Projekt Budowlano-Wykonawczy
EGZ. …/3

Obiekt: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV do farmy
fotowoltaicznej w m.Rudna

Kategoria XXVI
obiektu:
Adres RUDNA (woj.dolnosląskie / pow.lubiński / gm.Rudna)
inwestycji: obręb ewidencyjny Rudna
Numery działek 51/5, 39, 40/6, 40/5, 40/4, 40/3, 740/1, 59/3,
87/2, 98/2, 97/4, 97/3, 96/2, 96/1, 833/2

Inwestor: JSP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9
59-220 Legnica

Jednostka Janura - Projektowanie I Realizacja Inwestycji
projektowa: Elektroenergetycznych Janura Wiesław,
Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 RAWICZ

Projektant: Wiesław Janura
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. 7131/14/P/2001

Data opracowania: 28.06.2022 r.
Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu.
Dalsze zastosowanie oraz wszelkie zmiany merytoryczne dozwolone jedynie za pisemną zgodą autorów.
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z 2021 r. poz. 11 z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że projekt
budowlany „Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV do farmy fotowoltaicznej w m.Rudna”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja

Projektant

Imię i Nazwisko

Wiesław Janura

Zakres i numer uprawnień
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. 7131/14/P/2001

Podpis

II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.
1. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy – Wydział Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu
2. Warunki przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A.
3. Protokół z narady koordynacyjnej
4. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
5. Wypis z rejestru gruntów
6. Uzgodnienie z Urzędem gminy Rudna
7. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie
8. Uzgodnienie z Starostą Lubińskim
9. Decyzja DSDiK + prawo do dysponowania nieruchomością + ostateczność
10. Uzgodnienie Tauron + umowa
11. Akt notarialny – sluzebność – dz.40/3
12. Dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane projektanta

Arkusz 4

Arku

sz 3

Arkusz 2

Arkusz 2

Arkusz 1

Arkusz 1

LEGENDA
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERTETYCZNE
GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZA MAPA GEODEZYJNA JEST ZGODNA
Z ORYGINAŁEM MAPY , A OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW, MIEŚCI SIE
W GRANICACH DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY.

Janura
jednostka
projektowa:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel/fax.717-299-996; kom.602-523-710
63-900 Maslowo ul.Bociania 8
e-mail: biurowroclaw@janura.pl

temat:

"Projekt przyłącza elektroenergetycznego SN20kV w miejscowości Rudna"

Projekt zagospodarowania terenu
-Arkusz 1-

rysunek:
adres
inwestycji:

woj.dolnośląskie; pow.lubiński; gm.Rudna;
działlki według załącznika

inwestor:

JSP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 9, 59-220 Legnica

branża:

data:

skala:

elektroenergetyczna

28.01.2022

1:500

projektował:

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień:

Wiesław Janura
opracował:

Paweł Marcinkowski

7131/14/P/2001

rysunek:

E01
podpis:
podpis:

Arkusz 3

Arkusz 4

Arku
Arkusz 2

Arkusz 2

sz 3

Arkusz 1

LEGENDA
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERTETYCZNE
GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZA MAPA GEODEZYJNA JEST ZGODNA
Z ORYGINAŁEM MAPY , A OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW, MIEŚCI SIE
W GRANICACH DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY.

Janura
jednostka
projektowa:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel/fax.717-299-996; kom.602-523-710
63-900 Maslowo ul.Bociania 8
e-mail: biurowroclaw@janura.pl

temat:

"Projekt przyłącza elektroenergetycznego SN20kV w miejscowości Rudna"

Projekt zagospodarowania terenu
-Arkusz 2-

rysunek:

Arkusz 2
Arkusz 1

adres
inwestycji:

woj.dolnośląskie; pow.lubiński; gm.Rudna;
działlki według załącznika

inwestor:

JSP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 9, 59-220 Legnica

branża:

data:

skala:

elektroenergetyczna

28.01.2022

1:500

projektował:

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień:

Wiesław Janura
opracował:

Paweł Marcinkowski

7131/14/P/2001

rysunek:

E02
podpis:
podpis:

Arkusz 4
sz 3
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Arku

Arkusz 1

LEGENDA
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERTETYCZNE
GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZA MAPA GEODEZYJNA JEST ZGODNA
Z ORYGINAŁEM MAPY , A OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW, MIEŚCI SIE
W GRANICACH DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY.

