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OPIS  TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnętrznej linii zasilającej (zalicznikowej) 
przepompownię ścieków PC1, PC2, PC4 i PT1 w obrębie Czarnowiec, gm. Rzekuń w zakresie:
- budowa linii zasilającej rozdzielnicę RZS: YAKY 4x25 w DVK50; 
- montaż ochronników od przepięć i uziemienia w szafce RZS;
- montaż rur osłonowych od szafki RZS do zbiornika przepompowni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A.;
- Projekty branżowe;
- Wytyczne od inwestora;
- Obowiązujące przepisy i normy.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA. 
- Napięcie robocze ........................................................................................................................................................ 230/400 V, 50 Hz 
- Ochrona przy uszkodzeniu ........................................................................................... samoczynne wyłączanie zasilania 
- Dopuszczalny spadek napięcia .......................................................................................................................................................... 4% 
- Moc przyłączeniowa przepompowni ................................................. PC1, PC2 i PT1 - 21,0 kW; PC4 - 10,0 kW 
- Układ pomiarowy .................................................................................................................. 1 taryfowy bezpośredni  w złączu

(zakres robót PGE Dystrybucja)

4. WYTYCZNE OD BRANŻY SANITARNEJ. 
Na projektowanej kanalizacji sanitarnej zostaną zabudowane przepompownie ścieków zawierające:

Przepompownia
Ilość 
pomp

Pompa
Moc (PN) Prąd (IN) Napięcie (UN)

PC1, PC2, PT1 2 7,4 kW 14,0 A 400V
PC4 2 2,0 kW 4,80 A 400V

Rozruch silników: bezpośredni – do mocy 4,5kW; gwiazda/trójkąt – moce 4,5÷10,0kW; 
sofstart – moce powyżej 10,0kW. W przepompowniach z 2 pompami pracuje tylko jedna pompa.
Przepompownie zostaną wykonane jako prefabrykowany, kompletny obiekt. 
Przepompownie PC2 i PC4 zostaną ogrodzone.
Poprawną pracę przepompowni zapewnią rozdzielnice zasilająco-sterownicze RZS dostarczane łącznie 
z wyposażeniem przepompowni. Szafki RZS przepompowni najazdowych zostaną zamontowane na 
granicy pasa drogowego przy przepompowni. Szafki przepompowni ogrodzonych trzeba zamontować 
bezpośrednio na górnej płycie zbiornika przepompowni lub w linii ogrodzenia. 

5. STAN PROJEKTOWANY.
Rozdzielnica RZS zostanie zasilona ze złącza pomiarowego linią kablową typu YAKY 4x25 0,6/1kV. 
Trasy projektowanej linii kablowej podano na planach (rys. nr od E-2 do E-5). 
W ziemi projektowany kabel na całej długości należy układać rurach DVK50 lub równoważnych 
(z oznaczeniem trasy folią) zgodnie z normą SEP-E-004. Kabel w rurze DVK50 może być ułożony 
bezpośrednio w gruncie bez piasku, jednak grunt rodzimy nie może zawierać gruzu, kamieni, itp.
Projekt przewiduje także ułożenie rury osłonowej, odpowiednio DVK 110 i SRS110, dla przewodów 
instalacji odbiorczych na trasie od rozdzielnicy RZS do zbiornika przepompowni. 
Miejsce wprowadzenie kabli i przewodów do szafki należy uszczelnić do stopnia gwarantowanego 
przez producenta szafki. Miejsce rozizolowania kabli i przewodów należy chronić przed wilgocią 
i zanieczyszczeniami, np. palczatkami termokurczliwymi.
Dodatkowe uziemienie przewodu PE należy wykonać w rozdzielnicy RZS, a nie w studni pompowni.
Schemat zasilania podano na rys. nr E-1.

Uwaga: 
1) W rozdzielnicy RZS trzeba zamontować ochronniki od przepięć uzgodnione z dostawcą szafki. 

W przedmiarze robót i kosztorysie ujęto montaż ochronników od przepięć klasy B+C.
2) Wykonanie przyłącza i złącza pomiarowego stanowi zakres robót PGE Dystrybucja S.A.
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6. OCHRONA OD PORAŻEŃ.
Jako środek ochrony przy uszkodzeniu przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania po czasie nie dłuższym 
niż 5s w układzie sieciowym TN-C-S. W rozdzielnicy RZS dokonać rozdziału przewodu PEN na ochronny 
PE i neutralny N. Punkt rozdziału uziemić. Przyjęto uziom prętowy ocynkowany na gorąco Φ17,2 dł. 6m. 
Oporność uziomu R<30Ω.

