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Informacje ogólne

2.1 Podstawa, cel i zakres opracowania
Podstawę opracowania stanowi umowa nr ZEW/K/68/18 zawarta w dniu 16.07.2018 r.,
pomiędzy „Wykonawcą” – Instytutem OZE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skrajna 41a,
25-650 Kielce, a „Zamawiającym” Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka
Akcyjna z siedzibą w Niedzicy przy ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, na opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa linii kablowej 15 kV na dnie
Zbiornika Czorsztyńskiego”.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji oraz materiałów
w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z późn. zm.), stanowiących podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę.

2.2 Podstawowe dane inwestycyjne
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
„Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego”

Adres inwestycji:
Gm. Łapsze Niżne (jednostka ewidencyjna 121108_2 Łapsze Niżne): 4147/21, 4147/25,
4147/23, obręb nr 0007 Niedzica, 1/3, 1/4, obręb 0001 Falsztyn, 8960/105,
8960/90, 8960/98, 8960/134, 8960/193, 8960/165, 8960/163, 8960/169,
8960/172, 8960/171, 8960/186, 8960/151, 8960/126, 8960/127, 8960/185,
8960/184, 8960/66, 8960/158, obręb 0002 Frydman.
Gm. Czorsztyn (jednostka ewidencyjna 121104_2 Czorsztyn): 3166/13, obręb 0007 Sromowce
Wyżne, 569/13, 569/12, 569/14, 569/5, obręb 0008 Czorsztyn, 5888/206,
5888/216, obręb 0004 Maniowy.
Gm. Nowy Targ (jednostka ewidencyjna 121109_2 Nowy Targ): 1988, 1987/90, 1987/182,
1987/214, obręb 0001 Dębno
powiat nowotarski, województwo małopolskie.

Inwestor:
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Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

„Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego”

Jednostka projektowa:
Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce

2.3 Materiały wyjściowe
Zlecenie Inwestora (Umowa nr ZEW/K/68/18 z dnia 16.07.2018 r.);
Materiały dostarczone przez Inwestora;
Uzgodnienia z Inwestorem;
Aktualne normy i przepisy;
Wizja terenowa przeprowadzona w sierpniu 2018 r. przez Instytut OZE Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach;
Mapa do celów projektowych, zatwierdzona w dniu 12.10.2018 r;
Postanowienie Wójta Gminy Łapsze Niżne znak: GZO.6220.2.2018 z dnia
12 lipca 2018 r. odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia;
Deklaracja

znak:

OP-II.6335.263.2018.RK

organu

odpowiedzialnego

za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 13.07.2019 r.;
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
przyjętego Uchwałą nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca
2012 r. dla działek ewid.: nr 3166/13 w m. Sromowce Wyżne, nr 460/11, 569/12,
569/13, 569/14, 569/5, 569/9, 581 w m. Czorsztyn, nr 5888/206, 5888/216,
5888/219 w m. Maniowy;
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Dębno-01
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr IX/72/07 z dnia

lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 grudnia 2018 r.;
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29 października 2007 r.;
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Decyzja Wójta Gminy Nowy Targ znak: GPI.7330.10.2018 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 12 grudnia 2018 r.;
Decyzja

znak:

KR.RUZ.4211.232.2018.KG

udzielająca

pozwolenia

wodnoprawnego z dnia 01.03.2019 r.
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Opis projektu zagospodarowania terenu

3.1 Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa linii kablowych: średniego
napięcia (SN) 15 kV, linii światłowodowej (układanej równolegle z linią średniego napięcia
na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego), oraz kontenerowych stacji transformatorowych na jego
brzegach (powyżej maksymalnego poziomu piętrzenia wody) wraz z wykonaniem adaptacji
bądź przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stacji transformatorowej
Frydman oraz Dębno w istniejących obiektach pompowni.
Linia kablowa SN będzie służyć do zasilenia projektowanych stacji, natomiast
światłowód posłuży do skomunikowania (wizualizacja i zdalne sterowanie) stacji z centralą
ZEW Niedzica.
Projektowana linia energetyczna oraz światłowodowa będzie wykonywana w relacji:
Elektrownia

Wodna

Niedzica

–

stacja

transformatorowa

„Zamajerz”

–

stacja

transformatorowa „Stylchyn II” – stacja transformatorowa „Frydman Podprzylasek” – stacja
transformatorowa „Pompownia Frydman” – stacja transformatorowa „Pompownia Dębno”.

3.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu
Inwestycja realizowana zostanie na terenie trzech gmin: Łapsze Niżne, Czorsztyn,
oraz Nowy Targ położonych w powiecie nowotarskim, województwo małopolskie.
W skład istniejącego zagospodarowania terenu wchodzi: zapora wodna Niedzica,
elektrownia wodna Niedzica, Zbiornik Czorsztyński, zapora boczna Frydman, pompownia
Frydman, obwałowanie boczne Dębno, pompownia Dębno istniejące zagospodarowanie
terenu wokół Zbiornika Czorsztyńskiego.
W rejonie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna, której
właścicielem jest TAURON Dystrybucja S.A. oraz Zespół Elektrowni Wodnych
Niedzica S.A. Przebiegi trasowe, wzajemne usytuowanie istniejących obiektów budowlanych
i infrastruktury elektroenergetycznej zostały pokazane na rysunku nr PB-ZT-02 oraz PB-ZT-
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3.2.1

Elektrownia Wodna Niedzica.

Budynek elektrowni zlokalizowany jest u podnóża zapory wodnej Niedzica,
zlokalizowanej w km 173,3 rzeki Dunajec, która piętrzy wody Zbiornika Czorsztyńskiego.
Wody wykorzystywane do produkcji energii w EW spływają do Zbiornika Sromowce Wyżne.
Budynek Elektrowni Wodnej Niedzica składa się z części nadziemnej oraz podziemnej.
Wysokość części nadziemnej wynosi ok. 12,5 m. Obiekt posiada wymiary w rzucie
ok. 50 x 110 m. W dolnej części znajduje się większość aparatury tworzącej hydrozespół
elektrowni.
3.2.2

Zapora Niedzica.

Zapora czołowa Zbiornika Czorsztyńskiego zlokalizowana w km 173,3 biegu rzeki
Dunajec jest zaporą wodną typu ziemnego z rdzeniem centralnym z gliny i przesłoną
cementacyjną w podłożu. Zapora wybudowana została z materiałów miejscowych
w latach 1975–1997.
Na prawym stoku zapory (skarpie odpowietrznej) zlokalizowany jest przelew
powierzchniowy, którego celem jest kontrolowanie odprowadzenia wód powierzchniowych,
redukowanych podczas wypełniania się przeznaczonej do tego rezerwy pojemności,
położonej powyżej normalnego poziomu piętrzenia zbiornika. Przelew powierzchniowy
wykonany

jest

w formie

jazu

klapowego

o

trzech

przęsłach,

których

światło

wynosi 12 m (łącznie 36 m). Rzędna wlotu jazu (rzędna progu) znajduje się na wysokości
529,00

m

n.p.m.

Kr.

wynosi 532,25 m n.p.m.

Rzędna
Kr.

górnej

Głównym

krawędzi

całkowicie

wyposażeniem

podniesionej

technologicznym

klapy

przelewu

są zamknięcia jazu wlotowego – stalowe klapy powłokowe, podnoszone siłownikami
hydraulicznymi, zasilanymi z niezależnych stacji hydraulicznych. Wyposażenie jazu stanowią
3 napędy zamknięć oraz, wentylacja i oświetlenie galerii pod jazem. Napędy klap są
sterowane zdalnie ze sterowni przelewu lub ręcznie – miejscowo, przy napędzie. Układ
sterowania jest wyposażony w automatykę utrzymywania klap w wybranej pozycji. Kontrolę
pracy napędów zapewnia sygnalizacja optyczna – ruchowa i awaryjna, miejscowo przy
napędzie oraz zdalnie z nastawni elektrowni.
Podstawowe parametry techniczne zapory Niedzica:
- długość – 404 m,

- nachylenie skarpy odwodnej do poziomu 20 m – 1:3,5,
- nachylenie skarpy odwodnej powyżej poziomu 20 m – 1:2,25,
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- rzędna korony zapory – 536,78 m n.p.m.,
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- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,5 do 1:1,85 m.
3.2.3

Zbiornik Czorsztyński.