Janura
jednostka
projektowa:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel/fax.717-299-996; kom.602-523-710
63-900 Maslowo ul.Bociania 8
e-mail: biurowroclaw@janura.pl

temat:

"Projekt przyłącza elektroenergetycznego SN20kV w miejscowości Rudna"

Projekt zagospodarowania terenu
-Arkusz 3-

rysunek:

Arkusz 3
Arkusz 2

adres
inwestycji:

woj.dolnośląskie; pow.lubiński; gm.Rudna;
działlki według załącznika

inwestor:

JSP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 9, 59-220 Legnica

branża:

data:

skala:

rysunek:

elektroenergetyczna

28.01.2022

1:500

E03

projektował:

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień:

Wiesław Janura
opracował:

Paweł Marcinkowski

7131/14/P/2001

podpis:
podpis:

Arkusz 4
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sz 3

Arkusz 2
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Arkusz 1

LEGENDA
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERTETYCZNE
GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZA MAPA GEODEZYJNA JEST ZGODNA
Z ORYGINAŁEM MAPY , A OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW, MIEŚCI SIE
W GRANICACH DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY.

Janura
jednostka
projektowa:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel/fax.717-299-996; kom.602-523-710
63-900 Maslowo ul.Bociania 8
e-mail: biurowroclaw@janura.pl

temat:

"Projekt przyłącza elektroenergetycznego SN20kV w miejscowości Rudna"

Projekt zagospodarowania terenu
-Arkusz 4-

rysunek:

Arkusz 4
Arkusz 3

adres
inwestycji:

woj.dolnośląskie; pow.lubiński; gm.Rudna;
działlki według załącznika

inwestor:

JSP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 9, 59-220 Legnica

branża:

data:

skala:

elektroenergetyczna

28.01.2022

1:500

projektował:

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień:

Wiesław Janura
opracował:

Paweł Marcinkowski

7131/14/P/2001

rysunek:

E04
podpis:
podpis:

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G277
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W RUDNEJ
siedziba: ul. Wincentego Witosa 7, 59-305 Rudna

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 2
Numer działki
40/3
021103_2.0021.40/3

51/5

Powierzchnia
[ha]

Oznaczenie

Pow. [ha]

Rudna

0.0105

RIVa

0.0105

LE1U/00017101/4

8.71

RIIIa
RIVa
RV
RVI

0.81
1.60
3.36
2.94

LE1U/00017101/4

Rudna

021103_2.0021.51/5

Użytek i klasa bonitacyjna

Adres

Identyfikator

Razem powierzchnia działek [ha]:

8.7205

Nr KW lub inne dokumenty

ha

Słownie: osiem hektarów siedem tysięcy dwieście pięć metrów kwadratowych
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 20
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 49.9181 (czterdzieści dziewięć hektarów dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden
metrów kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
RIIIa - Grunty orne
RIVa - Grunty orne
RV - Grunty orne
RVI - Grunty orne

Budynki: 3
Identyfikator 021103_2.0021.146_BUD
Działka 021103_2.0021.571/5
Adres Rudna
Rodzaj wg KŚT

budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla
rolnictwa

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: 0
2
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m ]: 261
2
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m ]: -

Uwagi: Identyfikator 021103_2.0021.476_BUD
Działka 021103_2.0021.571/5
Adres Rudna
Rodzaj wg KŚT
Uwagi: -

budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla
rolnictwa

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: 0
2
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m ]: 834
2
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m ]: -

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ
Identyfikator 021103_2.0021.880_BUD
Działka 021103_2.0021.306/3
Adres Rudna
Rodzaj wg KŚT pozostałe budynki niemieszkalne

Kondygnacje nadziemne: Kondygnacje podziemne: 2
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m ]: 10
2
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m ]: -

Uwagi: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G301
Osoby: 2
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
GMINA RUDNA
własność
1/1
WÓJT GMINY RUDNA
gospodarowanie zasobem
siedziba: pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
nieruchomości

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.4836

Identyfikator

713/11
021103_2.0021.713/11

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.4836

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

RIVb
RV
RVI

0.0688
0.3487
0.0661

Nr KW lub inne dokumenty

LE1U/00033429/7

ha

Słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć metrów kwadratowych
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 2.3901 (dwa hektary trzy tysiące dziewięćset jeden metrów kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne
RVI - Grunty orne
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G302
Osoby: 2
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
GMINA RUDNA
własność
1/1
WÓJT GMINY RUDNA
gospodarowanie zasobem
siedziba: pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
nieruchomości

