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E CZ��� RYSUNKOWA. 
1a. Orientacja 1 : 10 000 
   
2.Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.342.201 - skala 1: 1000   

3.Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.342.153 - skala 1: 1000    

4.Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.342.151; 165.342.103  - skala 1: 1000    

 5.Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.342.103 - skala 1: 1000    

6.Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.342. 101, 165.342.102   - skala 1: 1000    

7.Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.342.054 - skala 1: 1000   

8.Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.342.052 - skala 1: 1000   
  
9.Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz     
    nr  165.324.252: 165.3 24.254: 165.342.052  - skala 1: 1000  
  
10.Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.324..252, 165.413.211  - skala 1: 1000   

10a.Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
    nr  165.324..252, 165.413.211  - skala 1: 1000   -  zmiana trasy odcinek A-B 

11. Schemat sieci kablowej  SN 15kV  GPZ Rzeszów Zaczernie – rozdzielnia  RG 
      PPNT Jasionka 

12. Przekroj poprzeczny – przekroczenie I rowu melioracyjnego 
13. Przekroj poprzeczny – przekroczenie I I rowu melioracyjnego 
14. Przekroj poprzeczny – przekroczenie  gazoci�gu wysokopr��nego 
15. Przekroj poprzeczny – przekroczenie  drogi powiatowej 
16. Przekroj poprzeczny – przekroczenie  potoku Czarna 
17. Przekroj poprzeczny – przekroczenie drogi powiatowej  
18. Przekrój poprzeczy - przekroczenie projektowanej autostrady A-4 
19. Przekroj poprzeczny – przekroczenie  pasa startowego Lotnisko Jasionka 
20. Przekroj poprzeczny – przekroczenie  drogi wewn�trznej  Lotnisko Jasionka 





































































CZ���  OPISOWA 

do projektu  budowlanego   dla inwestycji pn:  

„Budowa 2 linii kablowych  SN 15kV  GPZ Rzeszów Zaczernie  -  

rozdzielnia główna RG PPNT Jasionka” – zasilanie rezerwowe 
Adres inwestycji: Miejscowo�ci: Rzeszów, Zaczernie, Nowa Wie�, Jasionka,  Taj�cina                

gm. Trzebownisko                                                                                                                               

Inwestor. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 35-959 Rzeszów, ul. 

Szopena 51 

1. Podstawa opracowania 

- umowa z  RARR  S.A.  

- prawomocna Decyzja  o ustaleniu inwestycji celu publicznego  BR7331/149/07 z dnia 

2007.10.12 wydana przez Wójta Gminy Trzebownisko 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwał�  nr  VI/45/07 

Rady Gminy  Trzebownisko z dnia 20 kwietnia 2007r 

- przeprowadzona inwentaryzacja  terenie  

      -     techniczne warunki zasilania  znak TO-4/22326/XVII-62A/2123/05/1028  

      z dnia  17.01.2005r 
            techniczne warunki zasilania  znak  TO-4/17675/18.  

      z dnia  15.01.2007 

       -   Pismo Podkarpackiego Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wodnych   

            IRz 505 /572/07 z dnia  06.11..07 

            Uzgodnienie z Transprojekt W-wa  pismo znak PU/MZA/PD412/1803/12/2007 

            z dnia 18.12..2007r 

       -   Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad  znak GDDKiA –O/Rz- 

             6g/435/lok./42/06  z dnia 14.11.2006r 

       -   Pismo PP  „Porty Lotnicze „ PPL/I/IIP/IIPRI/2705/6192/mb/2006r 

             z dnia 2006.12.06 

- mapa  zasadnicza  do celów projektowych w skali 1:1000 i 1: 500 

- polska norma PN-76/E-05125.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  

      projektowanie i budowa    

-    polska norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. projektowanie  

      i budowa 

- przepisy Budowy Urz�dze� Elektrycznych wyd. II. z 1988r z pó�niejszymi zmianami 

      -    PRE NORMA  N- SEP-E- 001 

      -    PRE NORMA  N- SEP-E- 004 

- inne aktualne przepisy i normy obejmuj�ce temat opracowania 

2.Zakres opracowania. 

