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Część opisowa 
 
1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania 
 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji 
projektowej przebudowy sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia  w  ramach 
realizacji zadania: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim". 

 
1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
 Umowa pomiędzy: Gminą Chełm Śląski a Biurem Projektów Komunalnych 

DrogSan s.c. Anna Olgierd Stanieczek 
 Mapa do celów projektowych oraz mapa własnościowa wraz z wypisami z 

ewidencji gruntów, 
 Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
 Warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiającym, 
 Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej  
 Obowiązujące uregulowania prawne, normy i wytyczne 
 Wizje lokalne w terenie. 

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych 
w projekcie należą niżej wymienione ustawy i rozporządzenia: 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60) 
z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) z 
późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229) 
z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2003 nr 80, poz. 717). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 
poz.473 z 1990r.) 
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
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PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
Przeciwporażeniowa 
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 
- przebudowę  i zabezpieczenie linii kablowych niskiego napięcia   
- przebudowę sieci napowietrznych niskiego napięcia. 
- przełożenie opraw oświetleniowych na projektowane słupy elektroenergetyczne 
 
2. Stan istniejący 

Dokumentacja techniczna, która jest przedmiotem niniejszego opracowania 
zawiera projekt przebudowy linii napowietrznej rozdzielczo – oświetleniowej oraz  
kablowej niskiego napięcia 400/230V w związku z kolizją z planowaną rozbudową 
ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim  
 Istniejąca sieć elektroenergetyczna objęta przebudową wykonana jest przewodami 
izolowanymi typu AsXSn 4x50mm2  i AsXSn 2x25mm2  na stanowiskach słupowych 
żelbetowych typu ŻN-200 oraz wirowanych typu E. Linie kablowe przewidywane do 
przebudowy wykonane są kablami YAKY 4x120mm2 oraz YAKY 4x35mm2 oraz 
YAKXS 4x35mm2. 
 
3. Stan projektowany 
 

3.1 Informacje ogólne 

Przebudowę projektuje się tylko w niezbędnym zakresie, koniecznym do 
prawidłowej przebudowy rozbudowy i drogi oraz zgodnie z warunkami technicznymi 
przebudowy nr TD/OBD/OME/2016-07-06/1006322614, wydanymi przez TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. Linie niskiego napięcia  projektuje się 
przebudować poza miejsce kolizji kablem typu YAKXS dobranym do przekrojów 
istniejących kabli. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami lub zjazdami należy je 
zabezpieczyć rurami ochronnymi typu Arot  Ø110 koloru niebieskiego. Słupy 
elektroenergetyczne kolidujące z projektowaną infrastrukturą drogową projektuje się  
wymienić na nowe lub istniejące słupy wirowane  o wysokości 10,5 m i posadowić 
poza miejsca kolizji, używając  nowych przewodów  AsXSn 4x70 i AsXSn 2x25.  
Istniejące oprawy oświetleniowe projektuje sie przewiesić na projektowane słupy linii 
nN.  

Uwagi! 
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Wszelkie prace na urządzeniach własności Tauron Dystrybucja S.A. należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem służb energetycznych ul. 
Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno a następnie zgłosić celem odbioru prac 
zanikowych. 
Istniejąca sieć teletechniczna zawieszona na słupach elektroenergetycznych podlega 
przewieszeniu w ramach realizacji zadania przebudowy sieci elektroenergetycznej. 
Należy przewiesić z wykorzystaniem istniejącego przewodu i uchwytów. 

 
3.2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Projektowane przebudowy sieci elektroenergetycznej są wymuszone zmianami w 
układzie drogowym w stosunku do stanu istniejącego. Po przebudowie ich 
przeznaczenie i program użytkowania  nie zmieni się. 