Działki ewidencyjne: 8
Numer działki
13/1
021103_2.0021.13/1

36/7
021103_2.0021.36/7

39
021103_2.0021.39

96/1
021103_2.0021.96/1

99/1
021103_2.0021.99/1

120/2
021103_2.0021.120/2

170
021103_2.0021.170

740/1
021103_2.0021.740/1

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.68

dr

0.68

LE1U/00035999/7

Rudna

0.12

dr

0.12

LE1U/00035999/7

Rudna

0.16

dr

0.16

LE1U/00035999/7

Rudna

0.17

dr

0.17

LE1U/00035999/7

Rudna

0.18

dr

0.18

LE1U/00035999/7

Rudna

0.12

dr

0.12

LE1U/00035999/7

Rudna

0.07

dr

0.07

LE1U/00035999/7

Rudna

0.02

dr

0.02

LE1U/00035999/7

Identyfikator

Razem powierzchnia działek [ha]:

1.52

Nr KW lub inne dokumenty

ha

Słownie: jeden hektar pięćdziesiąt dwa ary
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 87
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 17.8944 (siedemnaście hektarów osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery metry
kwadratowe)
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G424
Osoby: 2
Udział
Forma władania
1/1
własność

Dane osoby fizycznej / instytucji
SKARB PAŃSTWA

1/1
użytkowanie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
siedziba: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
koresp. ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
uwagi: adres do korespondencji: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Działki ewidencyjne: 9
Numer działki

Powierzchnia
[ha]

Adres

Identyfikator

27/2
96/2
97/3
021103_2.0021.97/3

97/4
021103_2.0021.97/4

98/2
021103_2.0021.98/2

98/3
021103_2.0021.98/3

104/7
021103_2.0021.104/7

104/8
021103_2.0021.104/8

196/3
021103_2.0021.196/3

Nr KW lub inne dokumenty

3.15

dr

3.15

LE1U/00074185/3

Rudna

0.03

dr

0.03

LE1U/00074185/3

Rudna

0.07

dr

0.07

LE1U/00074185/3

Rudna

0.03

dr

0.03

LE1U/00074185/3

Rudna

0.81

dr

0.81

LE1U/00074185/3

Rudna

0.11

dr

0.11

LE1U/00074185/3

Rudna

0.01

dr

0.01

LE1U/00074185/3

Rudna

0.12

dr

0.12

LE1U/00074185/3

Rudna

0.65

dr

0.65

LE1U/00074185/3

021103_2.0021.27/2
021103_2.0021.96/2

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

Razem powierzchnia działek [ha]:

4.98

ha

Słownie: cztery hektary dziewięćdziesiąt osiem arów
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 26
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 9.4440 (dziewięć hektarów cztery tysiące czterysta czterdzieści metrów kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G470
Osoby: 2
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
SKARB PAŃSTWA
własność
1/1
STAROSTA LUBIŃSKI
gospodarowanie zasobem
siedziba: ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
nieruchomości

Działki ewidencyjne: 2
Numer działki
196/5
021103_2.0021.196/5

196/6
021103_2.0021.196/6

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.0196

Tr

0.0196

Rudna

0.1245

Tr

0.1245

Identyfikator

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.1441

Nr KW lub inne dokumenty

ha

Słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden metrów kwadratowych
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 2.1441 (dwa hektary jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden metrów kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
Tr - Tereny różne
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G575
Osoby: 2
Udział
Forma władania
1/1
własność

Dane osoby fizycznej / instytucji
SKARB PAŃSTWA

1/1
wykonywanie prawa
własności

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
koresp. ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.04

Identyfikator

87/3
021103_2.0021.87/3

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.04

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

RIVa

0.04

Nr KW lub inne dokumenty

LE1U/00061041/8

ha

Słownie: cztery ary
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 81
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 51.0889 (pięćdziesiąt jeden hektarów osiemset osiemdziesiąt dziewięć metrów
kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
RIVa - Grunty orne

Budynki: 1
Identyfikator 021103_2.0021.576_BUD
Działka 021103_2.0021.193/2
Adres Rudna
Rodzaj wg KŚT

budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla
rolnictwa

Kondygnacje nadziemne: Kondygnacje podziemne: 2
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m ]: 60
2
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m ]: -

Uwagi: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G588
Osoby: 2
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
SKARB PAŃSTWA
własność
1/1
STAROSTA LUBIŃSKI
gospodarowanie zasobem
siedziba: ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
nieruchomości

