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CZĘŚĆ  OPISOWA 

do projektu  wykonawczego   dla inwestycji pn:  
 
„Budowa 2 linii kablowych  SN 15kV  GPZ Rzeszów Zaczernie  -  
rozdzielnia główna RG PPNT Jasionka” 
 
Adres inwestycji: Miejscowości: Rzeszów, Zaczernie, Nowa Wieś, Jasionka,  gm. 

Trzebownisko                                                                                                                               

Inwestor. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
1.1. Podstawa opracowania 

- umowa z  RARR  S.A.  
- projekt budowlany 
- 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 uchwałą  nr  VI/45/07 

Rady Gminy  Trzebownisko z dnia 20 kwietnia 2007r 
- przeprowadzona inwentaryzacja  w 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 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych   
            IRz 505 /572/07 z dnia  06.11..07 
      -    Uzgodnienie z Transprojekt W-wa    

- 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 Urządzeń Elektrycznych wyd. II. z 1988r z póŜniejszymi zmianami 

      -    PRE NORMA  N- SEP-E- 001 
      -    PRE NORMA  N- SEP-E- 004 

- inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowani 
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 – oznaczenie kabla  K3 
   
2.2.Projektowany kabel  XRUHAKXS 3 x 1 x 240mm² 15kV GPZ Rzeszów Zaczernie pole  
       nr 36 -  RG PPNT- pole nr 8- oznaczenie kabla K5 
 
3 Stan istniejący. 
Na terenie objętym  PPNT aktualnie nie przebiega Ŝąden kabel zasilający , stacja RG  PPNT  
na etapie projektowania 
4. Rodzaj zabudowy – obiekty  infrastruktury technicznej  
4.1. Trasa linii kablowych projektowanych  
Trasa linii kablowych przebiega przez miejscowości: Rzeszów, Zaczernie, Nowa Wieś, 
Jasionka,  Tajęcina. 



Rzeszów :działki  o numerach:  360/1, 396/1, 359/4, 359/2,  254, obr 216 
Zaczernie: działki o numerach 2814, 2769(dr), 2768/19 , 2766, 2767,   2768/9,  2723(dr),  
1954, 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 Wieś: działki o numerach: 753/3,  327/4, obręb Nowa Wieś  jedn. ew. Trzebownisko 
Jasionka: działki o numerach   1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131, 1867/118, 1867/125 
obr Jasionka  jedn. ew. Trzebownisko 
Tajęcina działka nr 425/5 obr Tajęcina  jedn. ew. Trzebownisko .  
                                                                                                                           
Trasa linii zgodna z Decyzją  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną 
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  Uchwałą  nr VI/84/03 Rady Gminy Trzebownisko  z dnia 30 maja 
2003 roku - 3 działki 1867/125, 1867/71 i 1867/118 (dr) 
 
Przekroczenie drogi wojewódzkiej – działka nr 1867/118 objęte odrębnym pozwoleniem na 
budowę wydanym przez Wojewodę  Rzeszowskiego. 
 
4.1.Szczegóły techniczne  
 4.1.1. Układanie kabli na terenie stacji 110/15kV Rzeszów Zaczernie. 
Trasy kabli SN  na terenie GPZ  przedstawiono na rysunku nr 1 . 
Kable wprowadzić 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 zostaną  wyprowadzone w istniejący kanał kablowy przed budynkiem , następnie  
przez ułoŜone  przepusty  z rur AROTA fi 160  bezpośrednio  z celek 15kV, do pól rozdzielni. 
PowyŜszy sposób  wyprowadzenia kabli z budynku uzgodniono z RZE. 
 
