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Projekt zagospodarowania terenu- część opisowa. 

 
WSTĘP 

 

Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego  

w msc. Ruda Wielka ul. Akacjowa gm. Wierzbica” będzie stanowił podstawę do 

wykonania planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Zakres opracowania dostosowany 

został dla celu określonego j.w.. Ponadto opracowanie ma na celu uzyskanie akceptacji 

właściwych organów administracji oraz Zamawiającego i w efekcie będzie stanowił załącznik 

do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

  

STAN ISTNIEJĄCY 

  

Teren zagospodarowany zabudową, istniejąca linia kablowa niskiego napięcia. Na terenie 

objętym zakresem opracowania występują tereny strefy zabudowy zagrodowej oraz tereny 

strefy upraw rolnych. 

 

ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  PRAC 

       

W ramach opracowania projektuje się: 

 Budowa słupa elektroenergetycznego     - 25 szt. 

 Budowa napowietrznej linii nN – oświetlenia ulicznego  - dł. trasy 971 m 

 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Dla terenu na obszarze Gminy Kowala 

opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na terenie Gminy 

Wierzbica brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak 

wpływu eksploatacji górniczej na działkę. 

 

 

WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO 

 

Inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem ścieków, zanieczyszczaniem atmosfery ani 

gleby, nie wpływa w sposób pogarszający na środowisko. 

 

STAN  PROJEKTOWANY. 

Oświetlenie projektuje się linią napowietrzną. Projektuje się kolejno żelbetowe i 

strunobetonowe słupy elektroenergetyczne o wysokości 10 m, podwieszając na nich 

projektowaną linię napowietrzną oraz oprawy z źródłami światła sodowymi. Oświetlenie 

projektuje się w działkach prywatnych i drogowych wzdłuż asfaltowej drogi gminnej. 

Zasilanie oświetlenia z projektowanej szafy oświetleniowej na słupie. 

 

 

 

 

 

 



Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w msc. Ruda Wielka
ul. Akacjowa gm. Wierzbica



Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w msc. Ruda Wielka
ul. Akacjowa gm. Wierzbica
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OPIS TECHNICZNY  

Podstawy opracowania 

 Umowa zawarta z Inwestorem.  

 Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu 

 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM  [Dz. U. Nr 80, poz. 717], 

 Ustawa „Prawo Budowlane” - tekst jednolity, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie, 

 

Pozostałe dokumenty i opracowania: 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500 

 Opinia ZUD 

 Uzgodnienia z  właścicielami terenu   

 

Normy i katalogi: 

 

 PN 05100-1, 

 N SEP-E-001, 

 N SEP-E-002, 

 N SEP-E-003, 

 N SEP-E-004, 

 PN-E-05115, 

 PN-IEC 364, 

 PN-IEC 60364, 

 Katalogi linii napowietrznych niskiego napięcia 

 

Cel i zakres opracowania 

 

Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia 

ulicznego w msc. Ruda Wielka ul. Akacjowa gm. Wierzbica  ” będzie stanowił podstawę 

do wykonania planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Zakres opracowania dostosowany 

został dla celu określonego j.w.. Ponadto opracowanie ma na celu uzyskanie akceptacji 

właściwych organów administracji oraz Zamawiającego i w efekcie będzie stanowił załącznik 

do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

      

Wpływ inwestycji na środowisko 

 

Inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem ścieków, zanieczyszczeniem atmosfery ani 

gleby, nie przewiduje się wycinki drzew. Inwestycja nie wpłynie znacząco na stan środowiska 

naturalnego i nie pogorszy jego stanu. 
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Zakres projektowanych robót.  

 

 

-Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego:  

 AsXSn 2x35mm
2
       - dł. trasy 971 m  

         (dł. całk. 1010 m) 

 Zabudowa słupa E10,5/4,3     - 5 szt. 

 Zabudowa słupa ŻN/10     - 20 szt. 

 Montaż opraw oświetleniowych 82W na wysięgnikach jednoramiennych  

W-1, 1,0x0 ,5 m o kącie nachylenia 15º   - 24 szt.  

 Montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6 A - 24 kpl   

 Montaż ograniczników przepięć    - 5 kpl. 

 

Stan istniejący . 

