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WODKAN PzedsiQbiorstwo Wodociqgow
i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Paftlzancka 27
63400 Ostrow Wielkopolski

ostrow Wielkopolski, 09-01-2018 rcku

Znak: EOP42MMD-AG -019027 -2017

dot. wniosku o uzgodnienie projektu wymiany sieci wodoci4ow€j z pzetqczeniem olaz budowq
ptzylaczy wodociagowych w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wawzyniaka.

W odpowiedzi na pzeslane pzez Paistwa "zlecenie wykonania uslugi: uzgodnienie bran2owe",
kt6re wpvnelo do ENERGA - oPEMTOR SA Rejon Dystrybucji w ostowie Wielkopolskim
dnia 29.12.2017 roku, w sprawie uzgodnienia projektu wymiany sieci wodociqgowej z ptzelaczeniem
i budowq ptzyhczy wodociqgowych w Ostmwie Wielkopolskim ulica Wawzyniaka informuiemy,
2e w obrqbie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroeneqetyczna slanowiqca wlasnost
ENERGA - oPEMTOR SAw postaci I

- linii kablowej niskiego napiQcia NN2-20037/01 (wkre6lona na planie zagospodarowania terenu
kolorcm niebieskim),

- linii napowietznej niskiego napiecia NN2-20037/01 (wkreslona na planie zagospodarowania
terenu kolorem niebieskim).

Wyiej wymieniona infrastruktura elektroeneqetyczna wprowadza pewne ograniczenia
w planowanej zabudowie terenu iprcwadzonych pracach budowlanych. Z uwagi na wystepujqce
skzyzowanie projektowanej sieci wodociqgowej z istniejqcym kablem niskiego napiecia naleiacym do
Energa - Operator SA uzgadniamy proponowane rozwiEzanie techniczne pod warunkiem naloienia na
w/w kabel dwupot6v/kowe, rury o6lonowej o wewnetznej Sredniqy nie mniejszej nii dwie Srednlce
zewnQlrzne wprowadzanego kabla eleKroenergetycznego w spos6b umoiliwiajacy jego wymiane
w rurze oslonowej, bez naruszenla InfrastruKury kzyiowanei. Dfugo56 rury ptzepustowej naleiy tak
dobra6, aby po uloieniu byta wFuni€ta poza obreb projetowanej sieci wodociqgowej
co najmnlej 0,5 metra z ka.:dej strony. Powybze prace nalery wykona6 zgodnie
z opisem i wkresleniem zami$zczonym na zaleczonym planie sytuacyjnym pod nadzorem
pracownika ENERGA . OPERAToR SA. W tym celu, przed przystqjrlenlem do wykonyvi'ania rob5t
budowlanych, naleiy zwr6cl6 sie do Dzialu Zaa4dzania Eksploatacj4 w Rejonie Dystrybucji
re ostrowie Wielkopolskim ul. Zanenhofa 2 o zgode i robocze uzgodnienie harmonogramu realizacjl
w/w rob6t.

Ponizej ptzedstawiamy wymagania dotyczqce prowadzenia prac budowlanych zwiqzanych
z realizacjq projektowanej przez Paristwa inw€stycji ;
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Wymagania dot, eleKroenergetycznych slecl kablowych
1. Prace w pobli2u islniejecych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podzjemnej nale2y

prowadzic:
- w pzypadku wykonryania skzyzowai (lub zbli2ei) proj. obcej infraslruktury technicznej

z istniej4cymi kablami elektroenergetycznymi bgdqcymi pod napieciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA-OPEMTOR SA pozostaje niezmienne) pod
nadzorcm sluib energetycznych,

- z zachowanien szczegolnej ostroinosci z zastze2eniem koniecznosci kaidonzowego
wykonywania w ich poblizu pzekop6w prdbnych.

2. NieosloniQte kable, kt6rych trasy biegna poprzecznie do projektowanej obcej infiastruktury
technicznej nale2y oslonii dwupol6wkowymi rurami oslonowymi koloru niebieskiego dla linii
niskiego napiecia o wewnQlrznej grednicy nie mniejszej nj2 dwie Srednice zewnetzne
wprcwadzonego kabla elektroenergetycznego w spos6b umo2liwiajqcy wymianQ odcinka kabla
wruEe oslonowej, bez naruszenia infraslruktury kzFowanej. W pzypadku wystgpowania
w pobli2u infrastruktury elektruenergetycznej obcej infrastruktury technicznej wh/ pzepusly winny
swym zasiegiem obejmowad r6wnie2 skzy:owanie z tymi odcinkamj.

