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Spis zawartości projektu budowlanego (branża elektroenergetyczna) wraz z wykazem 

załączonych do projektu uzgodnień, pozwoleń lub opinii. 

1. Projekt zagospodarowania terenu. 

2. Projekt budowlany. 

 

− Podstawa opracowania 

− Opis techniczny. 

2. Warunki i uzgodnienia. 

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

5. Informacja BIOZ 

 

6. Część rysunkowa 
 

Rys. nr 1.1 Orientacja 

Rys. nr 1.2 Plan sytuacyjny – przebudowa kolizji nN 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 

1.1 Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

 

1.1.1 Przedmiot inwestycji. 

 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka kablowej i napowietrznej linii 

elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w związku z budową kompleksu rehabilitacyjno-
opiekuńczego w m. Stopnica, gm. Stopnica na dz. nr 413/2, 413/7. 
  

1.1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 
Na dziś na przedmiotowych gruntach występuje linia elektroenergetyczna napowietrzna i 

kablowa nN 0,4 kV. 
 

1.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
Istniejącą linię elektroenergetyczną i nN kolidującą z planowaną inwestycją, należy 

przebudować poprzez demontaż oraz zmianę sposobu przebiegu dzięki zastosowaniu linii 
kablowej typu YAKXS 4x35mm2 oraz linii napowietrznej typu AsXSn4x35mm2. 

Zakres opracowania obejmuje: 
- demontaż słupa nr 25 linii nn zasilanej z istniejącej stacji trafo Stopnica Ośrodek Zdrowia wraz z 
demontażem przewodów linii napowietrznej typu AsXSn4x35mm2; 
- montaż słupów nr 25, 25/1 typu E-10,5/6 i 25/2 typu E-10,5/2,5; 
- budowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV od projektowanego słupa nr 25 do 
projektowanego słupa nr 25/2 przewodem typu AsXSn4x35mm2 o długości linii 56m(przewodu 
60m). 
- budowa odcinka linii kablowej nn 0,4 kV od słupa nr 25 do projektowanej mufy ZRM-2 kablem 
typy YAKXS 4x35mm2 o długości linii 28m(kabla 44m) 
 
1.1.4 Informacje dodatkowe o terenie inwestycji. 

 
Teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. Zakres rzeczowy jak na rysunku nr 2.  
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Aktualne 

warunki geologiczno-inżynierskie umożliwiają posadowienie obiektu. 
 

1.1.5 Informacje o zagrożeniach dla środowiska. 

 
Według „Informacji o zagrożeniach promieniowaniem niejonizującym w Polsce”  

z kwietnia 2000 roku wydanej przez Ministerstwo Środowiska, z punktu widzenia ochrony 
środowiska znaczenie mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych 
równych co najmniej 110 kV. Wobec powyższego przyjmuje się, że przedmiotowa linia jako 
pracująca na napięcie 0,4 kV nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Rozwiązania projektowe uwzględniają wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zm.). Inwestycja nie jest wymieniona  

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 jako 
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mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Wybrana trasa pod budowę gwarantuje 

zachowanie walorów przyrodniczych na trasie prowadzonych robót. W trakcie prowadzonych 

robót inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, 

a w szczególności: ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 

wodnych. Na trasie prowadzonych robót nie występują drzewa ani krzewy. W trakcie 

prowadzonych robót budowlanych wystąpi zanieczyszczenie powietrza wywołane pracą silników 

spalinowych przy wykopach. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z 

procesu spalania paliw silnikowych. Zarówno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie 

budowy są okresowe i ze względu na krótki ich czas występowania nie podlegają ograniczeniom 

ujętych w aktach prawnych. Praca sprzętu budowlanego, oraz środków transportu spowoduje 

wytwarzanie hałasu, lecz jego natężenie nie jest uciążliwe dla środowiska. Podczas eksploatacji 

linii kablowych i napowietrznych nie jest przewidziane wprowadzanie do środowiska jakichkolwiek 

zanieczyszczeń. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez przepływający prąd w kablach jest 

znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartości wymienionych w RMŚ (Dz. U. nr 192 poz. 1882). 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie występuje. 

