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PROJEKT  BUDOWLANY

Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  Zakładów Azotowych 
w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury 
w Tarnowie przy ul. Traugutta 1.

Adres:  Tarnów dz. nr 79/31, 79/32 obr. 192

Obiekt: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 6 kV, PREFABRYKOWANEJ 
STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV, LINII KABLOWEJ NN

Inwestor: Mościckie Centrum Kultury
w Tarnowie-Mościcach
ul. Traugutta 1
33-101 Tarnów

Projektował:     Jacek Jarmuła
upr. Nr A-NB-7342/21/91

Sprawdził: inż. Edward Jarmuła
upr. Nr A-NB-7342/381/92

      egz. 4    

Tarnów lipiec 2010 r.
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PROJEKT  ZAWIERA

1. Kserokopię warunków przyłączenia z ZA w Tarnowie-Mościcach S.A.

2. Kserokopię uzgodnień i prot. ZUD.

3. Opis techniczny.

4. Rysunki wg spisu:

nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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OPIS OPRACOWANIA
1. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Warunki przyłączenia
1.3 Podkład mapowy terenu w skali 1:500.
1.4 Przepisy i normy elektryczne i budowlane.

2. Opis zamierzenia – charakterystyka.
Budynek MCK zlokalizowany jest na dz. 79/32 obr. 192 w Tarnowie przy 

ul. Traugutta. Zasilany jest w energię elektryczną z sieci ZAT SA. linią kablową nn 0,4kV. 
W związku ze zwiększeniem istniejącej mocy 150 kW o 330 kW do łącznej wartości 
480 kW zasadnym staje się budowa własnej stacji trafo z układem pomiarowym pośrednim 
dla III grupy przyłączeniowej. Uzyskano z ZAT S.A. warunki przyłączenia na zabudowę 
stacji trafo zasilanej z istniejącej linii kablowej 6kV poprzez wcięcie w istn. ciąg kablowy. 
Stacja trafo przyłączona będzie po stronie SN do sieci energetycznej dwoma odcinkami 
linii kablowej. Dla zasilania Budynku MCK projektuje się z rozdzielni NN 0,4kV stacji trafo 
kable ziemne 0,4kV. 

W stacji zabudowany będzie transformator suchy 6/0.4 kV o mocy Sn = 630kVA. 
Projektowana stacja trafo i linie kablowe nn zlokalizowane będą na dz. 79/32 należącej do 
MCK natomiast trasa linii kablowych SN 6 kV przebiega przez działkę nr 79/31 będącej w 
użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Tarnowa, na co uzyskano zezwolenie na wejście w 
teren.
Istniejące zasilanie liniami kablowymi nn należy zdemontować.

3. Zakres.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

– Ułożenie dwóch odcinków kabla SN od miejsca wcięcia do stacji trafo.
– Posadowienie prefabrykowanej stacji trafo wg sytuacji.
– Ułożenie odcinków kabli nn 0,4kV od stacji trafo do złącza kablowego na budynku MCK. 

Linie kablowe układane będą na głębokości 0,9 m w rurach osłonowych pod terenem 
utwardzonym i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem. 

4. Strona prawna.
Projektowane elementy sieci i urządzenia zostały wkreślone na projekt 

zagospodarowania w skali 1:500 i uzgodnione w ZUD.
Roboty liniowe sieci i kabli oraz posadowienie stacji zaliczane są do I – kategorii 
geotechnicznej. Nie jest wymagana wycinka drzew. Obiekt leży poza strefą ochrony 
konserwatorskiej.

Kwalifikacja usytuowania stacji trafo.
Projektowana stacja trafo usytuowana będzie na dz. 79/32. 

Projektowana stacja trafo jest obiektem prefabrykowanym, posiadająca kształt budynku 
(posiada dach kopertowy). Konstrukcja żelbetowa. Elewacja i dach w kolorze RAL7044 
dostosowanym do elewacji budynku MCK. 

Lokalizacja Inwestycji:
Projektowana stacja trafo oraz linie kablowa SN i nn 0,4kV są zlokalizowane na dz. 

79/31 oraz 79/32 obr. 192 na które uzyskano zgodę wejścia na teren celem wykonania 
robót sieciowych.

5. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.
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6. Dane informacyjne o terenie
Teren przez który przebiega trasa projektowanych linii kablowych oraz na którym 

zlokalizowana będzie stacja trafo nie jest wpisany do rejestru zabytków.

7. Określenie wpływu eksploatacji górniczej
Trasa linii kablowych SN i NN, miejsce lokalizacji stacji trafo znajdują się poza 

granicami terenu górniczego. Brak wpływu eksploatacji górniczej na projektowane linie 
kablowe, stację trafo.