 

Droga gminna – dz. nr 647 to droga afaltowa. Brak istniejącego oświetlenia drogowego. 

Droga zaliczona do klasy oświetlenia ME6.  W obszaarze projektowanego oświetlenia 

występują istniejące kable niskiego napięcia 

 

Stan projektowany . 

Dane techniczne: 

 

- moc zapotrzebowania (24 opraw x 82W)  Po=1968W 

-napięcie zasilania 230V, 50Hz 

- moc przyłączeniowa – 2kW   

- inwestor powinien wystąpić do miejscowego zakładu energetycznego o przyłączenie 

-układ pracy sieci TN-C 

-układ pomiarowo-sterowniczy wg. schematu– rys. 2/PAB 

 

Zasilanie oświetlenia i sterowanie 

 

Zasilanie zostanie z projektowanego według odrębnego opracowania złącza ZKP.                                  

Z projektowanego złącza ZKP zostanie wyprowadzony WLZ kablem YKY 4x10mm
2
 

zasilający projektowaną szafę oświetleniową na słupie nr 18. Linia napowietrzna zasilana                    

i sterowana z projektowanej szafy oświetleniowej. Przydział mocy według zapotrzebowania  

– 2kW. Całość wykonać zgodnie ze schematem na rysunku nr 2/PAB. 

 

Oprawy oświetleniowe 

 

Projektuje się oprawy sodowe o mocy 82 W, strumieniu oprawy 5836 lm i  lampy 6600 lm. 

Oprawy budowy jednokomorowej z korpusem wykonanym jako ciśnieniowy odlew 

aluminiowy lakierowany. Dyfuzor wykonany z szkła hartowanego przeźroczystego oraz               

z wyposażony w aluminiowy odbłyśnik. Stopień ochrony IP66. Wykonanie w II klasie 

ochronności.  
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Obliczenia 

 

Obliczenia spadku napięcia 

 

Projektowany odcinek oświetlenia zasilany linią napowietrzną AsXSn 2x35mm2 

 

Obwód nr 1 

Pi= 8x82W = 0,656 kW 

kj=1 

Po=0,574 kW 

Io= 1,77A 

 

Długość linii napowietrznej – odcinek od słupa 18 do 25  

/ostatnia oprawa w obwodzie / - 283mb 

Spadek napięcia w oprawie na słupie nr 25: 

 Dla długości l= 283mb spadek napięcia ΔU%= 0,29% 

 

Obwód nr 2 

Pi= 16x82W = 1,312 kW 

kj=1 

Po=1,394 kW 

Io= 3,54A 

 

Długość linii napowietrznej – odcinek od słupa 18 do 1  

/ostatnia oprawa w obwodzie / - 688mb 

Spadek napięcia w oprawie na słupie nr 1: 

 Dla długości l= 688mb spadek napięcia ΔU%= 1,50% 

 

Obliczenia parametrów oświetlenia 

 
- Szerokość jezdni min.4, – 2 pasy jezdni 

- Klasa oświetlenia – ME6 

- Rodzaj nawierzchni – R3 

- Rozmieszczenie opraw oświetleniowych – po jednej stronie jezdni 

- Średni poziom luminancji nawierzchni ≥ 0,30 cd/m2  

- Równomierność całkowita ≥  0.35 

- Równomierność wzdłużna > 0.40 

- Współczynnik olśnienia Ti ≤15% 
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Dobór słupów 

 

Dobór projektowanych słupów oświetleniowych przelotowych 

Dane: 

- Strefa klimatyczna: WI, SIa 

- maksymalna długość przęsła Lg = 50m 

Warunki mechaniczne dla słupa: 

𝑃𝑈 =  𝑃𝑝 + 𝑃𝑜 +  𝑃𝑠 

 

gdzie: 

Pp – obciążenie wiatrem przewodów -  𝑃𝑝 =  𝑊𝑝 × 𝐿𝑔 = 0,80 × 50 = 40 𝑑𝑎𝑁 

Wp – Obciążenie przewodów wiatrem – 0,80 daN/m 

Po – obciążenie wiatrem oprawy – 17 daN 

Po – obciążenie wiatrem słupa – 54 daN 

𝑃𝑈 = 40 + 17 + 54 = 109 𝑑𝑎𝑁 
 

Dobrano słupa typu P-10/ŻN o dopuszczalnym obciążeniu PU = 187 daN 

 