7. OCHRONA OD PRZEPIĘĆ.
Ochronę od przepięć stanowią ochronnki standardowo zamontowane w szafce RZS.
Gdyby dostarczona szafka ich nie zawierała, to należy zamontować ochronniki klasy B+C. 
Odgromniki należy włączyć między przewody czynne a szynę PE. 

8. UWAGI KOŃCOWE:
- Całość wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej. 
ITB, Warszwa 2004;

- Wszystkie wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
- Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorcze instalacji wg PN-HD 60364-6.

Obręb Czarnowiec, przepompownie PC1, PC2, PC4 i PT1. Wewnętrzna linia zasilająca 0,4kV. - 3 -



OBLICZENIA  TECHNICZNE

1. DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.

Największa moc przyłączeniowa szafki RZS wynosi PB = 21,0kW stąd prąd obciążenia 

IB =
21000

√3∗400∗0,93
= 32,6 A

Do powyższego obciążenia przyjęto na podstawie warunków przyłączenia:

- zabezpieczenie główne w złączu: topikowe 50A;
- zabezpieczenie przedlicznikowe :  nadmiarowo-prądowe 32A; 
- linia kablowa (warunki ułożenia D, rezystywność cieplna gruntu 1K*m/W) 

YAKY 4x6 o IZ = 99A > In > IB  i IB =
1,6∗50
1,45

= 55,17 A

Spełnienie warunku  
1,45
I

I 2
Z ≥  oznacza równocześnie prawidłowy dobór 

zabezpieczenia przewodów przy zwarciu.

Spadek napięcia w przewodzie wlz, l=119m  

Zestawienie zabezpieczeń w złączach kablowo-pomiarowych PGE:

Przepompownia
Ilość 
pomp

Zabezpieczenie
Topikowe w złączu Przelicznikowe 

PC1, PC2, PT1 2 50A/gG C 32A
PC4 2 25A/gG C 16A

2. OBLICZENIA ZWARCIOWE i SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ. 
Obliczenia będą mogły być przeprowadzone wykonaniu przyłącza przez PGE Dystrybucja.

Przy założeniu:
- reaktancja systemu XS = 0, moc zwarciowa SZ=∞;
- zwarcie w rozdzielnicy RZS,  wlz: YKYżo 5x6, dł. 46m; 
- zabezpieczenie przedlicznikowe główne: 50A/gG, czas zwarcia 5s.

Impedancja pętli zwarcia nie może przekraczać wartości

ZS ≤
U0

Ia
=

230V
4,5⋅50A

= 1,02 Ω

=
100 21000 119

 = 1,89 % < 4%
33 25 400 2∆u

x x
x x
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PRZEDMIAR PODSTAWOWYCH ROBÓT

Przedmiar obejmuje nakłady na : 

- budowa linii zasilającej rozdzielnicę RZS: YAKY 4x25 w DVK50; 
- montaż ochronników od przepięć i uziemienia w szafce RZS, 1kpl;
- montaż rur osłonowych od szafki RZS do przepompowni i rur pod drogami.

Nakłady na układanie kabli wlz w ziemi, rurach, rozdzielnicach ujęto w jednej pozycji jak dla kabli w 
rurach osłonowych. Długości kabli obejmują wykonanie niezbędnych zapasów i odcinki w rozdzielnicach.
Przedmiar robót nie obejmuje nakładów na dostawę i montaż szafki sterowniczej RZS, budowę instalacji 
elektrycznych odbiorczych, oraz nakładów na prace tymczasowe i towarzyszące, takie jak obsługa 
geodezyjna, dopuszczenie do prac na urządzeniach energetyki, itp. 