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.09

Identyfikator

87/2
021103_2.0021.87/2

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.09

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

dr

0.09

Nr KW lub inne dokumenty

LE1U/00071835/4

ha

Słownie: dziewięć arów
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G620
Osoby: 2
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
SKARB PAŃSTWA
własność
1/1
STAROSTA LUBIŃSKI
gospodarowanie zasobem
siedziba: ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
nieruchomości

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.44

Identyfikator

98/1
021103_2.0021.98/1

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.44

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

dr

0.44

Nr KW lub inne dokumenty

LE1U/00074185/3

ha

Słownie: czterdzieści cztery ary
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G637
Osoby: 2
Udział
Forma władania
1/1
własność

Dane osoby fizycznej / instytucji
SKARB PAŃSTWA

1/1
wykonywanie prawa
własności

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
koresp. ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Działki ewidencyjne: 2
Numer działki
713/18
021103_2.0021.713/18

713/19
021103_2.0021.713/19

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.0827

RIVa

0.0827

LE1U/00073833/4

Rudna

0.1036

RIVa

0.1036

LE1U/00073833/4

Identyfikator

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.1863

Nr KW lub inne dokumenty

ha

Słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe
Oznaczenia użytków i klas
RIVa - Grunty orne
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G638
Osoby: 2
Udział
Forma władania
1/1
własność

Dane osoby fizycznej / instytucji
SKARB PAŃSTWA

1/1
wykonywanie prawa
własności

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
koresp. ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.1328

Identyfikator

713/21
021103_2.0021.713/21

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.1328

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

RIVa
RV

0.0111
0.1217

Nr KW lub inne dokumenty

LE1U/00031439/6

ha

Słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia osiem metrów kwadratowych
Oznaczenia użytków i klas
RIVa - Grunty orne
RV - Grunty orne
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G679
Osoby: 2
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
GMINA RUDNA
własność
1/1
WÓJT GMINY RUDNA
gospodarowanie zasobem
siedziba: pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
nieruchomości

Działki ewidencyjne: 2
Numer działki
40/4
021103_2.0021.40/4

40/5
021103_2.0021.40/5

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

Adres

Powierzchnia
[ha]

Rudna

0.1395

dr

0.1395

LE1U/00029858/2

Rudna

0.0044

RV

0.0044

LE1U/00029858/2

Identyfikator

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.1439

Nr KW lub inne dokumenty

ha

Słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 9
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 0.2143 (dwa tysiące sto czterdzieści trzy metry kwadratowe)
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi
RV - Grunty orne
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G694
Osoby: 2
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
POWIAT LUBIŃSKI
własność
1/1
ZARZĄD POWIATU LUBIŃSKIEGO
wykonywanie zadań
zarządcy dróg publicznych siedziba: ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Powierzchnia
[ha]

Adres

Identyfikator

59/2

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

0.0697

021103_2.0021.59/2

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.0697

dr

0.0697

Nr KW lub inne dokumenty

LE1U/00074536/9

ha

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 3.6246 (trzy hektary sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć metrów kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Znak sprawy: PODGIK.6642.4.4034.2021.JSZ

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA LUBIŃSKI

dolnośląskie
lubiński
021103_2, Rudna
0021, Rudna

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 23-09-2021 09:28:24

Nr jednostki rejestrowej: G698
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA
siedziba: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
koresp. ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Powierzchnia
[ha]

Adres

Identyfikator

833/2

1.4728

021103_2.0021.833/2
UWAGA: Działka zabudowana budynkami: 985.

Użytek i klasa bonitacyjna
Oznaczenie
Pow. [ha]

Ba

1.4728

Nr KW lub inne dokumenty

LE1U/00074781/1

Razem powierzchnia działek [ha]:

1.4728
ha
jeden hektar cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem metrów
Słownie:
kwadratowych

Oznaczenia użytków i klas
Ba - Tereny przemysłowe

Budynki: 1
Identyfikator 021103_2.0021.985_BUD
Działka 021103_2.0021.833/2
Adres Rodzaj wg KŚT budynki przemysłowe

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: 0
2
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m ]: 613
2
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m ]: 2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m ]: -

Uwagi: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z
uwagi na treść art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sporządził(a): Justyna Szejna

dokument został podpisany elektronicznie
...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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Janura

LEGENDA
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERTETYCZNE
ZABEZPIECZENIE OBIEKTOWE 1Ø160

jednostka
projektowa:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel/fax.717-299-996; kom.602-523-710
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-V7K-N68-G27 *

Pan Wiesław Janura o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1674/01
adres zamieszkania Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 Rawicz
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:
Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Jerzy Stroński
Date: 2021.12.23 14:49:42 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Poznań, Polska

III. OPIS OGÓLNY.
1. Podstawa opracowania
-

Wytyczne projektowe.

