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SPIS ZAWARTOŚCI 
 
 

 

   1.Opis techniczny . 

     + załączniki  

     Warunki przyłączenia: 

     - dla przepompowni PBa1 -  RDE55/DJ/13345/5253/13 z dn. 2013-07-24 

                                                - aneks RDE55/AS/13345/13/A z dn. 21-11-2013 r.  

     - dla przepompowni PBa2 – RDE55/ES/13346/5270/2013 z dn. 2013-07-19 

    -  plan zagospodarowania terenu przepompowni PBa1 

    -  plan zagospodarowania terenu przepompowni PBa2 

    2. Rysunki: 

    2.1. Plan trasy kabla zasilającego przepompownię PBa1 ------------------ rys. nr 1 

    2.2. Schemat zasilania przepompowni PBa1 -------------------------------- rys. nr 2 

    2.3  Plan trasy kabla zasilającego przepompownię PBa2  ----------------- rys. nr 3 

    2.4. Schemat zasilania przepompowni PBa2 -------------------------------- rys. nr 4 

    2.5. Ułożenie kabla pod rzeką Kasiną-----------------------------------------rys.  nr 5 

 

 

 

 

                                                                                            

       

               
 
 
 

 
 
 
      

 



 

OPIS TECHNICZNY 

 

1.Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania były : 

- mapy geodezyjne do celów projektowych 

-   warunki przyłączenia do sieci rozdzielcze, numery podane w spisie zawartości 

-    plany zagospodarowania terenów przepompowni (w załączeniu) 

-    aktualne przepisy i normy 

2.Zakres opracowania.  

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie kable zasilające przepompownie ścieków. Zgodnie z 

warunkami przyłączenia kable wyprowadzone  będą odpowiednio: 

- kabel zasilający rozdzielnicę RG-PBa1 na terenie przepompowni PBa1 wyprowadzony 

będzie z szafki złączowo-pomiarowej SP-1P-S na słupie nr3 linii napowietrznej 

- kabel zasilający rozdzielnicę RG-PBa2 na terenie przepompowni PBa2 wyprowadzony 

będzie z szafki złączowo-pomiarowej SP-1P-S na słupie nr19 linii napowietrznej 

Szafki złączowo-pomiarowe i rozdzielnice RG na ternie przepompowni ujęte są w 

oddzielnych opracowaniach. 

Dobrano następujące kable: 

- dla zasilania RG-PBa1 kabel YAKXS 4x25 

- dla zasilania RG-PBa2 kabel YAKXS 4x16 

3. Układanie kabli.    

Układanie kabla powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 . Bezpośrednio w gruncie 

kabel należy układać na głębokości 0,7m z dokładnością 5cm na warstwie piasku o grubości 

10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o 

grubości co najmniej 15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej 

trasy, co najmniej 25cm nad kablem należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości 

20cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi i drogami, kabel należy 

układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamulaniem 

Należy przestrzegać najmniejszych dopuszczalnych odległości przy zbliżeniach i 

skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi zgodnie z normą. W rejonie 

występowania innego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonać ręcznie. 



Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy  

 

Tablica. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

 

L.p.      

 

         Rodzaj urządzenia podziemnego 
pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

  1  Kable elektroenergetyczne na napięcie  

 znamionowe sieci do 1kV 

          25          10 

  2  Kable elektroenergetyczne na napięcie 

 znamionowe sieci wyższe niż 1kV 

           50          10 

  3          Kable telekomunikacyjne            50          50 

  4  Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

 gazowe z gazami niepalnymi 

           50
* 

         50 

  5  Rurociągi z cieczami palnymi            50
*
           50 

  6   Rurociągi z gazami palnymi   wg  PN-91/M-34501 [18] 

  7  Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 

 podpora, odciążka) 

           -          80 

   8  Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 

kanały 

          -            50 

  

 * Należy zastosować przepust kablowy 

 

4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

  Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia 

Wszystkie części przewodzące dostępne należy połączyć z  uziemionym przewodem  

ochronnym PEN, aby  w warunkach  zakłóceniowych nastąpiło odłączenia zasilania.  

5. Obliczenia.  

Zgodnie z projektami przepompowni, moc i dobór kabla przedstawia się następująco: 

- dla przepompowni PBa1 – P = 12,17kW, dobrano kabel YAKXS 4x25 – Idd =  66A, l = 

200m, ∆U = 2%. Zabezpieczenie przelicznikowe w skrzynce złączowo-pomiarowej – 20 

- dla przepompowni PBa2 – P = 15,78kW, dobrano kabel YAKXS 4x16 – Idd =  52A, l = 

30m, ∆U = 0,6%. Zabezpieczenie przelicznikowe w skrzynce złączowo-pomiarowej – 25A. 

Prąd zwarciowy zapewnia wyłączenie obwodu w wymaganym czasie 5sek. Spełnione są 

również warunki przeciążeniowe dla kabli. 

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać pomiary kontrolne. 

 

 



6.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

          

          Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

               Przepompownie: Baranowice, gm. Kąty Wrocławskie 
               PBa1 – działka nr 100/1, PBa2 – działka nr 69/1 
                                                
            
                                                
 

          

           Inwestor:       -   gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek- Ratusz 

                                     55-080 Katy Wrocławskie 

           

 

           

           Projektant:     -  Bogusław Samoraj, ul. Poznańska 3/29, 53-631,  

                                     Wrocław 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, luty2014r. 



 

 

Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje: 

- ułożenie kabli zgodnie z projektem i podłączenia ich do istniejących 

skrzynek 

2.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. ryzyko powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  nie 

występuje 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

           
              
































































	PB
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	Rys 1
	Rys. 2
	Rys 3
	Rys. 4
	Rys 5

	rodos
	rodosa3_0001