Zbiornik Czorsztyński (Jezioro Czorsztyńskie) położony jest w Kotlinie Nowotarskiej,
pomiędzy Pieninami a Gorcami. Zbiornik powstał przez spiętrzenie wód rzeki Dunajec zaporą
ziemną Niedzica, zlokalizowaną w km 173,3 rzeki Dunajec.
Długość zbiornika wynosi ok. 9 km, a średnia szerokość 1,3 km. Długość linii brzegowej
wynosi 29,7 km. Zalew, spowodowany spiętrzeniem wód przez zaporę w Niedzicy, objął
dolinę Dunajca aż do miejscowości Dębno oraz fragmenty końcowe dolin potoków
uchodzących do Dunajca. Czasza zbiornika jest ograniczona naturalnymi stokami doliny oraz
zaporą boczną Frydman i obwałowaniem Dębna, których celem jest ochrona miejscowości
wraz ze znajdującymi się tam zabytkami. Tereny obu wsi wyposażone są w systemy drenażu
i pompownie odprowadzające ze zbiornika wody spływające z zawala oraz przesiąkające
przez budowle ochronne i ich podłoże. Dodatkowym ograniczeniem zalewu jest obwałowanie
niżej położonej części wsi Kluszkowce.
Do rzędnych piętrzenia dla charakterystycznych poziomów piętrzenia oraz punktów
charakterystycznych zbiornika należą:
- dno zbiornika zapory – 488,00 m n.p.m.,
- minimalny poziom piętrzenia – 510,00 m n.p.m.,
- normalny poziom piętrzenia – 529,00 m n.p.m.,
- maksymalny poziom piętrzenia – 534,50 m n.p.m.,
- nadzwyczajny poziom piętrzenia – 536,60 m n.p.m.,
- korona zapory – 536,82 m n.p.m.
Pojemność warstwy zbiornika dla poszczególnych poziomów piętrzenia:
- Minimalny poziom piętrzenia (pojemność martwa) – 39,715 mln m3,
- Normalny poziom piętrzenia (pojemność użytkowa) - 136,780 mln m3,
- Maksymalny poziom piętrzenia – 26,467 mln m3,
- Nadzwyczajny poziom piętrzenia (pojemność powodziowa) - 264,240 mln m3.
3.2.4

Zapora Frydman

Zapora boczna Frydman jest obwałowaniem cofkowym wybudowanym w 1997 r., w celu
ochrony przed zalaniem spiętrzonymi wodami Jeziora Czorsztyńskiego terenów wsi Frydman
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(obszar o zwartej zabudowie mieszkalnej), będących w zasięgu cofki zbiornika. Jest to zapora
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Podstawowe parametry techniczne zapory:
- długość zapory – ok. 2,48 km,
- wysokość zapory – 19 m,
- szerokość w koronie – 3 m.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:
•

Wykonanie linii kablowej SN 15 kV ułożonej na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego;

•

Wykonanie linii światłowodowej, układanej równolegle z linią kablową średniego
napięcia na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego;

•

Wykonanie kontenerowych stacji transformatorowych;

•

Adaptacja bądź przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stacji
transformatorowej Frydman oraz Dębno;

•

Wykonanie instalacji automatyki kontrolno–pomiarowej, zgodnie z wytycznymi
Inwestora;

•

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Projektowana

linia

kablowa

zostanie

wyprowadzona

z

istniejącej,

uprzednio

zmodernizowanej na podstawie dokumentacji „Modernizacja rozdzielni RPW15 – dobudowa
dodatkowych pól rozdzielni”,” rozdzielni SN RPW15 Elektrowni Wodnej Niedzica, następnie
poprowadzona zostanie po skarpie odpowietrznej Zapory Czołowej Niedzica w kierunku
zbiornika wodnego Czorsztyn.
Linia kablowa poprowadzona zostanie na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego po trasie
wskazanej w części graficznej niniejszego projektu. W celu zabezpieczenia kabla przed
przesuwaniem się po dnie zbiornika, zostanie on dociążony za pomocą odpowiednio
przystosowanych do montażu na kablu bloczków betonowych.
Wyjście kabla na brzeg należy zabezpieczyć rurą ochronną DVR160. Wprowadzenie
kabla do projektowanych stacji transformatorowych oraz ich powrót do zbiornika wodnego
Czorsztyn wykonywany będzie w tym samym wykopie. Przejścia pod ścieżką rowerową
(chodnik asfaltowy + kanał technologiczny), miejsca kolizji z innymi sieciami należy
wykonać w rurze ochronnej DVR 160.
W pobliżu przepompowni Dębno linię kablową należy prowadzić w rurze ochronnej –
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ze względu na występowanie wewnętrznej drogi i placu asfaltowego przepompowni.
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Linia światłowodowa zostanie prowadzona równolegle z linią kablową SN na dnie
Zbiornika Czorsztyńskiego. Będzie ona służyła skomunikowaniu poszczególnych stacji
transformatorowych z centralą Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica.
Kontenerowe stacje transformatorowe zostaną dostosowane do montażu transformatora
o mocy do 1 MVA (lub mniejsze – minimum 630 kVA). Przewiduje się, iż projektowana moc
transformatorów będzie wynosiła 630 kVA.
W miejscu lokalizacji stacji transformatorowych teren musi zostać wyrównany.
Niwelację terenu należy wykonać do poziomu istniejącego. Projektowane stacje zostaną
wykonane powyżej rzędnej terenu wynoszącej +534,50 m n.p.m. (z wyjątkiem stacji
projektowanych w istniejących budynkach – Frydman oraz Dębno).

Plac wokół stacji

transformatorowych należy utwardzić kruszywem.

3.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.
Z uwagi na zakres inwestycji obejmujący w głównej mierze budowę podwodnych linii
(linia kablowa SN, linia światłowodowa), oraz wykonanie stacji transformatorowych (stacja
Frydman Pompownia oraz Dębno wykonane wewnątrz istniejących obiektów), jako
zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu przyjmuje się
jedynie powierzchnię zabudowy nowo projektowanych stacji transformatorowych Zamajerz,
Stylchyn II oraz Frydman Podprzylasek.
Powierzchnia

zabudowy

pojedynczej

stacji

transformatorowej

wynosić

będzie

ok.15,00 m2.

3.5 Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków.
Na terenie inwestycji określonym liniami rozgraniczającymi nie ma zabytków
chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem o charakterze osuwiskowym. Na terenie
inwestycji nie jest prowadzona górnicza eksploatacja złóż. Przedsięwzięcie nie będzie
generowało ruchów masowych ziemi.

3.7 Oddziaływanie

na

środowisko

oraz

higiena

i

ochrona

zdrowia

Narodowego oraz częściowo poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów
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Ustawy o ochronie przyrody. Znajduje się również w sąsiedztwie obszarów Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.
Zgodnie z deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 2000
(pismo z dnia: 13.07.2018; znak: OP-II.6335.263.2018.RK) stwierdzono, iż realizacja
projektu nie będzie mieć istotnego wpływu na obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000, w tym najbliżej położonych obszarów Pieniny PLC120002, Niedzica
PLH120045 oraz Dolina Białki PLH120024.
Postanowieniem Wójta Gminy Łapsze Niżne w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia (pismo z dnia: 12.07.2018; znak: GZO.6220.2.2018) stwierdza się,
iż inwestycja nie będzie mieć istotnego wpływu na obszary chronione.
3.7.1

Oddziaływanie związane z emisją promieniowania.

Podczas eksploatacji inwestycja nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883) oraz nie
będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia.
Wszystkie zastosowanie urządzenia będą spełniać odpowiednie normy w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania.
3.7.2 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.
Podczas realizacji przedsięwzięcia będzie występować okresowa uciążliwość
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery spowodowana ruchem środków transportu
oraz pracą sprzętu. W trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą pojawić się uciążliwości,
związane z emisją zanieczyszczeń typowych dla placów budowy. Emisja ta będzie miała
charakter lokalny, ograniczony do terenu budowy i w związku z tym nie będzie stanowiła
dodatkowej uciążliwości dla otaczającego środowiska. Jej zasięg zamknie się w granicach
terenu inwestycji. Prace budowlane będą wykonywane sukcesywnie na określonych
odcinkach, stąd też stężenia zanieczyszczeń będą minimalne. Uciążliwości pracy sprzętu
budowlanego dla powietrza atmosferycznego będą koncentrować się w bezpośrednim
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sąsiedztwie wykonywanych robót, a po ich zakończeniu uciążliwość ta ustanie.
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3.7.3 Oddziaływanie związane z hałasem.
Podczas realizacji przedsięwzięcia będzie występować okresowa uciążliwość
w zakresie emisji hałasu spowodowana ruchem środków transportu oraz pracą sprzętu.
Inwestor dołoży wszelkich starań dla zminimalizowania tych oddziaływań. Prace uciążliwe
akustycznie, prowadzone w fazie realizacji przedsięwzięcia, będą wykonywane wyłącznie
w godzinach 6:00-22:00.
W czasie eksploatacji źródłem hałasu będzie praca silników samochodowych
w momencie rozruchu. Hałas nie przekracza dopuszczalnych poziomów w porze dnia i nocy.
Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia stwierdzić należy,
że zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku będą zachowane.
3.7.4

Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii (w myśl ustawy Prawo Ochrony Środowiska) dla
analizowanego przedsięwzięcia nie występuje. Poważne awarie spowodowane ewentualnymi
błędami wykonawstwa robót budowlanych i zastosowaniem wadliwych materiałów mogą
zapobiec kontrole jakości dostarczanych materiałów budowlanych oraz przeprowadzone
przez inspektorów nadzoru i służby Inwestora kontrole prac budowlanych.
3.7.5

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Planowana

inwestycja

nie

stwarza

możliwości

wystąpienia

transgranicznego

oddziaływania na środowisko.
3.7.6 Oddziaływanie na stosunki gruntowo-wodne.
Inwestor dołoży wszelkich starań celem selektywnego magazynowania powstających
na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadów. Będą one gromadzone w wyznaczonym
miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Odpady będą przekazywane podmiotom
posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.
3.7.7 Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
W celu ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia dla środowiska zastosowano