-

Uzgodnienia z Inwestorem;

-

Wizje w terenie;

-

Obowiązujące przepisy i Polskie Normy:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz.1409 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690) (zm. Dz.U.2003.33.270,
zm. Dz.U.2004.109.1156, zm. Dz.U.2008.201.1238.);
 N SEP-E-004.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kablowego
SN w celu przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci Tauron w miejscowości Rudna

2.1. Zakres prac obejmuje:
1. Budowę przyłącza linii kablowej SN ( linia kablowa Lt=2156m)

IV. OPIS- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kablowego SN
20kV od GPZ Kalinówka do projektowanej trafostacji kontenerowej na terenie farmy fotowoltaicznej w
m.Rudna

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji obejmuje obszar zabudowany oraz drogi, które posiadają sieci energetyczne, wodne,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe. Obszar objęty inwestycją znajduje się na działkach, które są
własnością Gminy Miejskiej Wrocław.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obszar przez który przebiega inwestycja nie został w całości objęty Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Linie kablowe będą projektowane na głębokości minimalnej 0,8 m oraz
minimum 1,2 m w miejscach w których następuje przejście linii pod drogami. Linie kablowe na części swojej
trasy zostaną ułożone w rurach osłonowych RHDPEP Ø160 mm.
Przy projektowaniu infrastruktury elektroenergetycznej uwzględniono wszelkie uzgodnienia z
właścicielami gruntów.
4. Zestawienie powierzchni
Przedmiotowa inwestycja obejmuję:
1. Budowę przyłącza linii kablowej ( linia kablowa Lt=2156m)

5. Ochrona konserwatorska
Dla inwestycji uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu –
zgodnie z którą, pracom ziemnym prowadzonym na terenie działek 40/3, 40/4, 40/5 winny towarzyszyć
badania archeologiczne. Inwestycja częściowo zlokalizowana jest w strefie występowania stanowiska
archeologicznego nr 18/18/71-21 – osada – wczesne średniowiecze. Inwestor zobowiązany jest przez
rozpoczęciem robót uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków w trybie art. 36 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

6. Wpływ eksploatacji górniczej
Na terenie projektowanej inwestycji, nie ma prowadzonej eksploatacji górniczej.

7. Wpływ Inwestycji na środowisko
Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko.
8. Inne dane
Obszar odziaływania obiektu mieści się w granicach działek na których został zaprojektowany.
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a
zwłaszcza działu II – Zabudowa i zagospodarowanie działki, działu III – Budynki i pomieszczenia oraz działu
VI – Bezpieczeństwo pożarowe. Wzięto także pod uwagę Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagań ogólnych.

V. OPIS TECHNICZNY
1. Charakterystyka inwestycji
Projektowana inwestycja polega na budowie przyłącza elektroenergetycznego linii kablowej SN20kV od GPZ
Kalinówka do projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej na terenie farmy fotowoltaicznej w
m.Rudna
Zakres prac obejmuje:
1.Budowę przyłącza linii kablowej SN ( linia kablowa Lt=2156m)
2. Budowę linii światłowodowej we wspólnym wykopie – według odrębnego opracowania