Zastosowane surowce do budowy spełniają wszystkie wymagania określona w przepisach prawa 

dotyczących bezpieczeństwa wyrobów. 

 
 
 

     PROJEKTOWAŁ: 

     mgr inż. Artur Wieloch 

     SWK/0093/PWOE/11 
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PROJEKT BUDOWLANY 
 

2.1 Uwagi wstępne:  

 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest Przebudowa kablowej i napowietrznej linii 

elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w związku z budową kompleksu rehabilitacyjno-

opiekuńczego w m. Stopnica, gm. Stopnica na dz. nr 413/2, 413/7. 
 
2.2 Dane wyjściowe: 

 
 Podstawę projektowania stanowią: 
a. warunki usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, 

Rejon Energetyczny Busko nr 10/2018 z dnia 30.05.2018r 
b. mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
c. obowiązujące normy, przepisy i opracowania typowe, a w szczególności: 

• PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem przetężeniowym” 

• PN-IEC 60364-5-54 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

• PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

• PN-EN - 62-305 - „Ochrona odgromowa ”. 

• PN-E-05100-1 - „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. 

• PN-E-05125 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa”. 

• N-SEP-003 - „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” 

• N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa” 

• WBSE wersja 04/2011 (tom 3; 4; 5; 6; 7) 
 
   
Przedsięwzięcia BHP. 

 
 Instalacje elektryczne(linia 0,4kV) zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC, 
katalogami typowymi producenta słupów i przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 
 Prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod 
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z instrukcją opracowaną przez 
wykonawcę oraz zgodnie z wymogami BHP i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 
robót budowlano-montażowych - dział - instalacje elektryczne. 

Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie po 
wyłączeniu napięcia zasilania i zabezpieczeniu miejsca pracy. 

 Do budowy instalacji elektrycznej należy stosować wyroby posiadające certyfikaty, znak 
bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami. 
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2.3. OPIS TECHNICZNY 

 
 Istniejącą linię napowietrzną na odcinku od stacji transformatorowej do słupa nr 26 
zasilaną ze stacji transformatorowej „Stopnica Ośrodek Zdrowia” należy przebudować poprzez 
wybudowanie nowej trasy linii napowietrznej oraz odcinka linii kablowej. 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
- demontaż słupa nr 25 linii nn zasilanej z istniejącej stacji trafo Stopnica Ośrodek Zdrowia wraz z 
demontażem przewodów linii napowietrznej typu AsXSn4x35mm2; 
- montaż słupów nr 25, 25/1 typu E-10,5/6 i 25/2 typu E-10,5/2,5; 
- budowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV od projektowanego słupa nr 25 do 
projektowanego słupa nr 25/2 przewodem typu AsXSn4x35mm2 o długości linii 56m(przewodu 
60m). 
- budowa odcinka linii kablowej nn 0,4 kV od słupa nr 25 do projektowanej mufy ZRM-2 kablem 
typy YAKXS 4x35mm2 o długości linii 28m(kabla 44m) 
 

Kabel należy układać na głębokości 0,9m w linii falistej z 3-procentowym zapasem (w 
stosunku do długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
W tym celu należy wykonać rów kablowy głębokości 1,0m i szerokości 0,4m. Kabel w rowie należy 
układać na podsypce z piasku o grubości 0,1m. Kabel na całej trasie należy zasypać warstwą piasku 
gr 0,1m, a następnie przykryć gruntem rodzimym gr 0,2m, oznakować folią koloru niebieskiego 
(grubość min. 0,3mm) i przysypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwami po 10cm. Na kablu 
należy zawiesić opaski informacyjne aluminiowe lub plastikowe z opisem wykonanym metodą 
grawerowania, wytłaczania lub wypalania w odstępach co 10m z informacją: typ, trasa, rok 
budowy, właściciel linii. Wyprowadzanie kabla na słupy należy wykonać w osłonie z rury BE 50 
długości min. 3m (z tego 0,5m w ziemi) mocowanej za pomocą taśm MALIKO. Kabel do słupów 
mocujemy za pomocą uchwytów kablowych w odległości 1m. Kabel na słupach należy zamocować 
za pomocą uchwytów  odstępowych typu SO79.6. W celu uniemożliwienia dostawania się wód 
opadowych do środka kabla należy końcówkę zabezpieczyć palczatką termokurczliwą 
czteropalczastą. Podłączenie mostków kablowych do linii napowietrznej należy wykonać za 
pomocą zacisków odgałęźnych SL 11.118. Wejście kabla do rury należy zabezpieczyć osłoną 
termokurczliwą. Na słupie nr 25 na wysokości 2,5m należy zawiesić tabliczkę informacyjną z 
podaniem: typu kabla,  jego trasy, roku budowy oraz właściciela. 

Linię napowietrzną należy wybudować w wersji izolowanej przewodem AsXSn4x35mm2 na 
słupach wirowanych typu E. 

Posadowienie słupów przyjęto dla gruntu średniego o następujących parametrach: 
• kąt tarcia wewnętrznego - Ψ=37° 
• spójność - c =25 KN/m2 
• ciężar objętościowy - =18,5 kN/m3 
• moduł podatności podłoża - C=4000 KN/m3 
• współczynnik podatności gruntu o fundament betonowy - μ=0,55 

Do ustojowania słupów należy zastosować ustoje płytowe typu UP1+UP2 dla wykopu o głębokości 
2,3m. Wykonanie wykopów na terenach zielonych powinno być poprzedzone usunięciem ziemi 
rodzimej (humusu) do głębokości 20cm na powierzchni około 1m od obrysu wykopu. Ochronę 
elementów stalowych i betonowych posadowień słupów przed szkodliwymi wpływami należy 
wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998. Do ochrony podziemnych części słupa można 
zastosować masę asfaltową. Montaż słupa w wykopie dokonujemy za pomocą dźwigu 
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samojezdnego. Zasypanie wykopu dokonujemy po zamontowaniu ustojów. Zasypanie odbywa się 
warstwami z zagęszczeniem gruntu, co zapewnia stabilizację słupa. Do montażu przewodów na 
słupie należy użyć podnośnika samochodowego z koszem. Słupy należy ponumerować zgodnie z 
numeracją pokazana na planie zagospodarowania. Do numeracji słupów należy użyć tabliczek 
zgodnych z wytycznymi obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.. 

Na słupie nr 25 należy zabudować uziemienie wspólne robocze i odgromowe słupa 
(R≤10Ω) które należy wykonywać jako prętowe (pionowo - otokowe), stosując w tym celu pręty 
miedziowane o średnicy minimum 16 mm oraz grubości powłoki miedziowanej nie mniejszej niż 
0,25mm. Do łączenia poszczególnych uziomów pionowych  stosować taśmę stalową-miedziowaną 
(bednarkę) o wymiarach min. 25x4 mm oraz uchwyty skośne lub krzyżowe. Grubość powłoki dla 
taśmy min. 0,06mm. Elementy łączeniowe projektowanych uziemień, w celu ochrony przed 
wilgocią oraz korozją ziemną i elektrochemiczną, należy zabezpieczać w ziemi taśmą izolacyjną 
Denso lub masą asfaltową, natomiast w części nadziemnej wazeliną bezkwasowa.  

Podłączenie bednarki wykonać za pomocą śruby M10. Głębokość posadowienia 
elementów instalacji uziomowej, celem zapobieżenia uszkodzeniom mechanicznym podczas prac 
polowych oraz późniejszych robót ziemnych, wina wynosić min. 0,9 m od powierzchni gruntu. 
Budowę uziemień jako czynności zakwalifikowane do prac zanikających oraz ulegających zakryciu, 
należy każdorazowo zgłaszać do RE Busko celem dokonania ich odbioru. 

UWAGA: Odstępstwa od zastosowanych materiałów i systemu budowy uziemienia 
możliwe tylko za zgodą RE Busko. 

 
 
ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 
 
 

Lp. Wyszczególnienie-Typ Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Kabel YAKXS 4x35mm2 m 44  

2 Piasek  m3 5  

3 Folia kablowa koloru niebieskiego m 28  

4 Słup E-10,5/6 szt. 2  

5 Słup E-10,5/2,5 szt. 1  

6 Przewód AsXSn 4x35mm2 m 60  

7 Ogranicznik przepięć BOP-R 05/10 szt. 4  

8 Bednarka miedziowana 25x4 m 50  

9 Uziom prętowy GALMAR m 15  

10 Rura BE50 m 2x3  

11 Uchwyt odstępowy na słupa wirowanego szt. 18  

12 Zacisk odgałęźny typu SL 11.118 szt. 10  

13 Opaski kablowe szt. 6  

14 Hak SOT29 szt. 4  

15 Hak SOT 21 szt. 5  

16 Płyta ustojowa U-85 szt. 4  
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3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu – opinia geotechniczna 

 

(Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 25.04.2012 r., Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r.) 
 
W terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe o warstwach 
gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zlegające poziomo, nie obejmujące mineralnych 
gruntów samonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Zwierciadła wód 
gruntowych występują poniżej proj. posadowień stanowisk słupowych i linii kablowej. 
W terenie objętym projektem nie występują wykopy, nasypy oraz niekorzystne zjawiska 
geologiczne. W trakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nie będzie występować zanieczyszczenie 
podłoża gruntowego. 
Obiekty wymienione w projekcie należą do niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w związku z czym 
zaliczają się do 1 kategorii geotechnicznej. 
Z uwagi na powyższe nie występuje konieczność wykonania wierceń geotechnicznych  
i opracowania dokumentacji podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego. 
Grunt na terenie objętym projektem jest przydatny na potrzeby budownictwa objętego 
niniejszym projektem.  

Uwagi i zalecenia czynników uzgadniających i opiniujących zostały wprowadzone do 
projektu. Wykonawca robót zobowiązany jest zastosować się do wszystkich zaleceń instytucji 
uzgadniających. 
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4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania,  

o której jest mowa w art. 135 ustawy z dnia 27kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”. 
Przebudowywana sieć elektroenergetyczna nie ogranicza możliwości użytkowania sąsiednich 
nieruchomości w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania budowanych elementów sieci, nie 
wykracza poza teren przedstawiony w projekcie zagospodarowania i obejmuje działki nr 413/2, 
413/7 w miejscowości Stopnica, gm. Stopnica. 
 
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów nie powoduje występowania miejsc dostępnych 

dla ludności w których zostałyby przekroczone dopuszczalne rozporządzeniem poziomy pól 

elektromagnetycznych w środowisku. 
 

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie 

ograniczają zabudowy na działkach sąsiednich. 
 

c. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów płynów i 

gazów. 
 

d. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych 

poziomów hałasu. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 

Nazwa: 
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV w związku z 
budową kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego w m. Stopnica, gm. Stopnica 
na dz. nr 413/2, 413/7 

 
 
 
 

Inwestor: 
Gmina Stopnica.  
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica 

 
 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Artur Wieloch, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Przemysłowa 15A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 
 

Zamierzenie budowlane polega na: 
 

• Budowie linii kablowej nN 0,4kV kablem YAKXS4x35mm2 

• Budowie odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV, 

• Demontaż odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV, 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Napowietrzna linia niskiego napięcia, 

• Kablowa linia niskiego napięcia. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Linia napowietrzna 0,4 kV, 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsca i czas ich występowania: 

• Czynniki zewnętrzne wynikające z dostępu osób trzecich do terenu 

budowy: 

- poruszające się pojazdy po drogach w trakcie trwania robot, 

- piesi na chodnikach i innych przejściach podczas wykonywania robót. 

• Czynniki wynikające z technologii robót  

- Sprzęt mechaniczny użyty do wykonywania czynności zawiązanych               

z wykonywaniem robót tj: koparki, samochody ciężarowe, elektronarzędzia, 

urządzenia do wykonywania przecisków i przewiertów, urządzenia 

sprężonego powietrza. 

• Roboty ziemne. 

• Roboty montażowe. 

• Roboty drogowe. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

• Szkolenie z zakresu przepisów BHP na stanowisku pracy przeprowadzone 

przez kierownika budowy i potwierdzone pisemnym oświadczeniem 

pracowników. 

• Instruktarz codzienny wynikający z charakteru podjętych czynności 

budowlanych w danym dniu. 

• Praca na pisemne polecanie przy urządzeniach elektrycznych będących 

normalnie pod napięciem. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• Należy ogrodzić teren budowy i wyznaczyć strefy niebezpieczne w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych. 

• W miejscach niebezpiecznych zapewnić oświetlenie sztuczne. 

• Zapewnić łączność telefoniczną. 

• Urządzić składowiska materiałów i wyrobów. 

• Dla pojazdów używanych w trakcie budowy wyznaczyć miejsce postoju na 

terenie objętym budową. 

• Przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

• Dla robót na linii napowietrznej należy wyznaczyć strefę niebezpieczną,           

w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów. Strefę tę 

należy ogrodzić balustradami składającymi się z deski krawężnikowej              

o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, przestrzeń 

wolna pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić. Strefa ta 

nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6m. 

• Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy ogrodzić i oznakować. 

• Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia 

pożarów. 

• Osoby wykonujące roboty budowlane nie powinny być narażone na 

czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, a w szczególności takie 

jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy             

o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne 

• Roboty szczególnie niebezpieczne powinny być wykonane pod nadzorem 

technicznym. 

• Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów           

i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej           

w poziomie od skrajnych przewodów mniej niż: 
a) 3m – dla linii do 1kV 

b) 5m – dla linii od 1kV do 15 kV 

c) 10m – dla linii od 15kV do 30 kV 

d) 15m – dla linii od 30 kV do 110 kV 

e) 30m – dla linii powyżej 110 kV 

• Dla robót z użyciem żurawia obowiązują odległości jak wyżej. 

• Zmniejszenie odległości jest możliwe jeżeli urządzenia są wyposażone         

w sygnalizatory napięcia. 
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• Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi 

należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi. 

• Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 

wodociągowe i kanalizacyjne powinny być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości , w jakiej mogą być wykonane 

od istniejącej sieci, i sposób wykonania tych robót. Odległości te należy 

uzgodnić z właścicielem tych urządzeń. Urządzenia te oznakować 
napisami ostrzegawczymi. W razie konieczności roboty wykonywać 
ręcznie. 

• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady wyposażone w 

światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Zamiast balustrad mogą być 
taśmy z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopów                   

na wysokości 1,1m w odległości 1m od krawędzi wykopu. Jeżeli 

oznakowanie wykopu jest niemożliwe należy zapewnić stały dozór. 

• Każde rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy          

i skarp. 

• Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej ich górnej 

krawędzi. 

• Składowanie urobku , materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu jeżeli 

ściany wykopu są obudowane i jeżeli obciążenie urobku jest 

przewidziane w doborze ściany, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany 

wykopu nie są obudowane. 

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granica klina naturalnego odłamu gruntu. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie należy dopuszczać do 

tworzenia się nawisów urobku. 

• Koparka podczas robót powinna być ustawiona w odległości 0,6m poza 

strefą naturalnego klina odłamu gruntu. 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 

postoju, jest zabronione. 

• Podczas korzystania z pasa drogowego należy bezwzględnie wykonać 
oznakowanie drogowe ujęte w projekcie organizacji ruchu.  

 
                               Sporządził:  
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