Prace uciążliwe akustycznie, prowadzone zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji
przedsięwzięcia, wykonywane zostaną wyłącznie w godz. 6.00-22.00;
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następujące rozwiązania:
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2)

Wszelkie prace będą prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,
eksploatowanego w sposób prawidłowy, o małej uciążliwości akustycznej, który
zapewniać będzie zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych przed wyciekami paliw
i płynów technicznych;

3)

Skrzynie

ładunkowe

samochodów

transportujących

sypkie

materiały

będą

przykrywane plandekami;
4)

Miejsca magazynowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe zostaną
osłaniane przed działaniem wiatru;

5)

Zaplecze budowy zorganizowane zostanie na terenie zabezpieczonym przed
potencjalnym zanieczyszczeniem, w szczególności substancjami ropopochodnymi
środowiska gruntowo-wodnego: w przypadku awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych

do gruntu,

zanieczyszczenie

zostanie

niezwłocznie

usunięte

i przekazane do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;
6)

Teren zaplecza budowy będzie utrzymywany w należytym porządku;

7)

Ścieki bytowe powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet i przekazywane
systematycznie za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków;

8)

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne będą
magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;

9)

Na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą
magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed
dostępem zwierząt i osób postronnych, w sposób który zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, w szczelnych zamykanych
pojemnikach (w przypadku odpadów niebezpiecznych odpornych na działanie
znajdujących się w nich substancji), a następnie przekazywane uprawnionym
podmiotom w celu dostarczenia ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
W celu ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia dla zdrowia i życia ludzi

zastosowano następujące rozwiązania:
1) Roboty budowlane ograniczone zostaną do pory dziennej dla prac, które mogą

robót ziemnych;
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powodować przekroczenie standardów emisyjnych hałasu oraz ograniczać emisję
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2) Ewentualna eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu nie będzie powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący
instalację ma tytuł prawny. Urządzenia powodujące hałas oraz pomieszczenia,
w których

zlokalizowane

zostały

takie

urządzenia,

zostaną

wyposażone

w odpowiednie rozwiązania techniczne tłumiące hałas;
3) Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest przygotować Plan
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę przewidzianych prac.

3.8 Zgodność projektu z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania
Terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren inwestycji w przeważającej części pokryty jest ustaleniami następujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn zatwierdzony
Uchwałą nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r.
Miejscowy

Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Łapsze

Niżne

zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia
27 kwietnia 2006 r.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach
przeznaczonych do zainwestowania – obszar Dębno 01- zatwierdzony Uchwałą Rady
Gminy Nowy Targ Nr IX/72/07 z dnia 29 października 2007 r.
3.8.1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn.
Teren inwestycji znajduje się w obrębie Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Czorsztyn – zgodnie z Uchwałą nr XVII/147/2012 Rady Gminy
Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 20 lipca 2012 r.
poz. 3584).
Inwestycja położona jest na obszarach o następującym przeznaczeniu:
- 2.1iE – tereny urządzeń elektroenergetycznych – (działka nr ewid. 3166/13,
obręb 0007 Sromowce Wyżne; 569/13, obręb 0008 Czorsztyn);
- 1.1 Wzb – tereny powierzchniowych zbiorników wodnych – (działka nr ewid.
569/12, 569/14, 569/5 obręb 0008 Czorsztyn,

działka nr ewid. 5888/206, 5888/216

nr ewid. 569/5 obręb 0008 Czorsztyn);
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- 7.1ZP – tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, tereny obiektów i urządzeń
obsługi rekreacji przywodnej – (działka nr ewid. 569/5 obręb 0008 Czorsztyn).
Zasady ogólne ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązujące dla
przedmiotowej inwestycji:
• Możliwość realizacji nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenu, o ile ich lokalizacja
nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu;
• Dla terenów przybrzeżnych Zbiornika Czorsztyńskiego przyjmuje się zasadę
możliwości lokalizowania obiektów budowlanych powyżej rzędnej maksymalnego
piętrzenia, tj. 534,5 m n.p.n.
Zasady obsługi, modernizacji i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej:
1.

Ustala się następujące zasady ogólne:
1) Dopuszcza się prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających
istniejących i projektowanych dróg, ciągów pieszo–jezdnych i pieszych oraz zieleni
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) Dopuszczenie zmian przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji
urządzeń

infrastruktury

technicznej

w

projektach

budowlanych

w

sposób

nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń w planie;
3) Nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi ograniczeń (stref ochronnych)
w użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej występujących w granicach planu.
Zasady obsługi, modernizacji i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej
obowiązujące dla przedmiotowej inwestycji:
Zaopatrzenie w energię elektryczną: Ustala się:
- Budowę stacji transformatorowych 15/04 kV w rejonach planowanego zainwestowania,
a w szczególności w rejonach przewidywanego znacznego zapotrzebowania na moc i energię
elektryczną;
-

Na obszarach o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych ustala się zasadę

preferowania realizacji linii średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym oraz
budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV w wersji napowietrznej oraz ograniczenia

-

Na nowych terenach budowanych ustala się zasadę prowadzenia linii teletechnicznych

w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych.
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do niezbędnego minimum oświetlenia dróg poza terenami zabudowanymi.
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Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
• Dla terenów oznaczonych symbolem 20.1Zw obowiązują następujące ustalenia
dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) Zagospodarowanie terenu jako trwałe użytki zielone;
2) Zakaz naruszania urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń regulujących stosunki
wodne (wały przeciwpowodziowe);
3) Zakaz lokalizacji budynków;
4) Zachowanie zieleni – możliwość przebudowy lub wycinki zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi.
Ustala się:
1) Zachowanie i ochronę zieleni nadbrzeżnej;
2) Zachowanie istniejących budowli hydrotechnicznych (wałów przeciwpowodziowych);
3) Możliwość wykonywania przez administratora cieku budowli hydrotechnicznych,
niezbędnych dla realizacji statutowych zadań związanych z utrzymaniem wód oraz
ochroną przeciwpowodziową;
4) Możliwość realizacji i modernizacji (przebudowy, rozbudowy lub remontów) dróg
i budowli drogowych (mostów), sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) (….).
• Dla terenów oznaczonych symbolem 7.1ZP obowiązują następujące ustalenia
dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
Dopuszcza się realizację:
a) Obiektów małej architektury: ławki, elementy oświetlenia terenu, itp. oraz urządzeń;
b) (…).
Ustala się zasady zagospodarowania terenu:
a) (…);
c) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 1% powierzchni ogólnej terenu;
d) wysokość obiektów budowlanych: do 4,5 m;
e) (…).
• Dla terenów oznaczonych symbolem 1.1Wzb obowiązują następujące ustalenia
dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:

b) Wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury
technicznej, mostów i kładek.
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Dopuszczenia:
a) Zieleń przybrzeżna, elementy infrastruktury technicznej, obiekty i urządzenia
związane z utrzymaniem zbiornika;
b) (…).
•

Dla terenów oznaczonych symbolem 2.1iE obowiązują następujące ustalenia
dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:

-Ustala się zachowanie, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych, urządzeń
i budowli elektrowni wodnej przy zbiorniku „Sromowce Wyżne”;
-Pozostałe ustalenia zgodnie z zasadami obsługi, modernizacji i rozbudowy systemów
infrastruktury technicznej.
3.8.2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ.

Teren

inwestycji

znajduje

się

częściowo

w

obrębie

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ (dz. Ew. nr 1987/214) – zgodnie
z Uchwałą nr IX/72/07 Rady Gminy Czorsztyn 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. poz. 914), a częściowo pozostaje na obszarze
nieobjętym planem (1987/182, 1987/90, 1988). Na działkach oraz częściach działek
nieokreślonych w MPZP Gminy Nowy Targ pozyskano Decyzję Wójta Gminy Nowy Targ
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 grudnia 2018 r. znak pisma: GPI.7330.10.2018.
Inwestycja położona jest na obszarach o następującym przeznaczeniu:
- 01.W – tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – (działka nr ewid.
1987/214, obręb 0001 Dębno)
- 01.ZNn6 – tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym
– (działka nr ewid. 1987/214, obręb 0001 Dębno).
Ustalenia dotyczące przeznaczania poszczególnych terenów oraz warunki ich
zagospodarowania i zabudowy z podziałem na tereny:
• Dla terenu 01.ZNn6 tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym
i krajobrazowym:
Przeznaczenie podstawowe:
Zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych, tereny łąk i pastwisk, zespoły zadrzewień,

Przeznaczenie dopuszczalne:
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1) (…);
6) Urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
• Dla terenu 01.W tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
- Podstawowe przeznaczenie: urządzenia hydrotechniczne;
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
W zakresie elektroenergetyki ustala się:
- Zachowuje się funkcjonujący w obszarze opracowania planu system zasilania
elektroenergetycznego (stacje transformatorowe SN/NN, sieci SN i NN);
- W liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowanym, w obszarach, których
podstawowe i dopuszczalne funkcje określono w rozdziale III analizowanej uchwały,
dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy sieci SN i NN niezwiązanej z funkcją
komunikacyjną drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi; zaleca się zastępowanie linii
energetycznych napowietrznych liniami w wykonaniu kablowym;
- Przyjmuje się, że ustalenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych i linii SN/NN
następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi i z zapewnieniem dojazdu do drogi publicznej.
W zakresie telekomunikacji i łączności ustala się:
- Zapewnia się możliwość lokalizowania nowych sieci teletechnicznych w obrębie linii
regulacyjnych trasy komunikacyjne i w obszarach, gdzie nie będą naruszać ustaleń planu;
3.8.3

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapsze Niżne.