2. Budowa przyłącza kablowego SN
Projektowane przyłącze elektroenergetyczne linią kablową SN należy wybudować od budynku GPZ
Kalinówka do projektowanej (w odrębnym opracowaniu) kontenerowej stacji transformatorowej na terenie
farmy fotowoltaicznej. Projektowaną według odrębnego opracowania telekomunikacyjną linię światłowodową
ziemną należy prowadzić we wspólnym wykopie wraz z proj. przyłączem elektroenergetycznym linią kablową
SN.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski prądowe głowicy kablowej w polu liniowym 20kV nr
28 sekcji S-2 w stacji 110/20/6kV Kalinówka, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własność
odbiorcy).
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej
w polu liniowym 20 kV nr 28 sekcji S-2 w stacji 110/20/6kV Kalinówka, w kierunku instalacji odbiorcy ( głowica
kablowa własnością odbiorcy).
Przyłącze elektroenergetyczne na terenie stacji 110/20/6kV Kalinówka (dz. nr 833/2) projektuje się
kablem SN 20kV o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia typu XnRUHAKXS
3x1x240/25mm2 o długości L=50/68m. Poza terenem działki nr 833/2 stacji 110/20/6kV Kalinówka wykonać
mufę kablową typu CHM 24kV 95-240 i połączyć z projektowanym kablem typu XRUHAKXS 3x1x120/25mm2
o długości L=2106/2205m. Projektowane przyłącze kablowe SN wprowadzić do stacji 110/20/6kV Kalinówka,
rozdzielnicy SN 20kV sekcji S-2 pola nr 28 za pomocą głowicy kablowej wnętrzowej typu POLT-24D/1XIL12B, zamontować ograniczniki przepięć typu POLIM-D 24N.
Na terenie GPZ Kalinówka prace ziemnie prowadzić ręcznie.
W stacji elektrowni fotowoltaicznej projektowane przyłącze kablowe SN zakończyć głowicą kablową
typu CHE-I 24kV 70-240.
Na dz. nr 96/2, 97/3, 97/4, 98/2 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 323 projektowane przyłącze
kablowe SN zaprojektowano zgodnie z decyzją nr ZP/0240/I/82/2022 Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we

Wrocławiu. Na całej długości wzdłuż jezdni drogi wojewódzkiej, projektowane przyłącze kablowe należy
lokalizować zgodnie z załącznikiem graficznym, zachowując podane na planie domiary. Kabel należy układać
na głębokości min. 1,0m z zastrzeżeniem kolejnych punktów decyzji.
Przekroczenia poprzeczne drogi dojazdowej i zjazdów gruntowych, projektowanym przyłączem
kablowym należy wykonać metodą bezrozkopową – przeciskami lub przewiertami tak, aby podczas
prowadzenia prac nie została naruszona konstrukcja zjazdów i drogi dojazdowej. Kabel należy ułożyć w rurze
osłonowej na głębokości min. 1,2m. Komory technologiczne przecisków / przewiertów należy lokalizować z
zachowaniem odległości min. 0,5m od krawędzi zjazdów i dróg dojazdowych.
Na dz. nr 59/3 w pasie drogi powiatowej projektowane przyłącze elektroenergetyczne zaprojektowano
zgodnie z decyzją nr 2/2022 Zarządcy Dróg Powiatowych w Lubinie. Przyłącze wykonać metodą
bezwykopową w rurze osłonowej. Komory technologiczne wykonać w dz. nr 87/2 i 740/1. Wymagana
głębokość umieszczania urządzenia w poboczu i pod dnem rowu to min. 0,8m, w jezdni minimum 1,2m do
wierzchu rury osłonowej.
Przed zamówieniem kabla SN należy wykonać obmiar długości kabla w naturze.
3. Układanie i parametry kabla.
Kable układać przestrzegając zaleceń normy SEP N-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym chronić w
rurach ochronnych. Przejścia pod drogami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurach
ochronnych SRS 160. Po wykonaniu robót ziemnych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Ponadto
zwrócić uwagę na następujące elementy i wytyczne zawarte w uzgodnieniach:
-

trasę kabla wytyczyć geodezyjnie zgodnie z wykreśleniem na mapie,

-

kabel SN układać na 10 cm podsypce z piasku na głębokości 0,8m,

-

kabel przykryć 10 cm warstwą piachu, 15 cm warstwą rodzimego gruntu a następnie ułożyć czerwoną

folię dla kabli SN o szerokości 20cm ,
-

przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury

ochronne DVK-160 i SRS-160.
-

przejścia poprzeczne przez drogę w rurze SRS na głębokości 1m licząc od górnej krawędzi rury do

poziomu terenu
-

przy skrzyżowaniu z rurami gazowymi należy zachować minimalną pionową odległość 0,2m dla

przejść poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym oraz 0,5m dla przewiertów w rzucie poziomym, licząc
od zewnętrznej ściany rury gazowej do zewnętrznej powierzchni projektowanej linii kablowej,
-

przy skrzyżowaniach z rurami wodociągowymi należy zachować 0,5m odległości w świetle dla

przewiertów oraz 0,2m dla przejść poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.