2.1.Projektowany kabel  XRUHAKXS 3 x 1 x 240mm² 15kV  GPZ Rzeszów Zaczernie pole  

      nr 16  -  RG  PPNT  – pole nr 11 

2.2.Projektowany kabel  XRUHAKXS 3 x 1 x 240mm² 15kV GPZ Rzeszów Zaczernie pole  

       nr 36 -  RG PPNT- pole nr 8 

3 Stan istniej�cy. 

Na terenie obj�tym  PPNT aktualnie nie przebiega ��den kabel zasilaj�cy , stacja RG  PPNT  

na etapie projektowania. 



4. Rodzaj zabudowy – obiekty  infrastruktury technicznej  

4.1. Trasa linii kablowych projektowanych  

Trasa linii kablowych przebiega przez miejscowo�ci: Rzeszów, Zaczernie, Nowa Wie�, 

Jasionka,  Taj�cina 

Zaczernie: działki o numerach 2814, 2769(dr), 2768/19 , 2766, 2767,   2768/9,  2723(dr),  

1954, 1952/3, 1952/3, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3, 1955/1, 1956,  1635/2, 1005/2, 996/3, 

996/2, 996/1, 1/8, obr Zaczernie jedn. ew. Trzebownisko 

Nowa Wie�: działki o numerach: 753/3,  327/4, obr�b Nowa Wie�  jedn. Ew. Trzebownisko 

Jasionka: działki o numerach  1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131, 1867/125 obr 

Jasionka  jedn. ew. Trzebownisko 

Taj�cina działka nr 425/5 obr Taj�cina  jedn. ew. Trzebownisko .                                                                                                                

Trasa linii zgodna z Decyzj�  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydan�

przez Wójta Gminy  Trzebownisko znak BR-7331/149/07 z dnia 12.10.2007r oraz zgodna        

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  nr 1/2001/02  na terenie wsi 

Jasionka uchwalonym  Uchwał�  nr VI/84/03 Rady Gminy Trzebownisko  z dnia 30 maja 

2003 roku -  działki 1867/125,  1867/118 (dr) obr Jasionka i 425/5 obr Taj�cina 

Przekroczenie drogi wojewódzkiej – działka nr 1867/118 obj�te odr�bnym pozwoleniem na 

budow� wydanym przez Wojewod�  Podkarpackiego 

4.1.Szczegóły techniczne  układania kabli 

 4.1.1. Układanie kabli na terenie stacji 110/15kV Rzeszów Zaczernie. 

Trasy kabli SN  na terenie GPZ  przedstawiono na rysunku nr 1 . 

Kable wprowadzi� od strony południowej budynku  zgodnie z twz. 

- kabel  XRUHAKXS 3 x1x240mm² 15kV  pole nr 16   - stacja trafo  RG PPNT pole nr 11  

  oznaczenie kabla K3

- kabel  XRUHAKXS 3 x 1 x 240mm² 15kV  pole nr 36 – stacja trafo RG PPNT pole nr 8 

   oznaczenie kabla K5

Kable te zostan�  wyprowadzone w istniej�cy kanał kablowy,  przez uło�one  przepusty  z rur 

AROTA fi 160  bezpo�rednio  z celek 15kV. 

Powy�szy sposób  wyprowadzenia kabli z budynku uzgodniono z RZE. 

4.1.2. Wyprowadzenia kabli z terenu GPZ  - Rzeszow - Zaczernie  

 2  kable zostan� prowadzone zostanie do granic GPZ jak na rys . nr 1, na skrzy�owaniach  z  

wjazdami uło�y�  ju� przepusty z rur AROTA fi 160, typ SRS.

Kable te układa� we wspólnym rowie kablowym  jak na rys nr 1 i na rys. nr 2,  do miejsca  

oznaczonego na planie z  wyst�pieniem sieci drenarskiej. 

W celu ułatwienia zlokalizowania kabli w eksploatacji, zachowania  prawidłowych odległo�ci  

pomi�dzy kablami  jak równie� zmniejszenia szeroko�ci  rowu projektuje si� przegrody           

z cegły, układanej  na wzdłu� na całej długo�ci rowu, odgradzaj�c od kabli RZE Dystrybucja   

Na odcinku do wyst�pienia sieci drenarskiej kable układa� we wspólnym rowie  kablowym na 

gł�boko�ci 0,9m na 10 cm warstwie piasku, po uło�eniu  ponownie przysypany 10cm warstw�

piasku, foli� koloru czerwonego i zasypany ziemi�. 