3. Zbli2enia i skzy2owania projektowanej budowy z istniej4cymi kablami elektroenergetycznymi
nalezqcymi do ENERGA - oPERATOR SA, wykonad zgodnie z obowiq,zujqcymi ptzepEaml
i normami (w szczegdlnogci z nornq N SEP-E-004 fozdzial3.l).

4. Pcce ziemne w strelie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykonae bez u2ycia speelu
mechanicznego. Szczegdowy pzebieg sieci elektroenergetycznej nale2y ustalid w lerenie na
podstawie ptzekop6w probnych.

5. W trakcie prowadzenia prac naleZy dodatkowo odpowiednio zabezpieczyt odslonigte elementy sieci
elektrcenergetycznej przed kadzie2q lub uszkodzeniem. Roboty ulegajece zakryciu nalezy zgilosie
w Rejonie Dyslrybucjiw Ostrowie Wjelkopolskim do odbioru pzed zasypaniem.

6. W p?ypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentualnych kolizji z istniejEcEsieci4
elektroenergetyczn4 uniemozliwiajqpych wykonanie inwestycji w spos6b zgodny z pzepisami,
lnwestof lub Wykonawca dziatajqcy wjego imieniu winien wskazai te miejsca celem pzygotowania
peez Dzial Pzylqczei ENERGA - oPERATOR SA Rejon Dystrybucji w oslrowie Wietkopotskim
ul. Zamenhofa 2 technicznych iformalnych warunkow usunigcia kolizji.

Wymagania dot. elehroenergelycznych sieci napowiettznych
7. Zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Infraslruktury z dnia 6 tutego 2003 f. (Dz. U. 03.47.401)

w sprawie bezpieczeistwa ihigienypncy podczas wykonywania rob6t budowlanych pnce pod lini4
iw odleglo{ici mniejszej ni2 3 m od skrajnych pzewod6w linii 0,4 kV, liczqc w poziomie, nabzt
prowadzii pr4 wylqczonych spod napigcia ww odcinkach linii.

W celu wylqczenia ww linii eleklroenercetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien
wystEpit, z co najmniej 2 tygodniowym wypzedzeniem (w pzypadku sieci 0,4 kV) do Dzialu
Zazedzania EksploatacjE Enerega-Operator S.A Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskjm.
Inwestor winien liczyd siQ z poniesieniem koszt6w wyl4czen istniej4cych uzqdzei
elektroenergetycznych oraz ewenlualnych dopuszczei do pracy. W odniesieniu do powyzszego
ewentualne wylAczenie fragment6w infraslruktury elektroenergetycznej niskiego napiecia bedzie
moglo nastqpie z uwzglQdnieniem poniiszych wymog6w:
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- Rozpozqdzenia Ministra Gospoda*i z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczeg6lowych
warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D2.U.07.93.623 z p62n. zn.)
zobowiazana jest do zachowania (dla podmiot6w zasilanych po strunie niskiego napiecia 0,4 k.,
za wyj4tkiem podmiot6w zakwaliikowanych do Vl grupy pzyl4czeniowej) dopuszczalnego czasu
tru/anja lqcznej pzelwy w ciqgu roku, stanowiqcej sume czasow trwania peer1,r jednorazowych
dlugich ibardzo dlugich w wymiaze do 35 godzin (dot. pzerv/ planowanych);

- wewnetznych Standard6w dotyczacych maksymalnych czasdw i czestotliwosci pzerw
planowanych zobowiEzana jest do zachowania warunk6w dodatkowych, jakimi sE

. maksymalny czas planowanej ptzemy jednorazowej - 4 godziny na dobQ,

. cz?stotliwosd planowanych wylEczei odbiorc6w - max 2 ra4 w ciqgu tygodnia.
W ptzypadku stwierdzenia przez Pzedsiebiorslwo energetyczne na ehpie rozpatrywania wniosku
o wylqczenie fngmentu sieci istotnego lub calkowitego wyczerpania wu limitu dla pzynajmniej
jednego podmiotu, kt6rego obiekt zasilanyjest z wykor4staniem odcinka linii elektoenergetycznej
wzglQdem kbrej zlo2ono w ENERGA - OPEMTOR SA rzeczony wniosek o jej planowe
wyl4czenie dla potzeb realizacji pzedmiotowego pzedsiQwziQcia inwestycyjnego Oddzial
w Kaliszu zastzega sobie pnwo odmowy wylqczenia spod napigcia tego fragmentu sieci.