4.1.2. Szczegóły techniczne układania kabli 
 Wyprowadzenia kabli z terenu GPZ  - Rzeszow - Zaczernie  
 2  kable zostaną prowadzone zostanie do granic działki GPZ jak na rys . nr 1, na 
skrzyŜowaniach       z  wjazdami ułoŜyć  juŜ przepusty z rur AROTA fi 160, typ SRS. 
Kable te układać we wspólnym rowie kablowym  jak na rys nr 1 i na rys. nr 2,  do miejsca  
oznaczonego na planie z  wystąpieniem sieci drenarskiej. 
W celu ułatwienia zlokalizowania kabli w eksploatacji, zachowania  prawidłowych odległości  
pomiędzy kablami  jak równieŜ zmniejszenia szerokości  rowu projektuje się przegrodę           
z cegły, układanej  na wzdłuŜ na całej długości rowu, odgradzając projektowane kable od 
kabli RZE Dystrybucja Sp zo,o,  
Na odcinku do wystąpienia sieci drenarskiej kable układać we  rowie  kablowym na 
głębokości 0,9m na 10 cm warstwie piasku, po ułoŜeniu  ponownie przysypany 10cm warstwą 
piasku, folią koloru czerwonego i zasypany ziemią. 
Od wystąpienia na trasie sieci drenarskiej, kable układać zgodnie z warunkami podanymi 
przez  Podkarpacki Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych  - pismo  IRz 505 /572/07            
z dnia 06.11.07. 
Przed realizacją  robót kablowych na trasie przebiegu kabli ciągi drenarskie naleŜy  
zabezpieczyć przed zamuleniem, a następnie dokonać naprawy układając ciągi drenarskie na 
korytkach drewnianych wykonanych z desek grub. 32mm i szerokości 120mm, ułoŜonych na 
podsypce z pisku i zakotwionych w gruncie rodzimym. Kabel na terenie drenowanym naleŜy 



układać na głębokości 1.3m minimum. SkrzyŜowania kabli ze zbieraczami i sączkami  
wykonać  w  rurach ochronnych DVK fi 160  o dł. 4m. 
Na terenie drenowanym kabel na całej długości przykryć cegłą. 
Naprawę sieci drenarskiej wykonać pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych    
w Rzeszowie z/s w Trzebownisku. 
Po wyprowadzeniu kabli z działki nr 2814 skrzyŜować kable z drogą gminną dz. nr 2769. 
SkrzyŜowanie wykonać w rurach układanych  warstwowo 
Następnie kabel wprowadzić na działkę nr 2768/19, na której kończą się tereny drenowane, 
więc po stwierdzeniu braku drenaŜu kabel układać na głębokości 0.9m i nie przykrywać cegłą 
SkrzyŜowanie z rowem melioracyjnym C-4, dz, nr 2767, wykonać podwiertem 
kontrolowanym. nie naruszając dna rowu. 
Kable prowadzić dalej przez działkę nr 2766, i ponownie przekroczyć rów melioracyjny C-4 
podwiertem kontrolowanym. nie naruszając dna rowu i wejść w działkę 2768/9.”  
Wiązką 2 kabli   przekroczona jest droga powiatowa 2723 podwiertem kontrolowanym, 
Kable te wprowadzone są w działkę 753/3 obr Nowa Wieś i z tej działki nastąpi 
przekroczenie potoku Czarna, dz. nr 327/4, Obr Nowa Wieś. Przekroczenie potoku wykonać 
podwiertem kontrolowanym., wejście na działkę  nr 1954 obr Zaczernie 
O terminie rozpoczęcia i zakończenia  robót związanych z przekroczeniem potoku Czarna 
naleŜy powiadomić Podkarpacki Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Rzeszowie ul. 
Hetmańska 9. 
Na przekroczenie potoku Czarna uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 
Następnie  kable prowadzone są przez działki: 1954, 1953/2, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3,  
1955/1, 1956.  
Ze szczegółowymi uzgodnieniami wyprzedzającymi wykonanie robót wykonywać roboty 
kablowe na działkach Pana Sławomira Waltosia, Pani Genowefy Burda  i Państwa 
Mytych i Rybków. 
  
Przekroczenie drogi powiatowej dz. nr 1635/2, podwiertem kontrolowanym  
na działkę nr 1005/2.Trasa kabli prowadzi  dalej przez działki nr 996/3,   
 996/2, 996/1, 1/8  obr Zaczernie. 
  
Na działce nr 996/3 nastąpi skrzyŜowanie  z istniejącym  gazociągiem wysokopręŜnym. 
SkrzyŜowanie to wykonać  podwiertem kontrolowanym. 
Odbiór rury osłonowej  zgłosić do Placówki Terenowej GAZ – SYSTEM Rzeszów ul. 
Okulickiego 14. 
 