 
3.3 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 

  
Przebudowa sieci nN 
Kable  

Zastosowano kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji i 
powłoce polwinitowej lub polietylenowej typu:  

- YAKXS 4x120mm2 
- YAKXS 4x35 mm2 

Mufy kablowe 
 Zastosowano mufy  kablowe ze złączkami śrubowymi do kabli i przewodów 

nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych  typu: 
  - SMHSV4 6-50 
  - SMHSV4 50-150 
Osłony rurowe  
Zastosowano osłony rurowe  wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE dla 

kabli nN typu: 
- SRS-G 110 –  do przewiertów/przecisków 
- SRS 110  – na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami, 
- BE 75  – przy zejściach kablowych ze słupów 

Taśmy ostrzegawcze  
Zastosowano taśmę ostrzegawczą do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8, 

dla kabli nN koloru niebieskiego. 
Zabezpieczenie przepustów  

 Do zabezpieczenia przepustów rurowych w ziemi należy zastosować  
 masę plastyczną na bazie kauczuku lub dławice czopowe. 

Słupy nn 
 Zastosowano nowe i istenijące słupy wykonane z żerdzi wirowanych typu E 

kompletnie wyposażone. Długości żerdzi przyjęto: 10,5 m uwzględniając warunki 
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terenowe. Siły wytrzymałościowe słupów dobrano do obciążeń występujących w 
miejscach ich zabudowy: 6kN i 10kN. 

Stanowiska słupowe zostały dobrane jako typowe z katalogów dla linii gołych i 
izolowanych zgodnie z opracowaniami PTPiREE. 
Ustoje 

 Zastosowano ustoje wykonane typu Uo i U3 z płyt ustojowych U-85 i U-130 
oraz pozostałych elementów zgodnie z katalogami. 
Uziomy 

 Zastosowano uziomy pogrążane typu Galmar, cynkowane Ø 20mm/6-12. 
Na słupach z ogranicznikami przepięć wartość rezystancji uziemienia powinna 

wynosić nie więcej niż 10Ω, natomiast w pozostałych przypadkach nie więcej niż 
30Ω. 
Przewody  

Zastosowano projektowane przewody izolowane AsXSn 4x50 oraz AsXSn 2x25   
samonośne o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie 
się płomienia z neutralną żyłą nośną ze stopu aluminium na napięcie 0,6/1 kV. Do 
przepięcia na nowe słupy wykorzystuje się również istniejące przewody. 
Ograniczniki przepięć  

 Do ochrony linii i urządzeń nN przed skutkami przepięć atmosferycznych i 
łączeniowych zastosowano ograniczniki przepiąć klasy A typu BOP-R 0,5/5 z 
rozłącznikiem i wizualną sygnalizacją uszkodzenia wraz z osprzętem do przewodów 
izolowanych oraz gołych o parametrach: 

Napięcie trwałej pracy – 500V 
Napięciowy poziom ochrony - <1730V 
Maksymalny prąd wyładowczy – 35kA 
Znamionowy prąd wyładowczy – 5kA 
Zdolność pochłaniania energii – 3kJ/kV Uc 

Zabudowa kabla na słupie 
Zabudowę projektowanych linii kablowych na słupach wykonać z zastosowaniem: 
- rura ochronna typu BE 75,  
- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3 
- taśma stalowa + klamerka 
- głowiczka termokurczliwa do kabla, 
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury, 
Dopuszcza się również zastosowanie innego sposobu wykonania zabudowy 

kabla na słupie, np. za pomocą uchwytów dystansowych. 
Obliczenia wytrzymałościowe słupów 

Obliczenia wykonano przy n/w siłach i podanych w albumach wzorów do ich 
obliczeń: 