Niezaleznie od powy2vego z uwagi na brak mo2liwoSci ruchowych pozwalaj4cych
zasilie z drugiej strony obw6d napowietrzny nn w obrebie, kt6rego planuje sie
prowadzenieprac budowlanych zwiqzanych z projektowanq wymianE sieci wodociEgow€j
z peeleczeniem i budowe pe ylaczy wodociqgowych ENERGA - OPEMTOR SA zastzega sobie
prawo odmowy wylEczenia spod napiecia tego fragmentu sieci. W celu zachowania ciaglo$ci
zasilania odbiorc6w na potrzeby kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczQcia) z zachowaniem pzepis6w, o kt6rych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor
winien wysl i6 do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim o warunki usuniecia kolizjii
zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktdrej nastepnie bedzie mogla zoshi
zrealizowana pzebudowa sieci ENERGA - OPEMToR SA. Calosc prac zwi4zana z usunieciem
kolizji bedzie mogla zostac wykonana tylko i w)lqcznie na kosa Inwestora.
W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, diwig6w,
wdzk6w widlowych, podno$nik6w, koparko-ladowarek oraz innych uzqdzei ruchomych {w tym
zatadowczo - wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarck i rozSciefaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak dwniez pojazd6w cieZarowych wyposazonych w hydrauliczny d2wig
samochodowy lub tzw. ,wywrotkQ", zwanych dalej lqcznie Eprtetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji, zachowuje siQ odleglosci, o ktdrych mowa powyzej, miezone do najdalej
wysunigtego punktu uzqdzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozliwoscijego rozkolysania
onz pzesuniQcia pzewod6w elektroenergetycznych.
Zgodnie z S 55 ust.4 RozpotzAdzenia, o kt6rym jest mowa w pkl 1, sptzQt zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, kt6ry moze zblizyd siQ na niebezpieczn4 odleglo66 do ptzedmiolowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by6 wyposa2ony w sygnalizatory napiecia. RzeczonE
,niebezpbcznqodleglo6c" nale2y rozumiec, jako realne prawdopodobieistwo naruszenia ptzez ww.
spzQt zmechanizowany strefy ochrcnnej 3 metr6w, szczeg6lowo opisanej w pkt. 1 niniejszej
koresoondencii.
Poza streh z pkt 1 prace mo2na prowadzia pzy zal4czonych pod napiecie ww liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymog6w.
Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoiczeniu nie jest dopuszczalne
skladowanie materialdw bezpo$rednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietznymi lub
w odlegloici mniejszej (licz4c w poziomie od skrajnych pzewod6w) ni2l

2 m od liniio napieciu znamionowym 0,4 kV,
o czym mowa jest w Rozpotzedzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wze6nia 1997
roku w sprawe og6lnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z 2003 r.).
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VWmaganla pozostale
12. Koszty naprawy i poniesione staty, jak r6wnie2 utracone kozysci pzez ENERGA - OPEMTOR

SA w efekcie uszkodzeri uzqdzei elektroenergetycznych powstalych podczas wykonwania rob6t
pokrywa Wykonawca lub Inwestor pzedmiotowego zadania.

13. Nie nalezy naruszad istniejqcych element6w sieci elektrcenergetycznej m.in. slup6w, kabli, zlqcz,
przepust6w, uziemieti ilp.

14. Nie wyklucza sie islnienia innych element6w sieci, ni2 widoczne na zalaczonych planach.
Ewentualne dodatkow€ kolizje z uzqdzeniami elektroenergetycznymi nalezy zglaszai w Rejonie
Dystrybucji w ostowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia vczeg6l6w i sposobu ich formalnego o|az
technicznego usuniecia.

15. O terminie rozpoczecia prac nale2y powiadomio ENERGA - OPEMTOR SA Oddzial w Kaliszu
Rejon Dystrybucjiw Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyptzedzeniem.

Niniejve uzgod nienie jest wa2ne do dnia 09.01.2020 roku.

Uwaoa:

Ze wzqledu bezoieczeistwa Dtzedmiotowe pismo winno stanowid element {no. zalacznik) Droiektu
budowlaneqo. a naiistotnieisze informaqie dot. bezoieczneoo wykonwania orac nalezy zamieacii
w tresci sameoo oDracowania oroiektoweqo.

Fahu6 vAT uo3tanle do P$i3lw w.hm odrubna kor€lmndench.

w przypadtu odpowiedzi ru niniejszy dokument pm€ my o po{ohnie siE na dak pisma ENERGAIPEMTOR SA Oddzhtv Ka[ru ReFn Dystrybuqi
Ostbw W elkopobkl (umieszczony w 90noj c4J. pirma po hvej ,lrEnie).
z.hcznlfil
Plan zagospodaowania l€rcnu z{'keslonq nfr"stuKur4€tokt!€nagetycznq- I egz
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