Teren

inwestycji

znajduje

się

częściowo

w

obrębie

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapsze Niżne (dz. ew. nr) – zgodnie z Uchwałą
nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14 lipca 2006 r. poz. 410/2006), a częściowo pozostaje
na obszarze nieobjętym planem. Na działkach oraz częściach działek nieokreślonych w MPZP
Gminy Łapsze Niżne pozyskano Decyzję Wójta Gminy Łapsze Niżne o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 6 grudnia 2018 r. – znak pisma: GZO.6733.1.2018.RB.
Inwestycja położona jest na obszarach o następującym przeznaczeniu:
- 2.EE – Teren zapory wodnej w Niedzicy – (działka nr ewid.

4147/21,

obręb 0007 Niedzica);

- 4.NO –Teren urządzeń przepompowni ścieków w Niedzicy – Zamku – (działka
nr ewid. 4147/23 obręb 0007 Niedzica);
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- 4.WS, 5.WS – Tereny wód zbiornika - (działka nr ewid. 4147/25, 4147/23,
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- 1.W – Teren zapory ziemnej przeciwpowodziowej we Frydmanie – (działka nr ewid.
8960/171, 8960/151 obręb 0002 Frydman);
- 3.WZ – Tereny urządzeń związanych z systemem odwodnieniowym wsi Frydman –
(działka nr ewid. 8960/126, 8960/127 obręb 0002 Frydman);
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
•

Obowiązuje realizacja stacji transformatorowych w zależności od potrzeb, na terenach
wyznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;

•

Dopuszcza się realizację nowych sieci elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym
i systematyczne kablowanie istniejących sieci napowietrznych, w tym linii 110 kV.
Ustalenia dotyczące przeznaczania poszczególnych terenów oraz warunki ich

zagospodarowania i zabudowy z podziałem na tereny:
• Dla terenu 2.EE zagospodarowanie terenu realizowane na następujących zasadach:
- Istniejące obiekty i urządzenia utrzymuje się z dopuszczeniem przebudowy
lub rozbudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;
- Dopuszcza się budowę obiektów związanych z potrzebami eksploatacji Zespołu
Elektrowni Wodnych;
- Dojazd z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunkach planu dróg klasy głównej
poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane
zgodnie z przepisami odrębnymi.
• Dla terenu 4.WS, 5.WS zagospodarowanie terenu realizowane na następujących
zasadach:
- Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń
małej architektury służących rekreacji codziennej;
- Dopuszcza się lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku z miejscami
postojowymi realizowanymi na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym
zagospodarowanie

brzegów

jeziora

dla

potrzeb

sportu

i

rekreacji,

poprzez

m.in. lokalizację kąpielisk i plaż trawiastych, przystani wodnych, pól do gier sportowych,
placów zabaw dla dzieci, urządzonych miejsc na ogniska i miejsc do grillowania itp..
• Dla terenu 4.NO:

zgodnie z przepisami odrębnymi;
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- Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego;
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- Dojazdy poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu,
realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
•

Dla terenu 1.W zagospodarowanie terenu realizowane na następujących zasadach:

- Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego;
- Istniejąca zapora wraz z drenażem rurowym i studniami kontrolnymi oraz rowami
odwadniającymi u podnóża skarpy odpowietrznej utrzymuje się zgodnie z przepisami
odrębnymi.
• Dla terenu 3.WZ zagospodarowanie terenu realizowane na następujących zasadach:
- Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego;
- Istniejącą pompownię wraz ze stacją trafo utrzymuje się, z możliwością przebudowy
i rozbudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;
- Dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku drogi klasy dojazdowej.
3.8.4

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Gmina Łapsze
Niżne.
Wójt Gminy Łapsze Niżne decyzją znak: GZO.6733.1.2018.RB z dnia 6 grudnia 2018 r.

ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego na części działek ewidencyjnych nr: 8960/158,
8960/90, 8960/184, 8960/66, 8960/185, 8960/186, 8960/172, 8960/171, 8960/169, 8960/163,
8960/165, 8960/193, 8960/134, 8960/98, 8960/105 położonych w miejscowości Frydman,
części działek ew. nr 4147/25, 4147/23 położonych w miejscowości Niedzica, oraz na części
działek ew. nr: 1/3, 1/4 położonych w miejscowości Falsztyn dla inwestycji dotyczącej –
obiektów

infrastruktury

technicznej

polegającej

na:

„Budowie

kablowej

linii

elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego”.
3.8.5

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Gmina Nowy Targ.

Wójt Gminy Nowy Targ decyzją znak: GPI.7330.10.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego na części działek ewidencyjnych nr: 1987/90,
1987/182, 1988 położonych w miejscowości Dębno dla inwestycji dotyczącej obiektów
infrastruktury technicznej polegającej na: „Budowie kablowej linii elektroenergetycznej
średniego napięcia 15 kV, na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego”.

przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które obowiązują na działkach inwestycyjnych przedsięwzięcia.
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Projektowana inwestycja nie narusza warunków, wymagań oraz obostrzeń zawartych
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3.9 Zgodność projektu z decyzją udzielającą pozwolenia wodnoprawnego.
Dyrektor

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

w

Krakowie

decyzją

znak: KR.RUZ.4211.232.2018.KG z dnia 01 marca 2019 r. udzielił Spółce Zespół Elektrowni
Wodnych Niedzica S.A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie w czaszy Zbiornika
Czorsztyńskiego linii energetycznej oraz światłowodowej relacji: Elektrownia Wodna
Niedzica – stacja transformatorowa „Zamajerz” – stacja transformatorowa „Stylchyn II” –
stacja transformatorowa „Frydman Podprzylasek” – stacja transformatorowa „Pompownia
Frydman” – stacja transformatorowa „Pompownia Dębno” dociążonej za pomocą bloczków
betonowych.
Trasa przebiegu linii energetycznej oraz światłowodowej została poprowadzona przez
następujące współrzędne geodezyjne w celu zapewnienia zgodności z zapisami decyzji
udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
Trasa projektowanej linii energetycznej
oraz światłowodowej

Współrzędne geograficzne

Zejście z zapory czołowej

X: 5476104.877; Y:7451026.022

Brzeg zbiornika w rejonie stacji
transformatorowej „Zamajerz”
Brzeg zbiornika w rejonie stacji
transformatorowej „Stylchyn II”
Brzeg zbiornika w rejonie stacji
transformatorowej „Frydman Podprzylasek”
Zapora boczna w rejonie stacji
transformatorowej „Frydman Pompownia”
Brzeg zbiornika w rejonie stacji
transformatorowej „Dębno”

X: 5476607.393; Y:7450225.727
X: 5478020.586; Y:7449117.166
X: 5478533.837; Y:7445538.548
X: 5479515.186; Y:7444681.434
X: 5481041.420; Y:7443575.06

W strefach przybrzeżnych powyżej poziomu 510 m n.p.m. kable prowadzone będą
w rurze ochronnej ø 160 mm.
W obrębie zapory czołowej Zbiornika Czorsztyńskiego oraz w obrębie zapory bocznej Frydman kabel w rurze ochronnej zostanie ułożony poprzez rozkop po stronie odpowietrzanej
oraz przewiert pod ciągiem komunikacyjnym . W rejonie zapory bocznej Dębno – kabel
ułożony w rurze ochronnej poprzez rozkop po stronie odwodnej i odpowietrzanej.
Głębokość ułożenia kabla w rurze ochronnej w koronie zapory i po stronie odpowietrznej
wynosić będzie 1m.

zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowych obiektów budowlanych, tj. linii energetycznej
i światłowodowej w rurze osłonowej ø 160 mm, ułożonej na głębokości 0,9 m – 1,2 m,
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Inwestycja znajduje się częściowo na terenach zagrożonych powodzią. W związku
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4

Opis projektu architektoniczno-budowlanego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.1 Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa linii kablowej 15 kV na dnie
Zbiornika Czorsztyńskiego na działkach ewidencyjnych nr: 4147/21, 4147/25, 4147/23
obręb 0007 Niedzica, 1/3, 1/4 obręb 0001 Falsztyn, 8960/105, 8960/90, 8960/98, 8960/134,
8960/193, 8960/165, 8960/163, 8960/169, 8960/172, 8960/171, 8960/186, 8960/151,
8960/126, 8960/127, 8960/185, 8960/185, 8960/184, 8960/66, 8960/158 obręb 0002
Frydman, gmina Łapsze Niżne, 3166/13 obręb 0007 Sromowce Wyżne, 569/13, 569/12,
569/14, 569/5 obręb 0008 Czorsztyn, 5888/206, 5888/216 obręb 0004 Maniowy gmina
Czorsztyn, 1988, 1987/90, 1987/182, 1987/214 obręb 0001 Dębno gmina Nowy Targ, powiat
nowotarski, województwo małopolskie.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:
•

