw oświetleniowych  

inne: uzbrojenie poziemne 

 

5. Przewidywane zagroŜenia: 

 

� wykopy o głębokości do 1,0 m ok. 350 m. 

� montaŜ słupów stalowych wys. do 10 m – 4 szt 

� montaŜ wysięgników i opraw oświetleniowych – 6 szt 

� podłączenie kabli w złączu, i  ośw. w słupach  

� montaŜ tabliczek bezpiecznik w wnękach słupowych -6 szt 



� demontaŜ wysięgników i opraw na wys  10m  - 5 szt 

� roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów:   

ustawianie słupów, montaŜ wysięgników,  opraw, demontaŜ  opraw 

� roboty wykonywane na i  w pobliŜu drogi kołowej. 

 

6. Sposób prowadzenia instruktaŜu przed przystąpieniem do realizacji szczególnie 

niebezpiecznych robót: 

� instruktaŜ ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc  

.     zagroŜeń i czasem ich wykonywania. 

� instruktaŜ i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg. 

 

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia lub w ich sąsiedztwie. 

wyposaŜenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące 

prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją projektową i instrukcjami 

montaŜowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania. 

� organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie. 

� okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz 

zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. 

� okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poŜ oraz grupy kwalifikacyjne SEP 

� wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie 

pisemnego polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej 

� instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6 

� Zastosowanie się do wewnętrznych przepisów i organizacji budowy: 

- organizacja ruchu na budowie 

- zabezpieczenia wykopów 

- zabezpieczenie dróg komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopów 

- zastosowanie ogrodzeń miejsc szczególnie naraŜonych na niebezpieczeństwo 

- właściwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dźwigów, montaŜu słupów 

itp. 

- właściwe zabezpieczenie miejsc składowania elementów wielkogabarytowych. 

 

 

 

                   opracował 

 

 

                                                                 --------------------------------------------------- 

                                                                                          podpis projektanta   
 

 