Lp. Opis J.m. Obmiar

1 Przepompownia ścieków PC1.

1.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3 111*0.4*0.8 
= 35.520

1.2 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK50) m 114

1.3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110) m 1

1.4 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych  Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV m 119

1.5 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3 111*0.4*0.6 
= 26.640

1.6
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 2

1.7
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w 
rozdzielnicach (ochronnik B+C)  Ogranicznik przepięć nn, kl. B+C szt. 1

1.8 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II m 5

1.9 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II m 6

1.10 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt. 1

1.11 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

1.12 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

2 Przepompownia ścieków PC2.

2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3 34*0.4*0.8 = 
10.880

2.2 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK50) m 35

2.3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK110) m 2

2.4 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110) m 5

2.5 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych  Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV

m 39

2.6 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3 34*0.4*0.6 = 
8.160

2.7 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 2

2.8 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w 
rozdzielnicach (ochronnik B+C)  Ogranicznik przepięć nn, kl. B+C

szt. 1

2.9 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II m 5
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2.10 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II m 6

2.11 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt. 1

2.12 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

2.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

4 Przepompownia ścieków PC4.

3.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3 32*0.4*0.8 = 
10.240

3.2 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK50) m 33

3.3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK110) m 2

3.4 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110) m 10

3.5 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych  Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV

m 37

3.6 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3 32*0.4*0.6 = 
7.680

3.7 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 2

3.8
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w 
rozdzielnicach (ochronnik B+C)  Ogranicznik przepięć nn, kl. B+C szt. 1

3.9 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II m 5

3.10 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II m 6

3.11 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt. 1

3.12 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

3.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

4 Przepompownia ścieków PT1.

4.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3 18*0.4*0.8 = 
5.760

4.2 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK50) m 19

4.3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK110) m 8

4.4 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110) m 1

4.5 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych  Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 25;0,6/1kV

m 23

4.6 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3 18*0.4*0.6 = 
4.320

4.7 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 2

4.8 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w 
rozdzielnicach (ochronnik B+C)  Ogranicznik przepięć nn, kl. B+C

szt. 1

4.9 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II m 5

4.10 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II m 6

4.11 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt. 1

4.12 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

4.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

Obręb Czarnowiec, przepompownie PC1, PC2, PC4 i PT1. Wewnętrzna linia zasilająca 0,4kV. - 15 -



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, 
Dzbenin,Czarnowiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekuń.  

Temat: ELEKTROENERGETYCZNE LINIE ZASILAJĄCE 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW PC1,PC2, PC4 i PT1.

Adres obiektu: Czarnowiec, gm. Rzekuń.

Nr ew. działek: obręb Czarnowiec: 
dz. 103/43 - PC1; dz. 67 - PC2; dz. 420 - PC4; dz. 412 - PT1.

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.

1. Zakres robót:
- kopanie i zasypywanie rowów kablowych;
- układanie rur osłonowych i kabli w rowach kablowych;
- montaż uziomów szpilkowych i przewodów uziemiających;
- wykonanie badań i pomiarów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- budynki mieszkalne i gospodarcze;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, wod-kan, gazowe, telekomunikacyjne;
- drogi publiczne i wewnętrzne.  

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące spowodować zagrożenie:
- czynne sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne 0,4 kV; 
- ruch pojazdów na istniejących drogach.

4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót i ich zapobieganie: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu  balustradami, 

brak przykrycia wykopu); 
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu  gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu);
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
- porażeniem prądem elektrycznym przy uszkodzeniu czynnych kabli;
- porażeniem prądem elektrycznym przy odłączaniu instalacji pompowni i przewodów wlz;
- porażeniem prądem elektrycznym przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych;
- potrącenie pracownika przez pojazdy poruszające się czynnymi drogami.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, 
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Obręb Czarnowiec, przepompownie PC1, PC2, PC4 i PT1. Wewnętrzna linia zasilająca 0,4kV. - 16 -



Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 
nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy;

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami.
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Giżycko, dn. 15-04-2013

OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy:

Nazwa obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, 
Dzbenin,Czarnowiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekuń.  

Temat: ELEKTROENERGETYCZNE LINIE ZASILAJĄCE 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW PC1,PC2, PC4 i PT1.

Adres obiektu: Czarnowiec, gm. Rzekuń.

Nr ew. działek: obręb Czarnowiec: 
dz. 103/43 - PC1; dz. 67 - PC2; dz. 420 - PC4; dz. 412 - PT1.

Inwestor: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.

1. Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

2. Ze względu na specyfikę obiektu jest konieczne sporządzenie planu BIOZ.

Obręb Czarnowiec, przepompownie PC1, PC2, PC4 i PT1. Wewnętrzna linia zasilająca 0,4kV. - 18 -



Obręb Czarnowiec, przepompownie PC1, PC2, PC4 i PT1. Wewnętrzna linia zasilająca 0,4kV. - 19 -