Wykonanie linii kablowej SN 15 kV ułożonej na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego;

•

Wykonanie linii światłowodowej, układanej równolegle z linią kablową średniego
napięcia na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego;

•

Wykonanie kontenerowych stacji transformatorowych;

•

Adaptację bądź przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stacji
transformatorowej Frydman oraz Dębno;

•

Wykonanie instalacji automatyki kontrolno–pomiarowej, zgodnie z wytycznymi
Inwestora;

•

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.2 Charakter robót budowlanych.
Roboty budowlane tylko w części są robotami typowymi (o podwyższonym stopniu
trudności). Natomiast większość zakresu robót stanowi prace nietypowe. Do wykonania
zamierzeń inwestycyjnych konieczne będzie zatrudnienie przedsiębiorstwa o odpowiednim
zapleczu maszynowym oraz wiedzy i doświadczeniu. Dodatkowo przy układaniu linii
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kablowych na dnie zbiornika rekomenduje się wykorzystanie grupy nurków do nadzoru.
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4.3 Geotechniczne warunki posadowienia.
W celu rozpoznania warunków gruntowo–wodnych podłoża terenu wraz z ustaleniem
geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej inwestycji wykonane zostały otwory
badawcze wraz z przedstawieniem wyników badań w opinii geotechnicznej przez firmę Geo
Seis według następujących norm prawnych:
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo górnicze i geologiczne;
- Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady
ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie
i badanie podłoża gruntowego;
- Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne o projektowanie;
- Norma PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne;
- Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
Na potrzeby opracowania wykonano 3 otwory badawcze nierurowane, mało średnicowe
o głębokości od 3,0 do 4,0 m p.p.t. Łącznie przewiercono 11 m gleby, gruntów nasypowych
oraz gruntów rodzimych spoistych i kamienistych.
4.3.1

Podstawowe wyniki badań geotechnicznych.

Opinia geotechniczna dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego” została załączona do niniejszej dokumentacji projektowej.
Na podstawie wykonanych badań w podłożu gruntowym wydzielono IV podstawowe
kompleksy warstw geotechnicznych.
Warstwa Ia – nasyp budowlany nB (G+K) o barwie brązowoszarej, wykształcony
w postaci gliny z domieszką kamieni, spoisty, wykazujący znamiona konsolidacji. Grunt
słabo przepuszczalny do półprzepuszczalny, mało wilgotny, wysadzinowy. Warstwa dość
nośna, w trakcie badań znajdująca się w brzegowej strefie nasypu drogowego będącego
w trakcie budowy.
Warstwa Ib – nasyp budowlany kamienisty nB(KR) o barwie brązowoszarej,

do niewysadzinowy. Warstwa nośna.
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wykształcony w postaci rumoszu kamiennego z domieszką gliny, mało spoisty, wykazujący
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Warstwa IIa – glina pylasta, miejscami glina o barwie brązowopłowej, grunt rodzimy,
mało wilgotny, słabo przepuszczalny, spoisty w stanie twardo plastycznym, o uśrednionym
stopniu plastyczności IL = 0,14. Warstwa wysadzinowa, nośna, stwarzająca korzystne warunki
geotechniczne.
Warstwa IIb - glina pylasta miejscami przechodząca w pył o barwie brązowej do
płowobrązowej, grunt wilgotny, słabo przepuszczalny, spoisty w stanie twardo plastycznym,
o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,25. Warstwa wysadzinowa, nośna, stwarzająca
korzystne warunki geotechniczne.
Warstwa IIc – glina pylasta o barwie płowobrązowej, grunt wilgotny, słabo
przepuszczalny, spoisty w stanie plastycznym, o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,32.
Warstwa wysadzinowa, nośna, stwarzająca korzystne warunki geotechniczne.
Warstwa IId – ił o barwie ceglastej do ceglastobrązowej, grunt mało wilgotny,
nieprzepuszczalny, spoisty w stanie twardo plastycznym do półzwartym, o uśrednionym
stopniu plastyczności IL = 0,06. Warstwa wysadzinowa, nośna, stwarzająca korzystne warunki
geotechniczne.
W trakcie prowadzonych prac nie stwierdzono obecności wody w postaci poziomu wód
gruntowych, czy też sączeń. Wody związane z opadami atmosferycznymi spływają
po powierzchni terenu do Zbiornika Czorsztyńskiego, z możliwością marginalnej inflitracji
gruntu.
4.3.2

Określenie geotechnicznych warunków posadowienia

W podłożu występują proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ustala
się I kategorię geotechniczną.
Podłoże gruntowe na badanym terenie spełnia warunki stawiane posadowieniom
bezpośrednim obiektów budowlanych.
Roboty ziemne i fundamentowe przeprowadzone będą w porze suchej, a wszelkie
wykopy zostaną wykonane tak, aby zapewnić szybkie odprowadzenie ewentualnej wody
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pochodzenia atmosferycznego.
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4.4 Opis prac wykonywanych w ramach inwestycji
4.4.1

Budowa linii kablowej 15 kV

Projektuje się wykonanie linii kablowej SN 15 kV kablem 3x(XRUHKXSAxo
1x70/25 mm2 12/20kV). Długość technologiczna około 12 700 m. Przedstawiona długość
została określona na podstawie przebiegu linii kablowej na mapie do celów projektowych
wraz z przyjętym zapasem ze względu na brak szczegółowych danych związanych
z rzędnymi wysokościowymi dna zbiornika wodnego oraz terenu, na którym układany
zostanie kabel.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
rzeczywistych pomiarów odległości pomiędzy stacjami transformatorowymi, a co za tym
idzie

długości

odcinków

linii

kablowej,

uwzględniając

nierówności

terenu

oraz batymetrię dna Zbiornika Czorsztyńskiego.
Linię kablową należy układać wzdłuż zaznaczonej trasy zgodnie z rysunkami PZT-02
oraz PZT-03.
Projektowana

linia

kablowa

wyprowadzona

będzie

z

istniejącej,

uprzednio

zmodernizowanej na podstawie dokumentacji ,,Modernizacja rozdzielni RPW15 - dobudowa
dodatkowych pól rozdzielni” SN RPW15 Elektrowni Wodnej Niedzica. Kabel prowadzony
zostanie w istniejącym kanale wyposażonym w półki kablowe, na jednej z rezerwowych
konstrukcji. W miejscu zaznaczonym na rysunku (optymalne miejsce wyjścia z kanałów
kablowych) należy wykonać przepust przez strop. Przepust powinien zostać zabezpieczony w
sposób uniemożliwiający wnikanie wody do wnętrza kanału kablowego. Po wyjściu kablem
z budynku Elektrowni Wodnej Niedzica, linię kablową należy prowadzić po skarpie
odpowietrznej Zaporze Czołowej w kierunku Zbiornika Wodnego. Ze względu na znaczne
pochylenie terenu na tym odcinku, kabel należy mocować do ziemi za pomocą uchwytów
w wykopie, po uprzednim umieszczeniu mocowanego odcinka w rurze ochronnej DVR160.
Mocowanie przewidziano co około 10 m. Przejście pod ciągiem komunikacyjnym (chodnik
z kostki brukowej) wykonać w rurze ochronnej DVR 160.
Po wyjściu na skarpę odwodnią zapory, kabel umieścić należy w rurze ochronnej
do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych BE 160 w kolorze czarnym, do poziomu
poniżej najniższego poziomu wody w zbiorniku (+510 m n.p.m.), aby uchronić kabel przed

w odległościach około 2 metrów. W okolicach stacji transformatorowej Frydman oraz Dębno
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uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem warunków atmosferycznych. Rurę osłonową
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(wyjście kablem na skarpę odwodnią zapory bocznej i zejście po skarpie odpowietrznej
zapory bocznej) kabel należy prowadzić w analogiczny sposób.
Linię kablową ułożoną na dnie jeziora prowadzić należy po wyznaczonej trasie,
wskazanej w części graficznej niniejszego projektu. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia kabla
przed przesuwaniem się po dnie zbiornika, należy go dociążyć za pomocą odpowiednio
przystosowanych do montażu na kablu bloczków betonowych. Obciążniki należy umieszczać
w odległościach nie większych niż 20 metrów od siebie. Dociążany odcinek kabla
umieszczony zostanie w rurze ochronnej, a montaż oraz opuszczanie na dno betonowych
obciążników przeprowadzone zostanie w sposób niepowodujący uszkodzeń izolacji kabla SN.
Do niniejszych prac przewiduje się pomoc grupy nurków.
Wyjścia linii kablowych na brzeg jeziora zabezpieczyć rurą ochronną DVR 160 do
minimalnego poziomu zbiornika (tj. +510 m n.p.m). Miejsca wyprowadzeń kabla powinny
zostać jednoznacznie oznakowane i zabezpieczone (tablice informacyjne). Następnie kabel
układać należy w rowie kablowym zgodnie z obowiązującą normą. Kabel wprowadzić do
projektowanej stacji transformatorowej, a następnie powrócić do zbiornika korzystając z tego
samego wykopu. Przejścia pod ścieżką rowerową (chodnik asfaltowy + kanał technologiczny)
wykonać w rurze ochronnej DVR 160.
Wejścia

lub

wyjścia

kabli

z

jakichkolwiek

elementów

infrastruktury

elektroenergetycznej (projektowane stacje, rozdzielnia RPW15 itp.) należy wyposażyć
w głowice kablowe 12/20 kV przystosowane do kabli 1-żyłowych. Połączenia odcinków kabli
wykonać za pomocą muf kablowych przelotowych 12/20 kV przystosowanych do kabli 1żyłowych.