Od wyst�pienia na trasie sieci drenarskiej kable układa� zgodnie z warunkami podanymi 

przez  Podkarpacki Zarz�d  Melioracji i Urz�dze� Wodnych  - pismo  IRz 505 /572/07            

z dnia 06.11.07. 

Przed realizacj�  robót kablowych na trasie przebiegu kabli ci�gi drenarskie nale�y  

zabezpieczy� przed zamuleniem, a nast�pnie dokona� naprawy układaj�c ci�gi drenarskie na 

korytkach drewnianych wykonanych z desek grub. 32mm i szeroko�ci 120mm, uło�onych na 

podsypce z pisku i zakotwionych w gruncie rodzimym. Kabel na terenie drenowanym nale�y 

układa� na gł�boko�ci 1.3m minimum. Skrzy�owania kabli ze zbieraczami i s�czkami  

wykona�  w  rurach ochronnych DVK fi 160  o dł. 4m. 

Na terenie drenowanym kabel na całej długo�ci przykry� cegł�. 

Napraw� sieci drenarskiej wykona� pod nadzorem Rejonowego Zwi�zku Spółek Wodnych    

w Rzeszowie z/s w Trzebownisku. 

Po wyprowadzeniu kabli z działki nr 2814 skrzy�owa� kable z drog� gminn� dz. nr 2769. 

Skrzy�owanie wykona� w rurach układanych  warstwowo 

Nast�pnie kabel wprowadzi� na działk� nr 2768/19, na której ko�cz� si� tereny drenowane, 

wi�c po stwierdzeniu braku drena�u kabel układa� na gł�boko�ci 0.9m i nie przykrywa� cegł�

Skrzy�owanie z rowem melioracyjnym C-4, dz, nr 2767, wykona� podwiertem 

kontrolowanym. nie naruszaj�c dna rowu. 

Kable prowadzi� dalej przez działk� nr 2766, i ponownie przekroczy� rów melioracyjny C-4 

podwiertem kontrolowanym. nie naruszaj�c dna rowu i wej�� w działk� 2768/9.”  

Wi�zk� 2 kabli   przekroczona jest droga powiatowa 2723 podwiertem kontrolowanym, 

Kable te wprowadzone s� w działk� 753/3 obr Nowa Wie� i z tej działki nast�pi 

przekroczenie potoku Czarna, dz. nr 327/4, Obr Nowa Wie�. Przekroczenie potoku wykona�

podwiertem kontrolowanym., wej�cie na działk�  nr 1954 obr Zaczernie 

Na przekroczenie potoku Czarna uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 

Nast�pnie  kable prowadzone s� przez działki: 1954, 1953/2, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3,  

1955/1, 1956, przekroczenie drogi powiatowej dz. nr 1635/2, podwiertem kontrolowanym  

na działk� nr 1005/2.Trasa kabli prowadzi  przy granicy działki nr 996/3,   

 996/2, 996/1, 1/8  obr Zaczernie.  

Przekroczenie działki nr 996/2 – projektowana autostrada A-4,  wykona� podwiertem 

kontrolowanym na całej długo�ci działki. Zgodnie z wytycznymi biura  Transprojekt  W-wa  

projektuj�cego autostrad� A-4, wykona� nale�y  przepust dodatkowy rezerwowy. równie�

podwiertem kontrolowanym. 

Kabel do R G  PPNT  Taj�cina nale�y układa� poprzez działki: 1/8 obr Zaczernie i działki  

1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131,  1867/118, ( droga wojewódzka – odr�bne 

pozwolenie na budow� – wydawane przez  Wojewod� Podkarpackiego)  1867/125  obr 

Jasionka oraz dz. nr  425/5 Taj�cina 

Prowadzenie kabla na terenie Lotniska Jasionka 

Na terenie Lotniska Jasionka kabel krzy�uje pas startowy  Lotniska,   przekroczenie 

wykona� podwiertem kontrolowanym  pod  pasem startowym i infrastruktur�. 