Dobór projektowanego słupa oświetleniowego krańcowego 

Dane: 

- Strefa klimatyczna: WI, SIa 

- maksymalna długość przęsła Lg = 50m 

Warunki mechaniczne dla słupa: 

𝑃𝑈𝑊 =  𝑃𝑈
2 + 𝑃𝑍

2 

dla: 

𝑃𝑈 = 𝑁𝑝𝑜  

𝑃𝑍 = 𝑃𝑜 +  𝑃𝑆 
gdzie: 

Npo – naciąg przewodów linii – 263 daN 

Po – obciążenie wiatrem oprawy – 17 daN 

PS – obciążenie wiatrem słupa – 54 daN 

𝑃𝑈 = 263 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑍 = 71 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑈𝑊 = 272, 42 𝑑𝑎𝑁 
 

Dobrano słupa typu K1-10,5 o żerdzi E 10,5/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu PUW = 430 daN 

 

Dobór projektowanego słupa oświetleniowego odporowego 

Dane: 

- Strefa klimatyczna: WI, SIa 

- maksymalna długość przęsła Lg = 45m 

Warunki mechaniczne dla słupa: 

𝑃𝑈𝑊 =  𝑃𝑢𝑔2 + 𝑃𝑢𝑜2  

dla: 

𝑃𝑢 =
2

3
∗ 𝑁𝑝𝑔   

gdzie: 

Npg – naciąg przewodów linii głównej – 263 daN 

𝑃𝑢 = 175 𝑑𝑎𝑁 
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Dobrano słupa typu O2-10,5 o żerdzi E 10,5/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu PUW = 430 daN 

Dobór słupów narożnych 

Dane: 

- Strefa klimatyczna: WI, SIa 

- maksymalna długość przęsła Lg = 50m 

- α=106
o
 

Warunki mechaniczne dla słupa: 

𝑃𝑈 = 2𝑁𝑝𝑜 × cos  
𝛼

2
 + 𝑃𝑜  

gdzie: 

 

Npo – naciąg przewodów linii – 263 daN 

Po – obciążenie wiatrem oprawy – 17 daN 

𝑃𝑈 = 2 × 263 × 𝑐𝑜𝑠52𝑜 +  17 = 340,84 𝑑𝑎𝑁 
 

Dobrano słupy typu N2-10,5 o żerdzi E 10,5/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu PUW = 430 daN 

 

Projektowane prace montażowe 
Oświetlenie projektuje się linią napowietrzną przewodem AsXSn 2x35mm

2
 na żerdziach 

żelbetowych i wirowanych. Przewód podwiesić na słupach na wysokości co najmniej 7 m za 

pomocą uchwytów przelotowych (słupy przelotowe), oraz odciągowych (słupy krańcowe). 

Zastosować dla projektowanej linii napowietrznej naprężenie podstawowe 37,5 MPA. Słupy 

zabudowane będą wzdłuż drogi asfaltowej w działkach prywatnych i drogowych. Przy 

montażu słupów należy zachować wymagania jak dla linii napowietrznej nN stosując typowe 

rozwiązania katalogowe. Posadowienie słupów przyjęto jak dla gruntu średniego. Słupy 

przelotowe posadowić na głębokości 1,9 m stosować ustoje typu UB1/ŻN. Słup narożne i 

krańcowy posadowić na głębokości 2,3 m za pomocą ustoju typu UP1. Słup odporowy 

posadowić na głębokości 2,0 m za pomocą ustoju UB2. Dla w/w gruntu przy wykonywaniu 

otworów wierconych dla słupów można zastosować słupy bez dodatkowych elementów 

ustojowych. Na projektowanym słupie nr 1, 9, 18, i 25 należy zabudować ograniczniki 

przepięć z zaciskiem przebijającym izolację w skrzynce izolowanej SE 30.166. Słupy 

końcowe oraz słup nr 9 i 18 należy uziemić wykonując uziom szpilkowy z pręta Φ18                           

o długości 3m. Wartość oporności uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Oprawy 

oświetleniowe należy zabezpieczyć wkładkami topikowymi BiWts-6A umieszczonymi                             

w obudowie izolacyjnej wyposażonej w zacisk przebijający izolację typu SV 19.25. 

Połączenia elektryczne opraw oświetleniowych z przewodami AsXSn 2x35mm² należy 

wykonać przewodami DYd 2,5mm².  

Projektowaną szafę oraz zasilenie wykonać według  rysunku nr. 2/PAB.  

Trasa linii  według rys. nr 2/PZT. 

Ochrona przeciw przepięciowa realizowana będzie przez  proj. ograniczniki przepięć na  proj. 

słupie nr 1, 9, 18 i 25. Wartość rezystancji uziemienia ograniczników  -  R ≤10 Ω.     

Minimalna odległość projektowanej linii od gałęzi drzew powinna być nie mniejsza niż jeden 

metr. W tym celu należy wykonać miejscowo podcinkę gałęzi drzew oraz krzewów                           

w miejscach gdzie zbliżenie przekracza wskazane odległości. 

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 
Projektowana linia pracować będzie  w układzie TN-C. 

Ochrona  przed  dotykiem  pośrednim  realizowana  będzie poprzez  samoczynne  wyłączenie  

zasilania  w  układzie  j.w. oraz poprzez zastosowanie elementów sieci  wykonanych  w II  

klasie  ochronności  izolacji. Wyłączenie będzie realizowane przez wkładkę topikową o 

działaniu szybkim BiWts, stanowiącą zabezpieczenie obwodu przez bezpieczniki 

poszczególnych opraw. 
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Dobrane przekroje przewodów i zabezpieczenia zapewniają w przypadku zwarcia szybkie 

odłączenie urządzeń w czasie nie dłuższym niż 5 s. 

 

 

Uwagi końcowe. 
 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami     

przeciwporażeniowymi i przeciwpożarowymi. 

 Wytyczenie miejsc pod posadowienie słupów oraz późniejsze ich zinwentaryzowanie 

należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 

 Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać    ręcznie. 

 Po zakończeniu prac a przed podaniem napięcia należy wykonać pomiary izolacji                           

i ciągłości żył kabli i przewodów  niskiego napięcia oraz rezystancji uziemienia    

sporządzając odpowiednie protokoły, które należy przedłożyć Komisji odbioru 

technicznego. 

 Uporządkować teren na trasie prowadzonych prac i wywieść ewentualne     

zanieczyszczenia. 

 W miejscach przebiegu linii o gęstym zadrzewieniu – wykonać podcięcie gałęzi drzew i 

krzewów 

 W celu nawiązania nowych urządzeń do urządzeń istniejących należy zgłosić ten fakt do 

Rejonu Energetycznego.  

 Stosować się do uwag i zaleceń  ZUD. 

 Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż w projekcie po wcześniej    

przeprowadzonych analizach i obliczeniach. 

 O terminie rozpoczęcia robót poinformować pisemnie właścicieli działek, gdzie   

 przebiegać będzie inwestycja. 

 Roboty w pasie drogi publicznej wykonywać zgodnie z zaleceniami Zarządcy 

 

 

 



Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w msc. Ruda Wielka
ul. Akacjowa gm. Wierzbica

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-C

Naprężenie podstawowe linii napowietrznej: 37,5MPa
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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane  oświadczam, że  Projekt p.t.:  

  „Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w msc. Ruda Wielka ul. 
Akacjowa gm. Wierzbica” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 

 

 

                                                                                                         Projektant 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 

  Sprawdzający 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Temat Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w msc. Ruda 

Wielka ul. Akacjowa gm. Wierzbica 
Część  opisowa: 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
W ramach opracowania projektuje się:       

 AsXSn 2x35mm
2
       - dł. trasy 971 m  

 Zabudowa słupa E10,5/4,3     - 5 szt. 

 Zabudowa słupa ŻN/10     - 20 szt. 

 Montaż opraw oświetleniowych 82W na wysięgnikach jednoramiennych  

W-1, 1,0x0 ,5 m o kącie nachylenia 15º   - 25 szt.  

 Montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6 A - 25 kpl   

 Montaż ograniczników przepięć    - 5 kpl. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.   
 