Mufy

należy

zlokalizować

w

sąsiedztwie

projektowanych

stacji

transformatorowych w bezpiecznej odległości od Zbiornika Wodnego.
W pobliżu przepompowni Dębno linię kablową prowadzić należy w rurze ochronnej –
ze względu na występowanie wewnętrznej drogi i placu asfaltowego przepompowni. Przejście
pod odcinkiem placu asfaltowego wykonać metodą przewiertu sterowanego.
Linię kablową SN 15 kV po wyjściu na brzeg Zbiornika Wodnego, układać należy według
obowiązujących norm i przepisów w następujący sposób:
•

Wykonanie wykopu o głębokości 0,9-1,2 m i szerokości min. 0,6 m;

•

Nasypanie na dnie warstwy piasku o grubości nie mniejszej niż 0,1 m ze wstępnym

Ułożenie linii kablowej SN;

•

Każdy przewód należy wyposażyć w oznacznik kablowy z naniesionymi danymi
co do rodzaju kabla, właściciela, relacji i roku ułożenia. Oznaczniki zakładać co 10 m;
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zagęszczeniem;
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•

Zasypanie kabli warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 0,1 m ze wstępnym
zagęszczeniem;

•

Zasypanie gruntem rodzimym o grubości nie mniejszej niż 0,15 m z zagęszczeniem;

•

Ułożenie taśmy ostrzegawczej koloru czerwonego – dopuszcza się taśmę z napisami
ostrzegawczymi;

•

Stopniowe zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem.

Po wykonaniu prac teren należy doprowadzić do poprzedniego stanu.
Odcinek kabla znajdujący się na terenie powyżej najniższego poziomu wody w zbiorniku
(+510 m n.p.m.) umieścić należy w rurach osłonowych. W przypadku obniżenia się poziomu
wody w zbiorniku (w wyniku okresowych przeglądów, susz itp.) widoczne oraz dostępne
odcinki kabla należy dodatkowo oznaczyć i zabezpieczyć poprzez wygrodzenie terenu
oraz zastosowanie tabliczek ochronnych. Podczas obniżenia się poziomu wody w zbiorniku
należy dopilnować, aby osoby postronne nie zbliżały się do sieci kablowej, z uwagi
na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Szczególną uwagę należy zwrócić
na odcinki kabla: Frydman Podprzylasek  Dębno (wejście kablem w okolicach plaży
Zamajerz oraz wejście kablem do stacji Stylchyn II).
4.4.2

Budowa linii światłowodowej
Komunikacja pomiędzy poszczególnymi stacjami oraz centralą Zespołu Elektrowni

Wodnych Niedzica zapewniona zostanie linią światłowodową przystosowaną do układania
równolegle z linią kablową średniego napięcia 15 kV – w pełni dielektryczną. Projektuje
się wykonanie linii światłowodowej kablem światłowodowym typu: DDC-CI produkcji
FIBRAIN do stosowania w zbiornikach słodkowodnych do głębokości 100 m. Światłowód
projektuje się jako jednomodowy o 96 włóknach.
Poszczególne odcinki kabla światłowodowego należy zabezpieczyć w podobny sposób
jak kabel SN, tj. rury ochronne AROT typu OPTO 32/2,0 umieścić w miejscach wejścia
i wyjścia z wody do głębokości poniżej najniższego poziomu wody (+ 510 m n.p.m.).
Dodatkowo rury ochronne należy stosować przy przejściach pod ciągami komunikacyjnymi
oraz przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu
inwestycji. Odcinki rur ochronnych o długości około 0,5 – 1 m zakładać należy na kabel
światłowodowy w miejscach mocowania do skarp zapory oraz w miejscu umiejscowienia

wspólnej opasce).
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obciążnika betonowego (linię światłowodową należy dociążyć w taki sam sposób jak linię
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Światłowód należy układać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (tak jak
linię kablową SN 15 kV).
4.4.3

Budowa stacji transformatorowych

Kontenerowe stacje transformatorowe zostaną dostosowane do montażu transformatora
o mocy do 1 MVA Przewiduje się, iż projektowana moc transformatorów będzie wynosiła
630 kVA.
W miejscu lokalizacji stacji transformatorowych teren musi zostać wyrównany.
Niwelację terenu należy wykonać do poziomu istniejącego. Projektowane stacje zostaną
wykonane powyżej rzędnej terenu wynoszącej +534,50 m n.p.m. (z wyjątkiem stacji
projektowanych w istniejących budynkach – Frydman oraz Dębno).

Plac wokół stacji

transformatorowych należy utwardzić kruszywem.
Jeżeli z powodu nierówności terenu projektowana stacja znajduje się tylko częściowo
powyżej rzędnej +534,50 m n.p.m., stację należy osadzić na odpowiednio wysokich
fundamentach, tak aby całą swoją powierzchnią znajdowała się powyżej rzędnej
+534,50 m n. p.m. Wszystkie budynki stacji wyposażyć w uziemiony maszt antenowy ≥3 m,
w celu realizacji awaryjnej łączności radioliniowej. W celu kontroli stanu stacji
transformatorowych każda z nich zostanie wyposażona w dwie kamery cyfrowe IP (jedna
wewnątrz, druga na zewnątrz).
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Schemat ideowy stacji przedstawiono poniżej:
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Rozdzielnie SN w stacjach kontenerowych i w Pompowni Dębno powinny składać się
z 4 pól
•

Dwa pola liniowe – zasilające 630 A;

•

Jedno pole pomiaru napięcia wyposażone w przekładniki napięciowe
15/0,1 kV do pomiarów i zabezpieczeń oraz transformator potrzeb
własnych TPW 15/0,4 kV o mocy około 5 kW;

•

Jedno pole transformatorowe o mocy 630 kVA;

•

Wszystkie pola liniowe i odpływowe wyposażone w przekładniki
prądowe odpowiedniej mocy.

Stacja transformatorowa Frydman Pompownia będzie się składać z 7 pól – pole
sprzęgłowo-pomiarowe, 6 pól liniowych wyposażonych w wyłączniki klasy VD4 lub
równoważne tej samej klasy
Wytyczne dotyczące lokalizacji stacji:
•

Zamajerz – stację zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej
pompowni na działce 4147/23. Z uwagi na bliskość plaży oraz kąpieliska, linie
kablowe należy poprowadzić łukiem, w bezpiecznej odległości od miejsc
rekreacyjnych. W strefie wahania się poziomu wody, gdzie występuje ryzyko
podmywania brzegu, a co za tym idzie niebezpieczeństwo odsłonięcia kabla,
należy dodatkowo zabezpieczyć go poprzez umieszczenie w rurze ochronnej do
minimalnego poziomu jeziora (+510 m n.p.m.).

•

Stylchyn II – stacja powinna być zlokalizowana na działce 569/5, powyżej trasy
planowanej ścieżki rowerowej oraz rzędnej terenu +534,50 m n.p.m. W strefie
wahania się poziomu wody, gdzie występuje ryzyko podmywania brzegu,
a co za tym idzie niebezpieczeństwo odsłonięcia kabla, należy dodatkowo
zabezpieczyć go poprzez umieszczenie w rurze ochronnej. W miejscu
skrzyżowania projektowanej linii kablowej z przewidzianą ścieżką rowerową,
kabel umieścić w rurze ochronnej DVR160.
Frydman Podprzylasek – stację zlokalizować na działce 8960/134 powyżej
rzędnej terenu +534,50 m n.p.m. oraz poniżej planowanej trasy ścieżki
rowerowej. W strefie wahania się poziomu wody, gdzie występuje ryzyko

należy dodatkowo zabezpieczyć go poprzez umieszczenie w rurze ochronnej
DVR160 do dna jeziora.

30

podmywania brzegu, a co za tym idzie niebezpieczeństwo odsłonięcia kabla,
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•

Frydman Pompownia – kabel wprowadzić do istniejącego budynku. Rozdzielnię
usytuować w wolnej przestrzeni w pomieszczeniu kablowni na I piętrze budynku
stacji transformatorowej. Istniejący odłącznik sprzęgłowy sekcyjny rozdzielni
6 kV należy wymienić na odłącznik z napędem elektrycznym, przystosowanym
do zdalnego sterowania. Transformator TPW2 6/0,4 kV, 630 kVA zabudować
w komorze transformatora TR4. Sekcję II rozdzielni 0,4 kV planuje się
zabudować w tym samym pomieszczeniu kablowni. Rozdzielnię 15 kV projektuje
się w wykonaniu powietrznym, tej samej klasy jak w pozostałych stacjach
transformatorowych.

