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Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane
BUDMIL
ul. Stary Kisielin - Dojazdowa 50
66-002 Zielona Gora
Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 114F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do
drogi wojewodzkiej nr 279 w miejscowosci Drzonow - E T A P 1 (od drogi krajowej nr 279 do miejscowosci
Radomia), pod wzgledem kolizji z istniej^cym i projektowanym uzbrojeniem elektroenergetycznym.
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Prace ziemne w odleglosci mniejszej niz 3m od naniesionych urzadzeri elektroenergetycznych, nalezy wykonac wylacznie
recznie z zachowaniem szczegolnei ostroznosci.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie z P B U E i z obowiazuiacymi normami.
Przed rozpoczyciem robot w poblizu urzqdzen elektroenergetycznych nalezy powiadomic Rejon Dystrybucji Zielona Gora
tel. (68)32-81-257.
Przy skrzvzowaniach i zblizeniach zachowac minimalne, normatywne poziome i pionowe odleglosci od linii kablowych.
W przypadku natrafienia na urz^dzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu nalezy niezwlocznie wstrzymac
prace w tym obszarze i zawiadomic pracownika Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji Zielona Gora.
Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialnosc karna i materialna za spowodowanie uszkodzeri w sieci
elektroenergetvcznei w wyniku wykonywanych robot oraz za szkody, ktdre w przyszloSci moga powstad na skutek
przeprowadzonvch robot.
Prace polegaiace na regulacii wysokoSci terenu prowadzic w taki sposob aby zachowana zostata normatywna gtebokosc
ulozenia linii kablowych od nawierzchni terenu.
W przypadku koniecznosxi przebudowy urzadzeh elektroenergetycznych (linie kablowe 0,4 kV i oswietlenie terenu), Inwestor
wystapi do Rejonu Dystrybucji Zielona Gora o wydanie warunkow przebudowy, podpisze umow? na przebudowy, opracuje
dokumentacje techniczna^ na podstawie zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o. umowy i uzyska jej uzgodnienie w ENEA
Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Gora . Powyzsze nalezy wykonac wlasnym kosztem i staraniem.
W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzeh elektroenergetycznych SN Inwestor wystapi do ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddzial Dystrybucji Zielona Gora, Zaklad Majatku Sieciowego, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Gora.
Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku roznych robot nawierzchniowvch jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp.
nalezy sie liczyc z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy
probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu i glebokosci ulozenia sieci elektroenergetvcznei.
Przed rozpoczfciem prac w poblizu istniejqcych linii kablowych SN i nn 0,4 kV i w miejscach skrzyzowan z kablowymi
liniami elektroenergetycznymi nalezy powiadomic Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiarow rezystancji izolacji
elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia
pogorszenia wynikow pomiarow wykonanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarow obciqzymy
wykonawcf robdt.
Przed przystapieniem do prac ziemnych ustalic rzeczywiste rzydne posadowienia linii kablowych.
Na uzgodnionym terenie znajduj^ si? kable bedace na majatku i w eksploatacji innych uzytkownikow.
W pasie projektowanego pobocza z kruszywa tamanego przebiega istniejqca linia kablowa SN 15kV. W zwiazku
z powyzszym wszelkie prace ziemne a w szczegolnosci niwelacyjne prowadzid z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Linie_ kablow.) na oznaczonym na mapie odcinku A-B przesun^c spod kraw^znika w obr^b pobocza. Prace zwiqzane
z przesunifciem kabla nalezy prowadzic na wytyczonej linii kablowej. Termin wylqczenia linii kablowej dla
prowadzenia robdt nalezy uzgodnic z Rejonowa. Dyspozycja Ruchu R D Zielona Gora ul. Prosta 15 w Zielonej Gorze.
Lini^ kablowa. przebiegaja.cs} pod projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczyc rurami oslonowymi, uzupeinic
istniejsjce przepusty tak, aby kabel osloniety byl na odcinku min. 0,5m poza krawedz zjazdu. Miejsca zabezpieczenia
linii kablowej oraz odcinek przesunifty spod kraweznika podlegajsj sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD Zielona
Gora.

W zal^czeniu przesyla si? uzgodniony plan przebiegu istniej^cych i projektowanych urzadzeh energetycznych pod numerem:
448/2016 z dnia ll-07-2016r.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wystawienia.
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PARAMETRY TECHNICZNE:
-

droga powiatowa klasy tech. Z,
kategoria ruchu KR2,
obci^zenie 115 kN/os,
szerokoscjezdni 6,0m,
szerokosc poboczy 2x1,0m

OZNACZENIA:
proj. kraw^dz jezdni,
proj. krawedz pobocza z kruszywa tamanego,
I

I - proj. nawierzchnia jezdni,

I

I - zjazdy
- istn. granice dziatek
- granica pasa drogowego
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OBIEKT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej Nr 3
do drogi wojewodzkiej Nr 279 w m. Drzonow - ETAP 1.

RYSUNEK

Plan zagospodarowania terenu
Skala 1:500
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