Przekroczenie działki nr 996/2 – projektowana autostrada A-4,  wykonać podwiertem 
kontrolowanym na całej długości działki. Zgodnie z wytycznymi biura  Transprojekt  W-wa  
projektującego autostradę A-4, wykonać naleŜy  przepust dodatkowy rezerwowy. równieŜ 
podwiertem kontrolowanym. 
Przejście to uzgodniono obustronnie  z  Transprojekt. na etapie wykonywania projektu 
autostrady. Przekroczenie to nastąpi w km. 577+263,65 autostrady  A-4. 
 
Kabel do R G  PPNT  Tajęcina naleŜy układać dalej poprzez działki w Jasionce,  działki nr: 
1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131,  1867/118, ( droga wojewódzka – odrębne 
pozwolenie na budowę – wydawane przez  Wojewodę Rzeszowskiego )  1867/125  obr 
Jasionka oraz dz. nr  425/5 obr  Tajęcina. 
 
 
 



Prowadzenie kabla na terenie Lotniska Rzeszów Jasionka 
Na terenie Lotniska Jasionka kable  krzyŜują  pas startowy  Lotniska,   przekroczenie 
wykonać podwiertem kontrolowanym  pod  pasem startowym i infrastrukturą. 
Ponadto zaprojektowano dodatkowo rurę osłonową  na kablach  w miejscu na projektowaną 
drogę kołowania  zgodnie z wytycznymi słuŜb technicznych Lotniska Rzeszów Jasionka.     
Wszelkie skrzyŜowania z urządzeniami podziemnymi wykonać w przepustach z rury Arota fi 
160 DVT. Pod przyszłą drogą kołowania ułoŜyć przepust z rury SRS fi 160. 
Pod drogą wewnętrzną przekroczenie kablami wykonać równieŜ odwiertem kontrolowanym 
Roboty na terenie Lotniska wykonywać ze ściśle uzgodnionym harmonogramem ze słuŜbami 
technicznymi. Lotniska Rzeszów Jasionka.  
 
Następnie po przeprowadzeniu kabli z terenu Lotniska następuje przekroczenie drogi 
wojewódzkiej nr 877 w km 2+ 800 
Przekroczenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej  wykonać podwiertem kontrolowanym 
zgodnie z decyzją  Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  
 
Kable  po przekroczeniu drogi  ułoŜyć w działce nr 1867/125,  od strony północnej  
pasa sieci sanitarnych aktualnie wykonywanych.. 
 
Na terenie rozdzielni 15kV  RG PPNT Tajęcina kabel wprowadzić w  pola  rezerwowe nr 8 
i  pole rezerwowe nr 11. Obydwa pola liniowe w rozdzielni RG  są kompletnie wyposaŜone. 
 
Szczegóły techniczne wykonywania podwiertów kontrolowanych. 
Zastosowanie podwiertu sterowanego redukuje do minimum ingerencję w istniejące 
środowisko,unika naruszeń brzegów potoku  i dna, nie wymaga bowiem dostępu do 
powierzchni przez którą prowadzone jest wiercenie.  
Zaletą jest krótki czas trwania podwiertu. 
Kabel pod dnem rzeki, drogi , potoku,  chronić rurą DVK-T fi 160 ( system wodoszczelny ). 
 Podczas projektowania podwiertu naleŜy  określić   punkty oraz kąty wejścia i wyjścia, 
głębokość posadowienia rur i promień krzywizn. 
Kąt pod którym wprowadzana jest  w grunt głowica wiercąca przyjmuje się 20-25stopni. Do 
ustawienia wiertnicy na stanowisku roboczym potrzebny jest teren długości 5m i szerokości  
2m.UmoŜliwia to wprowadzenie rury do otworu podczas przeciągania. 
Po wykonaniu otworu pilotaŜowego po osiągnięciu punktu końcowego przewiertu głowica 
wiercąca zostaje zdemontowana a na jej miejsce zamontowany zostaje rozwiertak .Operację 
rozwiercania prowadzi się aŜ do uzyskania wymaganej średnicy otworu fi 160                          
( średnica rury ) + 20%. 
Szczegóły wykonania podwiertów pokazano  na przekrojach poprzecznych. 
Wykonanie przekroi i sposób przekroczeń skonsultowano z firmą specjalistyczną   
Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normą PN 76/E-5125 , Prenormą   SEP   

N SEP -E – 0004 oraz przepisami BHP, pod nadzorem uŜytkowników urządzeń  

podziemnych. W trakcie wykonawstwa robót ziemnych ściśle stosować wymogi ZUDP  

ujęte w protokołach, oraz ściśle przestrzegać ustaleń i  harmonogramów robót  

ustalonych z właścicielami i uŜytkownikami parcel. 

 

4.1.3..  Ochrona od poraŜeń. 



Ochrona  przed poraŜeniem prądem elektrycznym  zgodnie z technicznymi warunkami 
zasilania  po stronie SN – UZIEMIANIE, strona nN  TN-C. 
Ochronę od poraŜeń wykonać zgodnie z normą PRENORMA  SEP P SEP – E-0001 /2001. 
 
5. Informacja o warunkach ochrony śodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa  
    kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury  współczesnej. 
5.1. Teren i obiekty nie podlegają ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury  
       współczesnej 
5.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziaływuje na środowisko 
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sieć  energetyczna średniego 15kV, objęta 
zakresem projektu  
posiada  wymagane przepisami zabezpieczenia ochronne. 
Nie przewiduje  się zagroŜenia stanu środowiska w przypadku awarii instalacji elektrycznej. 
Projektowana sieć nie stanowi zagroŜenia środowiska i nie podlega uzgodnieniu WOŚ 
5.2. Zieleń niska po wykonaniu wykopów przywrócona zostanie do stanu pierwotnego,  
       a na kolidujące 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 wynikających z ochrony osób trzecich 
7.1. W trakcie realizacji i uŜytkowania inwestycji naleŜy uzgodnić konieczne dojazdy z drogi 
publicznej, za wszelkie szkody zgodnie z umową na wejście w teren wypłacone zostaną 
odszkodowania. 
7.2. Dostęp do wjazdu na działki z drogi publicznej –gminnej, publicznej powiatowej, 
publicznej wojewódzkiej 
7.3. Nie spowoduje  pozbawienia z moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej cieplnej, ze środków łączności, dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
jedynie  
7.4, Nie występują uciąŜliwości spowodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 
7.5.Nie występuje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby 
  
8.Wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowane kable nie przebiegają w pobliŜu  eksploatacji  złoŜa gazu ziemnego „Jasionka”  

Eksploatacja gornicza nie stanowi zagroŜenia dla planowanego zamierzenia budowlanego. 
 
9.Ochrona przed korozją. 
Zastosowano materiały  o  powłokach zewnętrznych odpornych na korozję. 
 
10. Oddziaływanie projektowanych sieci na działki sąsiednie  
Projektowana sieć znajduje się w odległościach zgodnych z wymaganiami normy i odpowiada 
branŜowym przepisom PBUE,  nie ma wpływu na zabudowę działek sąsiednich.  
 
11.Uwagi końcowe. 
1.Całość robót  wykonać zgodnie z PN- E-05009,   PN-76/E- 5125, P-SEP-E-0001, PN-EN-
50160, Normą SEP  N SEP – E_ 004 oraz aktualnymi przepisami PBUE i BHP. 
2. Podczas wykonawstwa robót ściśle przestrzegać wymagania  właścicieli parcel 



   oraz uwagi zawarte w uzgodnieniach ZUDP, roboty wykonywać po zawiadomieniu nadzór 
pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. 
2. Zapewnić nadzór dodatkowy: 

- SłuŜb technicznych Lotniska Rzeszów Jasionka 
- PZMUiW, Rejonowy Związek Spółek Wodnych z/s w  Trzebownisku 
 
 

Rzeszów,  grudzień   2007r  
Projektant 
inŜ. Krystyna Szalwa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kabel oznaczenie K3 – GPZ Rzeszów Zaczernie  pole nr 16 – RG PPNT           
pole nr 11                 
 