PN, Pu – dopuszczalne obciążenie słupa 
Fp – wartości wypadkowej siły od naciągu przewodów przyłączowych działającej 

równolegle do wypadkowej siły obciążeń słupa dla słupów typu N 
Fws, Pws – siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie w osi prostopadłej do linii 
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Fl, PL – siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego 
P – wypadkowa siła działająca na słup 
Pux i Puy – dopuszczalne obciążenie słupa w osi x i y 
Fn1 i Fn2 – suma sił od naciągu przewodów wszystkich torów. Do obliczeń 

przyjmuje się większą z wartości jednostronnego naciągu 
Fpx i Fpy – wartość składowej siły od naciągu przyłączy działającej w osi x i y 
Px, Py – wypadkowe siły działające na na słup w osi x, y  
Fn – suma sił od naciągu przewodów wszystkich torów 
Pu – siła użytkowa słupa 
Pp – 50% wartości siły naciągu przewodów od przyłączy działającej rów. Do osi 

PN dla słupów typu P 
Pp – wartości siły naciągu przewodów odgałęźnych dla słupów typu RPK 
Pwp – siła od parcia wiatru na przewody 
Pnw – wypadkowa siła od naciągów przewodów 
Wp – jednostkowe obciążenie wiatrem stosowanego przewodu 
a – długość przęsła [m] obliczona jako średnia arytmetyczna dwóch sąsiednich 

przęseł 
n – liczba przewodów 
N – maksymalny naciąg przewodów 
Słup narożny N-10,5/6 (7/2) 

][6][600 kNdaNPu   

kNdaNxxFlFpFwsxFnxcoxPPu 47,2247384088cos13022
2

2      

Słup przelotowy P-10,5/6 (7/3) 
][6][600 kNdaNPu   

kNdaNFlFwsFpFwpPPu 7,22,207372,170   
Słup rozgałęźny RNK-10,5/10 (7/4) 

][10][1000 kNdaNPu   
dla funkcji narożnej: 

 FlFpxFwsxgxFnLPPu
2

cos..2 
2x2228xcos88+44=200daN=2kN 

dla funkcji krańcowej 
 

daNFpxFnLoPPux 3010301   
daNFlFpyFwsyPPuy 44  

kNdaNPPP uyux 05.330522   

 
3.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

Montaż linii kablowych  
- kable należy układać na warstwie piasku 10 cm, zasypać kolejną warstwą piasku 
grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, 
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a następnie   przykryć folią z tworzywa sztucznego grubości, co najmniej 0,5 mm i 
szerokości, co  najmniej 20 cm; zastosować folie koloru czerwonego dla kabli SN; 
- kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w 
miejscach charakterystycznych (skrzyżowania), 
- na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
 a) symbol i numer ewidencyjny linii 
 b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy 
 c) znak użytkownika kabla 

d) rok ułożenia kabla 
- na zewnętrznej powłoce kabli, w odstępach nie większych niż 1m, wytłoczone były 
w sposób trwały: 
a) symbol kabla,  
b) napięcie znamionowe, 
c) liczba i przekrój żył roboczych, 
d) rok produkcji, 
e) znacznik bieżącej długości kabla, 
f) identyfikacja producenta. 
- głębokość ułożenia kabli  mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni kabla powinna wynosić, co najmniej 80 cm w terenie zabudowanym  
i przebiegające przez nieużytki rolnicze oraz 90cm  dla kabli przebiegających przez 
użytki rolnicze, 
- kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wynoszącym 1 – 3% 
długości wykopu. 
Zasady wykonywania przepustów kablowych 
- odcinki przepustów kablowych pod drogą projektowaną i należy wykonać metodą 
przekopu otwartego, natomiast pod drogą istniejącą należy wykonać metodą 
przecisku/przewiertu sterowanego lub metodą przekopu otwartego. Całość prac 
należy prowadzić w skoordynowaniu z robotami drogowymi. 
- najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią drogi a górną częścią 
osłony kabla nie powinna być mniejsza niż 80cm, natomiast odległość między górną 
częścią osłony kabla a dolną powierzchnią trwałego podłoża drogi powinna wynosić, 
co najmniej 20cm.  
- głębokość ułożenia przepustów kablowych powinna być taka, aby odległość 
mierzona od dna rowu odwadniającego do górnej powierzchni przepustu wynosiła, 
co najmniej  0,5 m, - najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią 
drogi a górną częścią osłony kabla nie powinna być mniejsza niż 80cm,  
- długość przepustu kablowego winna być taka, aby odległość pozioma mierzona od 
końca przepustu do krawędzi rowu odwadniającego wynosiła, co najmniej 0,5m, a w  
przypadku braku rowu odwadniającego 0,5 m mierzona od końca przepustu do 
krawędzi jezdni. Końce rur w ziemi zabezpieczyć dławicami czopowymi. 
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Montaż wyposażenia elektrycznego słupów.  
Montaż opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, uziemień oraz kabli 
powinien być realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony 
przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych na napięcie do 1 kV 
oraz instrukcją montażu tych urządzeń. 
 