-

w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 4%

długości wykopu).
-

promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla w przypadku kabli

wielożyłowych oraz 20-krotnej dla jednożyłowych,
-

stosować opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m,

-

najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu nie może być niższa od zaleceń producenta

-

dopuszcza się mechaniczne układanie kabli za pomocą ciągarki, przy czym maksymalna siła naciągu

w kG nie powinna przekroczyć 2,7xS gdzie S – suma przekrojów żył ciągniętego kabla w mm2.
-

przy dużych siłach wciągania i przy przeciąganiu kabla na ostrych łukach, należy stosować środki

zmniejszające nacisk na wewnętrzną ściankę kabla (np. profilowane ślizgi lub rolki),
-

należy upewnić się, że na trasie wciągania kabla nie ma ostrych kamieni i krawędzi, które mogą

uszkodzić kabel,
-

przez cały czas instalowania, końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci (np.

kapturkami lub taśmą samoprzylepną),
-

trasę kabla wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem,

-

na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas.

4. Ochrona przeciwporażeniowa.
Sieć elektroenergetyczna SN pracuje jako skompensowana w układzie z punktem neutralnym
uziemionym przez dławik. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP (min. IPX2) oraz umieszczenie części czynnych poza
zasięgiem ręki. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez uziemienie
ochronne po stronie SN (czas wyłączenia prądu ziemnozwarciowego jednofazowego t = 5 s, dopuszczalne
napięcie rażenia dotykowe UTP=86 V).
Sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony od porażeń.

5. Obliczenia techniczne

Dobór linii kablowej:
Dane do obliczeń:
moc zwarciowa w GPZ Kalinówka

Moc przyłączeniowa

Długość przyłącza

Typ przyłącza




Wytrzymałość zwarciowa kabla
Katalogowa obciążalność długotrwała
kabla w układzie trójkątnym

-

420 MVA.
3985.1 kW
2,156 km
XnRUHAKXS 3x1x240 / XRUHAKXS 3x1x120

-

285 A

1
Sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej
Impedancja systemu wynosi:

Projektowana linia kablowa SN 20kV XnRUHAKXS 3x240mm2 o długości 50m

Projektowana linia kablowa SN 20kV XRUHAKXS 3x120mm2 o długości 2106m

Impedancja pętli zwarciowej wynosi:

Prąd zwarciowy początkowy wynosi:
 W GPZ

 Na końcu przyłącza

Zastępczy cieplny prąd zwarciowy Ith przy T = 1,0s
n=1
Tk=0,5s
(R:X = 0,612:1,253 = 0,486)

Ith=1s = IK” x (m+n) 1/2 = 9,1 x (0,015 + 1)1/2 = 9,1 kA
Wyznaczenie minimalnego przekroju kabla :

A  s1 / 2
k  94
wg. katalogu Tele-Fonika Kable SA , temp. Żyły roboczej przed zwarciem 900C
mm 2
Tk=0,6 s maksymalny czas wyłączenia
120mm2 ≥75mm2 - zwarcie w stacji odbiorcy
120mm2 ≥99,7mm2 - zwarcie przy GPZ
Ze względu na wytrzymałość zwarciową przy zwarciu wyłączanym w czasie 0,6s minimalny przekrój nie
powinien być mniejszy jak 99,7 mm2. Dobrano przekrój 120mm2.
2

Obliczenie obciążalności długotrwałej

- współczynnik zmniejszający obciążalność przy ułożeniu w rurach i przepustach – 0,85
- oporność cieplna właściwa gruntu w obszarze suchym 2,5K*m/W
- temperatura gruntu na głębokości ułożenia - 20ºC
- współczynnik przeliczeniowy f1 dla kabli ułożonych w ziemi – 0,81

Idd = 285x0,85 x 0,81= 196,2 A
Prąd obciążenia kabla SN przez elektrownię fotowoltaiczną

196,2A ≥ 118,3A

warunek spełniony

6. Zestawienie podstawowych materiałów

Tabela zestawienia podstawowych materiałów
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Jedn.

1

Kabel XnRUHAKXS 1x240/25mm2

204

m

2

Kabel XRUHAKXS 1x120/25mm2

6615

m

3

Rura osłonowa RHDPEP Ø160 mm

460

m

4

Taśma ostrzegawcza

1750

m

5

Głowice wnętrzowe w GPZ Kalinówka

1

kpl.

1

kpl

POLT-24D/1XI -L12B
6

Głowice wnętrzowe w stacji transformatorowej
elektrowni PV
CHE-I 24 kV 70-240

7

Ograniczniki przepięć POLIM-D 24N

1

kpl

8

Mufa CHM 24kV 95-240mm2

1

kpl

9.