8. Informacja o zagrożeniu dla środowiska i otoczenia
Zaprojektowane linie kablowe, stacja trafo nie wpływają szkodliwie na środowisko. 

Lokalizacja linii, stacji trafo nie wymusza wycinki istniejącego drzewostanu.
W odniesieniu do Rozporządzenia RM z dnia 09.11.2004 Dz. U. 257 z późniejszymi 

zmianami inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko gdyż 
napięcie pracy urządzeń równe 15 kV jest mniejsze od 220 kV (§2 ust.1). 
W odniesieniu do § 3 ust. 2 ww rozporządzenia realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje:
– wzrostu emisji powyżej 20%,
– wzrostu zużycia surowców powyżej 20%,
– nie spowoduje zaliczenia obiektu do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1.

9. Dane techniczne budynku
Budynek posiada wydzielone strefy technologiczno-użytkowe:

- komora transformatorowa,
- pomieszczenie rozdzielnic średniego i niskiego napięcia Odbiorcy
- pomieszczenie rozdzielnic średniego napięcia Dostawcy.

Zestawienie powierzchni dla budynku stacji transformatorowej Mrw-b 20/1000:
- powierzchnia zabudowy: 14,52 m²,
- powierzchnia użytkowa: 12,63 m²,

UWAGA!
Na etapie wykonawstwa przyjęte w niniejszym opracowaniu urządzenia i 
rozwiązania techniczne można zastąpić innym pod warunkiem, że ich 
parametry techniczne będą takie same.
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INFORMACJA BIOZ
1. Informacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, 
poz.1126; Nr 109, poz.1157; i Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5 poz.1085; Nr 110, 
poz.1190; Nr 115, poz.1229; Nr 129, poz.1439; Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74 
poz. 676) na podstawie Rozdziału 3 Art.20 pkt 1b, : 
 kierownik budowy  (wykonawca) jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy , planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
„planu bioz” w którym należy uwzględnić poniższe zagrożenia i zdrowia ludzi.
Plan BIOZ należy wykonać przy uwzględnieniu podanych uwag oraz po lustracji terenu 
budowy. Plan BIOZ należy uzgodnić z inwestorem.

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji.
1. wykopanie wykopów pod kable,
2. przygotowanie podłoża i montaż prefabrykowanej stacji transformatorowej,
3. układanie kabli w wykopach,
4. Wykonanie rozcięcia i muf na kablach SN,
5. wprowadzenie kabli do stacji trafo, złącza kablowego,
6. zasypanie wykopów z zagęszczeniem,
7. wykonanie oraz pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
8. podłączenie stacji trafo oraz kabli pod napięcie,
9. pomiary i próby pomomtażowe.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
1. Budynek MCK,
2. Elementy małej architektury,

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :
1. istniejąca sieć kablowa SN 6 kV, nn 0.4 kV,
2. istniejące sieci i przyłącza:kanalizacyjne, proj. ciepłownicze,
3. istniejąca droga.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

skala rodzaj 
zagrożenia

miejsce czas wystąpienia

niska
wpadnięcie do 
wykopu na trasie kabla

od rozpoczęcia wykopów 
do czasu zasypania rowów

wysoka
porażenie prądem 
0,4kV linia  0,4kV

 
występuje

wysoka
porażenie prądem 
6 kV

istniejące linie kablowe 
SN 6kV  występuje 

średnia
potrącenie 
samochodem na drodze 

podczas wykonywania 
robót w sąsiedztwie drogi

Przed  przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych należy  poinformować 
pracowników o istniejących zagrożeniach.
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5.      Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom   
wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

• rozpoczęcie prac na sieci SN 6 kV oraz nn 0.4 kV należy bezwzględnie poprzedzić 
wyłączeniem i dopuszczeniem do pracy przez służby ZAT Tarnów-Mościce S.A.,

• pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy linii SN powinni być 
przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z „Instrukcjami wykonywania prac”,

• teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego,
• na placu budowy umieścić tablice informacyjne,
• robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
• bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia ul. Traugutta w sąsiedztwie której będą 

wykonywane prace,
• pomiary elektryczne powinny wykonywać osoby z uprawnieniami do wykonywania 

pomiarów,
• bezwzględnie należy przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach.
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Tarnów lipiec, 2010r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 z późniejszymi 

zmianami) 

oświadczam, że

projekt budowlany „BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 6 kV, nn 0.4 kV, PREFABRYKOWANEJ 

STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV”  na dz. nr 79/31 i 79/32 obr. 192  w Tarnowie przy 

ul. Traugutta dla zasilania budynku MCK został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Jacek Jarmuła

Sprawdzający: inż. Edward Jarmuła
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