4. Charakterystyka energetyczna obiektu 
Charakterystyka energetyczna sieci po przebudowie nie zmieni się w stosunku do 
stanu istniejącego. 
 
5. Wpływ inwestycji na środowisko 
Projektowane roboty nie oddziaływają niekorzystnie na środowisko. Po wykonaniu 
robót teren należy uporządkować. 
 
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 Nie dotyczy. 
 
7. Warunki ochrony przeciwporażeniowej 

Zgodnie ze stanem istniejącym. 
 

8. Informacje BIOZ 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- montaż i demontaż elementów kabli  elektroenergetycznych, 
- montaż i demontaż elementów słupów elektroenergetycznych 
- wykonywanie prac ziemnych, 
- praca pod lub w pobliżu linii pod napięciem, 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót, szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem prac udzielany przez kierownika  
  budowy i brygadzistę 
- szkolenie okresowe BHP 
zapoznanie z innymi wewnętrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowiązującymi 
w przedsiębiorstwach specjalistycznych 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: 
- hełmy ochronne 
- fartuchy, rękawice  
- wykonywanie prac na polecenie pisemne 
- inne środki bezpieczeństwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych 
  według instrukcji wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwach 
   specjalistycznych. 
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9. Informacje uzupełniające 
- Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 
roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego 
uzbrojenia; 
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  
- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
- Osoby wykonujące prace powinny posiadać stosowne uprawnienia do  
prowadzenia robót. 
- Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 
- Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 
- Całość prac usunięcia kolizji należy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń. 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi harmonogram prowadzenia 
robót i uzgodni go z Tauron Dystrybucja S.A.  
- Materiały z demontażu, które nie zostaną wykorzystane ponownie należy zdać do 
magazynu właścicieli urządzeń. 
 
10. Zestawienie materiałów 
Zestawienie materiałów do budowy  

LP OKREŚLENIE RODZAJU MATERIAŁU ILOŚĆ UWAGI 
1.  Kabel typu: 

YAKXS 4x120mm2 

YAKXS 4x35mm2 

 
19m 
45m 

 

2.  Mufa kablowa typu: 
- SMHSV4 50-150 
- SMHSV4 6-50 

 
2 kpl 
3 kpl 

 

3. Rury ochronne  
- SRS 110 
- A110PS 
- SRS-G 110 - przewiert/przecisk 

 
18 m 
4 m 
3x 7m 

 

4.  Zejscie kablowe: 
- rura ochronna typu BE 75,  
- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3 
- taśma stalowa + klamerka 
- głowiczka termokurczliwa do kabla, 
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury, 

 
 
 
2 kpl 

 

5. Ogranicznik przepięć typu  
BOP-R 0,5/5 

 
2 kpl 
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6. Uziom pogrążane typu Galmar 
R<10Ω 

 
2 kpl 

 

7. Przewody napowietrzne izolowane typu: 
AsXSn 4x50 
AsXSn 4x50 z demontażu 
AsXSn 2x25  

 
206 m 
34 m 
206 m 

 

8. Kompletne stanowisko slupowe typu N-10,5/6 nr 7/2 o 
wyposażeniu: 
- śruba dwustronna  kompletna  
- hak dystansowy mocowany śrubą 
- hak nakrętkowy 
- uchwyt przelotowo-narożny 
- uchwyt narozny z wkładką do uchwytu nar. 
- inne niezbędne materiały zgodne z katalogiem 