•

Dębno Pompownia – transformator umieścić w istniejącym budynku pompowni
w zaadaptowanym pomieszczeniu gospodarczym (pomieszczeniu hydroforni)
wskazanym przez Inwestora. Połączenia pomiędzy budynkiem istniejącej stacji
a projektowaną lokalizacją transformatora poprowadzić w istniejącym kanale
kablowym.

Odejście

nN

z

projektowanego

transformatora

włączyć

do odpowiednio zmodernizowanej szafy rozdzielczej, znajdującej się w budynku
istniejącej stacji.
4.4.4

Sposób realizacji prac

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w sposób tradycyjny, zgodnie
z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z:
- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentów i dostawców materiałów;
- Aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje;
- Obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.5 Wykonawstwo i odbiór robót
•

Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę;

•

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych przy zachowaniu
środków BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej;

odpowiednie atesty, świadectwa lub aprobaty techniczne.
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Używać materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie RP – posiadających
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Informacja BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego:
„Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego”

Adres inwestycji:
Gm. Łapsze Niżne (jednostka ewidencyjna 121108_2 Łapsze Niżne): 4147/21, 4147/25,
4147/23, obręb nr 0007 Niedzica, 1/3, 1/4, obręb 0001 Falsztyn, 8960/105,
8960/90, 8960/98, 8960/134, 8960/193, 8960/165, 8960/163, 8960/169,
8960/172, 8960/171, 8960/186, 8960/151, 8960/126, 8960/127, 8960/185,
8960/184, 8960/66, 8960/158, obręb 0002 Frydman.
Gm. Czorsztyn (jednostka ewidencyjna 121104_2 Czorsztyn): 3166/13, obręb 0007 Sromowce
Wyżne, 569/13, 569/12, 569/14, 569/5,obręb 0008 Czorsztyn, 5888/206,
5888/216, obręb 0004 Maniowy.
Gm. Nowy Targ (jednostka ewidencyjna 121109_2 Nowy Targ): 1988, 1987/90, 1987/182,
1987/214, obręb 0001 Dębno
powiat nowotarski, województwo małopolskie.

Inwestor
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
34-441 Niedzica, ul. Widokowa 1

Projektant sporządzający informację
inż. Józef Bałaga
KL-210/89
ul. Skrajna 41A
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25-650 Kielce
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5.1 Zakres robót
Całość zamierzenia inwestycyjnego polega na:
•

Wykonaniu linii kablowej SN 15 kV ułożonej na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego;

•

Wykonaniu linii światłowodowej, układanej równolegle z linią kablową średniego
napięcia na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego;

•

Wykonaniu kontenerowych stacji transformatorowych;

•

Adaptacji bądź przebudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stacji
transformatorowej Frydman oraz Dębno wg wytycznych Inwestora;

•

Wykonaniu instalacji automatyki kontrolno–pomiarowej, zgodnie z wytycznymi
Inwestora;

•

Doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

5.2 Istniejące obiekty budowlane
Urządzenia infrastruktury podziemnej;
Wody płynące i zbiorniki wodne;
Zapora wodna;
Budynek transformatora (Frydman);
Budynek przepompowni (Dębno).

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Urządzenia infrastruktury podziemnej, np. sieci elektroenergetyczne;
Wody płynące i zbiorniki wodne;
Zapora wodna;
Budynek transformatora wraz z wyposażeniem (Frydman);
Budynek przepompowni wraz z wyposażeniem (Dębno).

5.4 Przewidywane

zagrożenia

występujące

podczas

realizacji

robót

budowlanych
Ryzyko porażenia prądem;
Ryzyko wypadków wodnych;

Ryzyko przygniecenia przez ciężkie elementy;
Ryzyko przysypania w wykopach.
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Ryzyko utonięcia;
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5.5 Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Bezpośrednio

przed

przystąpieniem

do

prac

należy

zapoznać

pracowników

z zagrożeniami wyszczególnionymi w punktach 5.3 i 5.4.
Przed przystąpieniem

do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych należy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy.
Szkolenie powinna przeprowadzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzić kierownicy robót
podwykonawców.

Odbycie

szkolenia

powinno

być

potwierdzone

odpowiednim

zaświadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkoleń.
Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych, osoba o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych przeprowadza dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonywania
tego rodzaju robót oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
dla ludzi i środowiska. Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń.
Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych tom I - Budownictwo ogólne.

5.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
zagrożeniom
W pobliżu linii napowietrznych z prądem elektrycznym należy uwzględnić strefę
zwiększonego zagrożenia.

W obrębie tych stref niebezpiecznych nie można na

budowie lokalizować obiektów stałych lub tymczasowych, składowisk, baz sprzętu
i transportu itp. Nie wolno również tam wykonywać robót budowlanych,
montażowych, rozbiórkowych, transportowych, remontowych itp. W przypadku
podziemnych linii kablowych szerokość strefy niebezpiecznej wynosi 6,00 m, zakaz
ten dotyczy jedynie wykonywania robót ziemnych maszynami;
Przewiduje się wyznaczenie strefy zakazu przebywania w pobliżu koparki na obszarze
równym powierzchni koła o średnicy równej zabiegowi koparki przy jej pełnym
obrocie, tj. o 360°;

z tekstami: OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY; GŁĘBOKIE
WYKOPY;
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Przewiduje się zabezpieczenie i oznaczenie wykopów głębokich tabliczkami. Wokół

„Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego”

6

Spis załączników

Zał. 1. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego.
Zał. 2. Uprawnienia budowlane projektantów, zaświadczenia o wpisie do izby inżynierów.
Zał. 3. Oryginał mapy do celów projektowych w skali 1:1000 – w egz. Nr 1 projektu.
Zał. 4. Postanowienie Wójta Gminy Łapsze Niżne znak: GZO.6220.2.2018 z dnia
12.07.2018

o

odmowie

wszczęcia

postępowania

ws.

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Zał. 5. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 znak:
OP-II.6335.263.2018.RK z dnia 13.07.2018 r.
Zał. 6. Wypis i wyrys z MPZP Gminy Czorsztyn.
Zał. 7. Wypis i wyrys z MPZP Gminy Łapsze Niżne.
Zał. 8. Wypis i wyrys z MPZP Gminy Nowy Targ.
Zał. 9. Decyzja Wójta Gminy Łapsze Niżne znak: GZO.6733.1.2018.RB z dnia 06.12.2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zał. 10. Decyzja Wójta Gminy Nowy Targ znak: GPI.7330.10.2018 z dnia 12.12.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zał. 11. Decyzja

znak:

KR.RUZ.4211.232.2018.KG

z

dnia

01.03.2019

udzielająca

pozwolenia wodnoprawnego.
Zał. 12. Opinia geotechniczna.

Strona

37
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światłowodowej.

Zał nr 13 do PB
OPIS „SMART GRID”- WYTYCZNE INWESTORA
W wyniku realizacji projektu powstanie linia kablowa 15 kV na dnie zbiornika
wodnego, która będzie połączona z istniejącym kablem w stacji Frydman. Planowana
inwestycja będzie posiadała takie rozwiązania techniczne, aby była możliwość współpracy z
istniejącym majątkiem poprzez inteligentne konfigurowanie topologii sieci – w tym pracę
pierścieniową, lub optymalizację zmniejszającą straty energii. Rezultatem inwestycji będzie
Inteligentna Sieć Energetyczna (ISE), która zgodnie z definicją będzie w stanie efektywnie
integrować zachowanie i działanie wszystkich podłączonych do nich użytkowników –
wytwórców, konsumentów i prosumentów – w celu stworzenia oszczędnego pod względem
gospodarczym i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego,
charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysoką jakością i bezpieczeństwem
dostaw. Dzięki temu uzyska się lepszą wydajność systemu zapewniając wydajniejszą
dystrybucję energii elektrycznej. Otrzyma się dwukierunkową komunikację cyfrową w czasie
rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego, inteligentne i interaktywne monitorowanie
dystrybucji i zużycia energii w celu stworzenia sieci skutecznie integrującej zachowania i
działania wszystkich podłączonych do niej użytkowników.
Planując realizację projektu założono, że zostanie wykonana sieć inteligentna (ISE)
zarówno po stronie średniego jak i niskiego napięcia, o wysokim poziomie jakości
i bezpieczeństwa dostaw oraz o niskim poziomie strat. W tym celu Wykonawca dostarczy
niezbędne elementy systemu i zaimplementuje dedykowane inteligentne
oprogramowanie służące wizualizacji stanu sieci oraz automatycznemu sterowaniu
i przełączaniu zasilań w sytuacjach normalnych oraz awaryjnych. W celu kontroli stanu
stacji, każda z nich zostanie wyposażona w dwie kamery cyfrowe IP (jedna na zewnątrz,
jedna wewnątrz).
Zainstalowany system „Smart Grid” będzie pozwalał na :
• zdalne sterowanie z nastawni EW Niedzica,
• automatyczną pracę systemu w tym przełączanie zasilań,
• ciągłe monitorowanie i wizualizację stanu łączników,
• ciągłe monitorowanie i wizualizację wartości chwilowych energii na wszystkich
poziomach napięcia,

I.

System „Smart Grid” będzie składał się z kluczowych elementów takich jak:
1.