 
Lp Nazwa materiału jm ilość 
1. Kabel 3x1xXRUHAKXS 240mm2,   5720/6120–  /trasa 

/długość / 15kV  izolacja 20kV 
m 18 360m 

2. Głowica kablowa wnętrzowa typ POLT 24D/1X1 kpl(3szt) 2 
3 Mufa kablowa POLJ-24/1 x 240 kpl(3szt) 6 
4. Rura Arot DVK 160 m 251 
5 Rura Arot  SRS 160 m 330 
6 Rura Arot 160  DVK-T (podwiert ) m 442 
 
 
UWAGI. 
Materiały związane z układaniem kabla w ziemi podano w zestawieniu kompleksowym, 
ze względu na układanie wiązki kabli w jednym rowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zestawienie  montaŜowe kabla SN 15kV   
 
Kabel oznaczenie K5 – GPZ Rzeszów Zaczernie  pole nr 36 – RG PPNT           
pole nr 8                 
 
 
Lp Nazwa materiału jm ilość 
1. Kabel 3x1xXRUHAKXS 240mm2,   5720/6120–  /trasa 

/długość / 15kV  izolacja 20kV 
m 18 360m 

2. Głowica kablowa wnętrzowa typ POLT 24D/1X1 kpl(3szt) 2 
3 Mufa kablowa POLJ-24/1 x 240 kpl(3szt) 6 
4. Rura Arot DVK 160 m 251 
5 Rura Arot  SRS 160 m 330 
6 Rura Arot 160  DVK-T (podwiert ) m 442 
 
 
UWAGI. 
Materiały związane z układaniem kabla w ziemi podano w zestawieniu kompleksowym, 
ze względu na układanie wiązki kabli w jednym rowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie  zbiorcze materiałów  podstawowych dla kabli SN  15kV   
 
 
 
Lp Nazwa materiału jm ilość 
1. 2 x Kabel 3x1xXRUHAKXS 240mm2, 5720/6120 –  /trasa 

/długość /  15kV izolacja 20kV  ukł. w jednym rowie  
m 36 720m 

2. Głowica kablowa wnętrzowa typ POLT 24D/1X1 kpl(3szt) 4 
3 Mufa kablowa POLJ-24/1 x 240 kpl(3szt) 12 
4. Rura Arot DVK 160 m 502 
5 Rura Arot  SRS 160 m 660 
6 Rura Arot 160  DVK-T (podwiert ) m 986 
 
 
                              Zestawienie   podwiertów 
 
Lp Wyszczególnienie robót  jedn ilość 
1 Powiert  nr 1  ( row melioracyjny ) m  2 x15 =    30 
2. Powiert  nr 2   ( row melioracyjny m  2 x 20 =   40 
3 Podwiert nr 4 ( droga powiatowa ) m  2 x 24 =   48 
5 Podwiert nr 5 ( rzeka  ) m  2 x 42 =   84 
6 Podwiert nr 6 ( droga powiatowa m  2 x 32 =   64 
7 Podwiert nr 7 ( pas autostrady A-4) m  3 x 106 =318 
8 Podwiert nr 8 ( gazociąg wysokopręŜny ) m  2 x 24 =    48 
9 Podwiert  nr 9 (pas startowy)  m  2 x 128= 256 
10 Podwiert nr 10 ( droga wewnętrzna ) m  2 x 14 =   28 
11 Podwiert nr 11 ( droga wojewodzka ) m  2 x 35=    70 
12 Sumaryczna długość podwiertów m                 986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                              Zestawienie  krzewów i drzew do wycinki 
 
 
 
Lp Wyszczególnienie robót  jedn ilość 
1. Dz. nr 753/3-  krzewy 

Wł. Rybka Tomasz i Zofia zam. Zaczernie 1136A 
m2 6 

2. Dz. nr 1952/2, 1952/1  
Wł. Agata i Sławomir Waltoś  zam. Zaczernie 540 
-  sosna  czarna  - 4 lata 
- świerk             - 5 lat 
- krzewy  ozdobne drobne          - 3 lata 
- sosna zwykła- 5lat  

  
 
szt  
szt 
szt 
szt 
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















