 
 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
2 kpl 
2 kpl 
1 kpl 

 

9. Kompletne stanowisko slupowe typu P-10,5/6 nr 7/3 o 
wyposażeniu: 
- śruba hakowa kompletna 
- hak nakrętkowy 
- uchwyt przelotowy z wkładką do uchwytu przel. 
- uchwyt przelotowo-narożny 
- inne niezbędne elementy zgodne z katalogiem 

 
 
1 kpl 
1 kpl 
2 kpl 
2 kpl 
1 kpl 

 

10. Kompletne stanowisko słupowe typu RNK-10,5/10 nr 7/4 o 
wyposażeniu: 
- śruba dwustronna kompletna 
- hak nakrętkowy 
- hak dystansowy podwójny mocowany śrubą 
- hak dystansowy podwójny mocowany taśmą 
- hak mocowany taśmą 
- taśma stalowa nierdzewna 20x0,7 
- klamerka  
- uchwyt przelotowo-narożny 
- uchwyt narożny z wkładka do uchwytu narożnego 
- inne niezbędne materiały zgodne z katalogiem 

 
 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1,5 m 
2 kpl 
3 kpl 
3 kpl 
1 kpl 

 

11. Kompletne stanowisko słupowe K-10,5/E z demontażu 1 kpl  

12 Kompletne stanowisko słupowe RPK-10,5/E z demontażu 1 kpl  

13. Wysięgnik typu WE-1/1 o długości l=1,5 ; 0˘ 3 kpl  

14. Oprawa oświetleniowa z demontażu 3 szt  

Zestawienie materiałów do demontażu  
LP OKREŚLENIE RODZAJU MATERIAŁU ILOŚĆ UWAGI 
1.  Kompletne stanowisko słupowe ŻN/10 3 kpl  

2.  Kompletne stanowisko słupowe z żerdzi wirowanych typu E 2 kpl  

3.  Przewody napowietrzne typu:   
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- AsXSn 4x50 
- AsXSn 4x25 

252 m 
207 m 

4. Kable typu: 
- YAKY 4x35 
- YAKY 4x120 

 
27 m 
15 m 

 

5. Oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem 3 kpl  

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z 
normami. Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  
projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń 

równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w 
dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne 

nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 
 

 
 
Katowice, sierpień 2016 r. 

                     Podpis projektanta 
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Część formalno-prawna 
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1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności 

do izby inżynierów budownictwa: 
 
1.1 mgr inż. Michał Żarnotal   Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07 
1.2 mgr inż. Michał Żarnotal   Zaświadczenie o przynależności do izby 
1.3 mgr inż. Wiesław Żołnowski  Uprawnienia budowlane nr: SLK/2829/POOE/09 
1.4 mgr inż. Wiesław Żołnowski  Zaświadczenie o przynależności do izby 
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1.1 mgr inż. Michał Żarnotal  Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07 
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1.2. mgr inż. Michał Żarnotal   Zaświadczenie o przynależności do izby 
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1.3. mgr inż. Wiesław Żołnowski Uprawnienia budowlane nr: SLK/2829/POOE/09 
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1.4. mgr inż. Wiesław Żołnowski  Zaświadczenie o przynależności do izby 
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2. Spis decyzji, warunków technicznych i uzgodnień: 
1. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron 

Dystrybucja S.A. nr TD/OBD/OME/2016-07-06/1006322614  
z dnia 06.07.2016r. 

2. Wywiad branżowy wydany przez Tauron Dystrybucja S.A. nr 
TD/OBD/OME/2016-06/1006322614 U-1187 z dnia 04.07.2016r. 

3. Uzgodnienie wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OBD/OME/2016-
09-08/1006322614 z dnia 08.09.2016r. 
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Część rysunkowa 
 
 