Ponadto zaprojektowano dodatkowo rur� osłonow�  na kablu w miejscu na projektowan�

drog� kołowania  zgodnie z wytycznymi.     

Wszelkie skrzy�owania z urz�dzeniami podziemnymi wykona� w przepustach z rury Arota fi 

160 DVT. Pod przyszł� drog� kołowania uło�y� przepust z rury SRS fi 160. 

Szczegóły w projekcie wykonawczym. 

Na terenie rozdzielni 15kV  RG PPNT Taj�cina kabel wprowadzi� w  pola  rezerwowe nr 8 

i 11 wyposa�one. 

Cało�� robót ziemnych wykona� zgodnie z norm� PN 76/E-5125 , Prenorm�   SEP   

N SEP -E – 0004 oraz przepisami BHP, pod nadzorem u�ytkowników urz�dze�  



podziemnych. W trakcie wykonawstwa robót ziemnych �ci�le stosowa� wymogi ZUDP  

uj�te w protokołach, oraz �ci�le przestrzega� ustale� i  harmonogramów robót  

4.1.3..  Ochrona od pora�e�.

Ochrona  przed pora�eniem pr�dem elektrycznym  zgodnie z technicznymi warunkami 

zasilania  po stronie SN – UZIEMIANIE, strona nN  TN-C. 

Ochron� od pora�e� wykona� zgodnie z norm� PRENORMA  SEP P SEP – E-0001 /2001. 

5. Informacja o warunkach ochrony �odowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa  

    kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury  współczesnej. 

5.1. Teren i obiekty nie podlegaj� ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury  

       współczesnej 

5.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziaływuje na �rodowisko 

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie�  energetyczna �redniego 15kV, obj�ta 

zakresem projektu  

posiada  wymagane przepisami zabezpieczenia ochronne.

Nie przewiduje  si� zagro�enia stanu �rodowiska w przypadku awarii instalacji elektrycznej. 

Projektowana sie� nie stanowi zagro�enia �rodowiska i nie podlega uzgodnieniu WO�
5.3. Ziele� niska po wykonaniu wykopów przywrócona zostanie do stanu pierwotnego,  

       a na koliduj�ce kilka drzew  na etapie wykonawstwa zostanie uzyskana zgoda od Wójta  

       Gminy Trzebownisko 

6. Informacja o obsłudze  w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

6.1. Inwestycja nie wymaga obsługi w zakresie infrastruktury i komunikacji 

7. Informacja o warunkach wynikaj�cych z ochrony osób trzecich 

7.1. W trakcie realizacji i u�ytkowania inwestycji nale�y uzgodni� konieczne dojazdy z drogi 

publicznej, za wszelkie szkody zgodnie z umow� na wej�cie w teren wypłacone zostan�

odszkodowania. 

7.2. Dost�p do wjazdu na działki z drogi publicznej –gminnej, publicznej powiatowej, 

publicznej wojewódzkiej 

7.3. Nie spowoduje  pozbawienia z mo�liwo�ci korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej cieplnej, ze �rodków ł�czno�ci, dla pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi, 

jedynie  

7.4, Nie wyst�puj� uci��liwo�ci spowodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 

7.5.Nie wyst�puje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby 

  

8.Wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowane kable nie przebiegaj� w pobli�u  eksploatacji  zło�a gazu ziemnego „Jasionka”  

Eksploatacja gornicza nie stanowi zagro�enia dla planowanego zamierzenia budowlanego. 

9.Ochrona przed korozj�. 
Zastosowano materiały  o  powłokach zewn�trznych odpornych na korozj�. 

10. Oddziaływanie projektowanych sieci na działki s�siednie 

Projektowana sie� znajduje si� w odległo�ciach zgodnych z wymaganiami normy i odpowiada 

bran�owym przepisom PBUE,  nie ma wpływu na zabudow� działek s�siednich.  





     

       CZ���  RYSUNKOWA 



 
 

 
 
 
Mapa lokalizacji budowy 2 linii kablowych  SN 15 kV GPZ Rzeszów- 
Zaczernie do rozdzielni głównej RG PPNT w Jasionce 




















