Uszczelnienie 1 - przepust APP-150/90

2

szt.

Uwagi

VI. UWAGI KOŃCOWE
•

Prace wykonać zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.

•

Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach

•

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie

•

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem

•

Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia i zakończenia
robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu. Po wykonanych robotach teren
uporządkować i protokólarnie przekazać właścicielom.

•

Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych

•

Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Obiekt: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV do farmy
fotowoltaicznej w m.Rudna

Kategoria XXVI
obiektu:

Adres RUDNA (woj.dolnosląskie / pow.lubiński / gm.Rudna)
inwestycji: obręb ewidencyjny Rudna
Numery działek 51/5, 39, 40/6, 40/5, 40/4, 40/3, 740/1, 59/3,
87/2, 98/2, 97/4, 97/3, 96/2, 96/1, 833/2

Inwestor: JSP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9
59-220 Legnica

Jednostka Janura - Projektowanie I Realizacja Inwestycji
projektowa: Elektroenergetycznych Janura Wiesław,
Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 RAWICZ

Projektant: Wiesław Janura
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. 7131/14/P/2001

Data opracowania: 28.06.2022

Plan BIOZ zostanie sporządzony na podstawie:


Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z
późniejszymi zmianami)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126)

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów:


wytyczenie geodezyjne trasy kabli,



wykonanie wykopów ręczne lub mechaniczne,



wykonanie przecisków i przewiertów mechanicznie pod drogami,



nasypanie piasku do wykopu i ułożenie folii ochronnych



ułożenie rur osłonowych i kabli w wykopie,



wprowadzenie kabli do rur osłonowych,



wykonanie pomiarów kontrolnych kabla,



zasypanie wykopu,



montaż głowic i muf kablowych,



montaż głowic kablowych w złączu kablowym



wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia;

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:


ist. budynki mieszkalne i drogi;

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:


droga,



sieci podziemne,

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:


zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;



zagrożenie przy rozładunku bębnów z kablami;



zagrożenie przy rozwijaniu kabla z bębna;



zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym;



zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE

ZASADY

BEZPIECZEŃSTWA

PRACY

PRZY

URZĄDZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób
porażonych prądem elektrycznym.
Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;
ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci i
urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich
bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.
Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo
ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z
kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna
wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.
BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO
Dźwigi samojezdne


Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania
dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.



Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia.



Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy.



Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób
zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

Koparki


Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie
znajdują się sieci i urządzenia podziemne.



Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia.



W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

UWAGI:


używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;



prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami
PN/E , PBUE oraz BHP.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:


drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.



na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.



umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych

VII. RYSUNKI

Janura
farmy fotowoltaicznej w m.Rudna

Janura
farmy fotowoltaicznej w m.Rudna

Janura
farmy fotowoltaicznej w m.Rudna

Janura
farmy fotowoltaicznej w m.Rudna

Janura
farmy fotowoltaicznej w m.Rudna

Stacja transformatorowa
na terenie farmy fotowoltaicznej
(wg odrębnego opracowania)

istn. stacja 110/20/6 kV Kalinówka
sekcja S2
Pole nr 28
SN 20kV

SN 20kV

kWh

przekł. prądowe
3

3

przekł. napięciowe

Miejsce rozgraniczenia wlasności
proj. ograniczniki przepięć
3xPOLIMD24N

proj. głowica kablowa
CHEI 24kV 70240

proj. głowica kablowa
POLT24D/1XI L12B

granica dz. nr 833/2

proj. przyłącze linią kablową SN 20kV
XnRUHAKXS 3x(1x240/25)mm²
L=50/68m

proj. przyłącze linią kablową SN 20kV
XRUHAKXS 3x(1x120/25)mm²
L=2106/2205 m
proj. mufa kablowa SN
typu CHM 24kV 95240

Janura
jednostka
projektowa:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel/fax.717299996; kom.602523710
63900 Maslowo ul.Bociania 8
email: biurowroclaw@janura.pl

temat:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV do
farmy fotowoltaicznej w m.Rudna

Schemat ideowy zasilania

rysunek:
adres
inwestycji:

woj.dolnośląskie; pow.lubiński; gm.Rudna;
działlki według załącznika

inwestor:

JSP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 9, 59-220 Legnica

branża:

data:

skala:

energoenergetyczna

22.03.2022

-

projektował:

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień:

Wiesław Janura
opracował:

Paweł Marcinkowski

7131/14/P/2001

rysunek:

E06
podpis:
podpis:

