


OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ NN NA ODCINKU  E1-E2  

W ZWI ĄZKU Z UTWARDZENIEM DOJAZDU DO ZBIORNIKA 
 

 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy/przełożenia odcinka istniejącej linii 
kablowej nN kolidującego z utwardzeniem dojazdu do zbiornika ZB-1 na terenie 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S1-3. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest: 
- zlecenie Inwestora 
- projekt zagospodarowania terenu 
- obowiązujące normy i przepisy techniczne  

 
3. OPIS WYKONANIA ROBÓT 

Kolidujący z utwardzeniem dojazdu odcinek E1-E2 istniejącego kabla nN należy odkopać 
i przebudować (przełożyć) po trasie pokazanej na planie zagospodarowania terenu.  
Skrzyżowania kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonać w osłonach otaczających z rur DVK 110.  
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabli winna wynosić 70cm. Kable należy układać na dnie wykopu na 
warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone linią falistą kable należy zasypać 
warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu 
25÷35cm i  przykryć folią koloru niebieskiego. Grubości folii co najmniej 0,3mm. 
Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź 
ułożonego kabli. Uzupełnić rowy kablowe ziemią i ubić. 
Kabel należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
 
 
 
          Opracował 
            inż. Edward Wilk 

 



ZB1-przełożenie kabla Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)
strona nr:   1

CWK-linie kablowe SN, nN i oświetlenie terenu

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa (przeło żenie) istniej ącego kabla nN na odcinku E1-E2
1.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III / odkopanie kabla (poszerzenie rowu kablowego) 10 m3

1.2 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 3 m3

1.3 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 7 m3

1.4 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 40 m

1.5 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /nie gorsze niż DVK 110 9 m

1.6 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/713/3
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m / kabel istniejacy 9 m

1.7 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/707/4 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie folią / kabel istniejacy 19 m

1.8 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 /odłączenie i podłączenie 
kabla 8 szt

1.9 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 1 odcinek