Istniejąca linia i kablowa 0,4 kV, istniejąca droga publiczna 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Istniejąca linia kablowa 0,4 kV, droga publiczna 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 
 
Porażenie prądem elektrycznym przy linii 0,4 kV  roboty prowadzone za  pomocą dźwigu 
(rozładunek i zabudowa słupów), upadek z wysokości, wypadek komunikacyjny (w pasie 
drogi). 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Instruktaż stanowiskowy, roboty prowadzone według instrukcji BHP i zakładowych, według 
instrukcji prowadzenie robót w pasie drogi publicznej i kodeksu drogowego, roboty w pobliżu 
urządzeń elektroenergetycznych wykonywać pod nadzorem pracownika RE Radom. Roboty  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowanych w strefach 
szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  pożaru , awarii i 
innych zagrożeń. 
 
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem min. Infrastruktury Dz 120 
poz 1125, 1126 roboty  budowlane objęte w. w. projektem podlegają obowiązkowi wykonania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy .    
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OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
 
 
 
 

Opinię geotechniczną sporządzono na zlecenie inwestora, który planuje budowę 

napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Ruda Wielka i Ruda 

Mała. Projektowana linia napowietrzna oraz słupy elektroenergetyczne zlokalizowana będą na 

działkach prywatnych i drogowych, Zakres prac obejmuje zabudowę linii 

elektroenergetycznej na trasie o długości około 1000 m. Słupy ustojowane będą za pomocą 

ustojów  w otworach wierconych oraz ustojów płytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                      

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

budowlanych (DZ.U. Z 2012 nr 0 poz. 463), obiekt budowlany jakim jest linia 

elektroenergetyczna oraz słup elektroenergetyczny zaliczyć należy do pierwszej kategorii 

geotechnicznej.  

Jest to prosta konstrukcja o niewielkich obiektach budowlanych i  prostych warunkach 

gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów i zagrożenie 

życia i mienia jest małe. Badania kategorii I oceniono wstępnie rozpoznając warunki 

gruntowe i na podstawie doświadczenia uzyskane z sąsiednich budowli .  

 W związku z czym stwierdza się iż w podłożu projektowanej inwestycji występują proste 

warunki gruntowe. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (OBIEKTU LINIOWEGO) 

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego na działkach w obrębie Ruda Wielka : 521/4, 521/1, 520, 519, 518, 

647, 517, 516, 515 oraz działkach w obrębie Ruda Mała: 217/3, 216/2, 215, 214, 213, 206/2, 205/2, 204/2, 203/2, 

202/6 

Planowana budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ew.: 521/4, 521/1, 520, 519, 518, 647, 517, 516, 515 217/3, 

216/2, 215, 214, 213, 206/2, 205/2, 204/2, 203/2, 202/6  w m. Ruda Wielka gm. Wierzbica będzie nawiązywała do 

istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w m. Ruda Wielka gm. Wierzbica. W związku z projektowaną 

budową linii w działkach prywatnych w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się obiekty 

drogowe oraz budynki mieszkalne w odległościach zgodnych: 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z późniejszymi zmianami  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  

[Dz. U. Nr 80, poz. 717], 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie, 

 PN 05100-1, 

 N SEP-E-001, 

 N SEP-E-002, 

 N SEP-E-003, 

 N SEP-E-004, 

 PN-E-05115, 

 PN-IEC 364, 

 PN-IEC 60364. 

 
Projektowane linie elektroenergetyczne nie są źródłem promieniowania, hałasu, nie generują zanieczyszczeń, nie są 

źródłem drgań i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

Projektowane linie elektroenergetyczne spełniają podstawowe wymagania i warunki użytkowe określone w 

przepisach, w szczególności:  

 Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i właściwe warunki eksploatacji i możliwość 

utrzymania właściwego stanu technicznego zapewnia zastosowanie gotowych wyrobów posiadających 

odpowiednie atesty i certyfikaty,  

 Projektowane linie przyłączone będą do istniejącej sieci elektroenergetycznej,  

 Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów – nie dotyczy,  

 Zachowane są warunki ochrony od porażeń,  

 Usytuowanie projektowanych słupów i tras linii napowietrznych jest bezkolizyjne w stosunku do istniejących 

obiektów, Projekt nie dotyczy skrzyżowania z drogami. 
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