Urządzenia elektroenergetyczne i instalacje IT w tym:
a) Kontenerowe stacje transformatorowe wyposażone w wysoce zaawansowane
technologicznie rozdzielnice SN oraz nN, z możliwością ich zdalnego monitorowania
i sterowania,
• Pola rozdzielcze SN stacji będą miały zainstalowany system łączników
z zasobnikami sprężynowymi o napędach silnikowych, dzięki którym możliwe
jest automatyczne lokalne oraz zdalne manewrowanie funkcjami „załącz” oraz
„wyłącz”.
• System styków pomocniczych zainstalowanych we wszystkich newralgicznych
punktach takich jak wyłączniki, uziemniki, pokrywy, będą informować o
aktualnym stanie pracy.

•

W każdej stacji SN/nN oraz rozdzielni SN będą zamontowane sterowniki cyfrowe
ze specjalnym oprogramowaniem „SMART GRID”. System ten, łącznie
z poszczególnymi elementami wykonawczymi, stanowić będzie element blokady
logicznej uniemożliwiający wykonanie błędnych czynności łączeniowych.
• Rozdzielnice nN na odpływach będą wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe
z modułami kontroli stanu aparatu, jak również samych wkładek
bezpiecznikowych.
b) Rozdzielnie SN zapewniające możliwość zasilania w pętli (z rezerwowaniem zasilania
z pierwszym kablem podwodnym 15 kV). W przypadku awarii jakiegoś odcinka kabla
- zasilanie stacji powinno się samoczynnie przełączyć na drugie sprawne zasilanie
w pętli).
c) Inteligentne liczniki energii elektrycznej pozwalające na ciągłe monitorowanie
parametrów energii w stacjach transformatorowych oraz u odbiorców, dzięki którym
możliwa będzie kontrola i bilansowanie zużywanej energii.
2.

Układ transmisji z potwierdzeniem zwrotnym wykonanych operacji telemetrycznych
w oparciu o podwodną linię kablową światłowodową ułożoną równolegle do kabla 15
kV. Projektuje się wykonanie linii światłowodowej kablem światłowodowym typu:
DDC-CI do stosowania w zbiornikach słodkowodnych do głębokości 100 m.
Światłowód projektuje się jako jednomodowy o 96 włóknach. Długości poszczególnych
odcinków oraz ich lokalizacja będzie identyczna jak w przypadku kabla 15 kV.
Transmisja danych między wszystkimi sterownikami zainstalowanymi w Stacjach
SN/nN i rozdzielniach, a oddalonym systemem dyspozytorskim sieci dystrybucyjnej w
nastawni EW Niedzica będzie odbywać się z wykorzystaniem w/w światłowodu.

3.

Sterownik nadrzędny sterowania oraz
monitoringu nowoprojektowanej sieci
dystrybucyjnej należy zainstalować w EW Niedzica na oddzielnym serwerze w
uzgodnionej z Inwestorem lokalizacji. Sygnały z nowoutworzonego systemu sterowania
mają być zintegrowane z istniejącym system SCADA – Control Maestro.
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa systemu łączności transmisja danych
między wszystkimi elementami „SMART GRID” będzie się odbywać po wyizolowanej
sieci LAN.

4.

Urządzenia do wizualizacji układu sieci dystrybucyjnej w pomieszczeniu Nastawni
EW Niedzica w postaci matrycy sześciu monitorów, umieszczonych w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Monitory wąskokrawędziowe, przeznaczone do
pracy ciągłej (24/7), rozmiar pojedynczego monitora około 50”.

Uwzględniając powyższy opis oraz wytyczne Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem
opracuje specjalnie dedykowany program komputerowy realizujący powyższe założenia.
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8960/134

~15,00 m2

-

7

Stacja transformatorowa Frydman
Pompownia 630 kVA w istniejącej
pomopowni Frydman

8960/127

-

-

8

Stacja transformatorowa Dębno 630 kVA w
istniejącej pomopowni Dębno

1987/214

-

-

1

2

Nr. ewid. działki

Rodzaj obiektu

Betonowe bloczki dociążające o wymiarach Według części
0,15x0,15 m wraz z rurą ochronną o
opisowej PB
średnicy 110 mm oraz średniej długości
0,75 m układane co 20,0 m

2

Projektowana linia kablowa SN 15 kV
wraz z projektowaną linią światłowodową
Rozdzielnia SN RPW 15 ZEW Niedzica
S.A - Stacja Zamajerz- ukladana w rurze
ochronnej DVR 160

-

202 szt.

1
3

Modernizowana
rozdzielnia SN RPW15
Elektrowni Wodnej Niedzica

2

2

Projektowana linia kablowa SN 15 kV
wraz z projektowaną linią
światłowodową Rozdzielnia SN RPW 15
ZEW Niedzica S.A - Stacja Zamajerzukladana w rurze ochronnej DVR 160
0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

4

Projektowana stacja
transformatorowa
Zamajerz 630 kVA

instal -elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

Za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych
w zakresie symboli, znaków,
treści oraz skali

inż. Edmund Nowak

instal -elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowane zagospodarowanie terenu cz.1 trasa linii kablowej 15 kV.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

1:1000

Nr rysunku:

PZT-03
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

914 x 2300

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

Rozdzielnica SN
typu ROTOBLOK VCB
prod. ZPUE S.A
VCB 3 (1)

RP+Rtpwł (2)

Analizator
PM800
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II- __VA kl......
FS5

0,5A
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3
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15 0.1 0.1
3 3 3
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kl. ..........
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Transformator2
630kVA
15/0,4kV
(max. 630kVA)

3xYHAKXS (1x70mm2)

ZK
F8

N

3xP50x10
1xP50x10

Rezerwa

Tablica pomiarowa

Zasliacz 230/24VDC

Telemechanika

Rezerwa

Gniazdo
~230V

Rezerwa

PE

N

oświetlenie
stacji

3x(2xYKY 1x240mm2)
2x(YKY 1x240mm2)
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Rezerwa
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3
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3
......./5A
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___A
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02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

NH-3

___A
630A

NH-3

___A
630A

NH-3

___A
630A

3

NH-3

2

NH-3

1

NH-3

3

TPW
15/0,23kV
6,3kVA

CLS6/B6

MUPASZ
710plus

Ur
Ir
Ik
Ip

Biuro projektowe:

PEN

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

inż. Edmund Nowak
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowane stacje transformatorowe - schemat
elektryczny
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-01
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
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Schemat
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Rozdzielnica SN
typu ROTOBLOK VCB
prod. ZPUE S.A
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02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

inż. Edmund Nowak
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowana rozdzielnica SN - schemat
elektryczny oraz widok zewnętrzny.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-02
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
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02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

inż. Edmund Nowak
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Rozdzielnica nN typu RN-W z 6 odpływami.

Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-03
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

210 x 297

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.

REI120

4760

REI120

Transformator
630 kVA
15,75 kV/0,42 kV
(max.630 kVA)

60W
500

(4)
Pole
transformatorowe

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

3060

Człon
zasilający

Rozdzielnica nN typu RN-W

550
750

950

60W

REI120

Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.
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02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

800/1900

1050/1900

1000

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie

UWAGI!
1) Stacja wykonana według normy PN-EN 62271-202, obliczeniowo określona klasa obudowy 20.
2) W niniejszym opracowaniu zastosowano transformator olejowy 630kVA 15,75/0,42kV
prod. Schneider-electric, wymiary transformatora (dł x szer x wys) 1390mm x 970mm x 1560mm.
W przypadku transformatora o innych wymiarach, parametry i gabaryty stacji mogą ulec zmianie.
3) Wagi: Waga bryły głównej wraz z wyposażeniem: 18600kg, dachu: 5400kg, fundamentu 18000kg, waga transformatora:1680kg.
4) Grubość ścian fundamentu 15cm.
5) Warstwa przeciwilgociowa fundamentu wykonana do wysokości 1,15m (10 cm powyżej poziomu gruntu),
powyżej tej wysokości malowana w kolorze stacji.
6) Drabinka motowana w wyłazie i opierana na płycie dennej fundamentu.
7) Przed stacją zamontowany podest w celu umożliwienia wejścia do stacji
8) Przed posadowieniem stacji należy dokonać odbioru technicznego płyty fundamentowej przez osobę uprawnioną.
Po pozytywnym odbiorze można przystąpić do montażu stacji.
9) Fundament stawiany na płycie żelbetowej na gruncie, ma przylegać cała podstawą płyty dennej, nie dopuszcza się poziomowania za pomocą podkładek bo to
zmienia charakter pracy statycznej i może doprowadzić do przebicia płyty na gruncie.

Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

inż. Edmund Nowak

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowana stacja transformatorowa - widok z
góry, rozmieszczenie aparatury.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-04
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
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02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
TYP ZABEZPIECZEŃ

Numer pola

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

POWYKONAWCZO
MCA4-2D0AKA

MCA4-2D0AKA

MCA4-2D0AKA

MCA4-2D0AKA

MCA4-2D0AKA

MCA4-2D0AKA

Biuro projektowe:

ŁĄCZNIK GŁÓWNY

PRZEKŁADNIKI
PRĄDOWE

VD4 17.06.31

VD4 17.06.31

VD4 17.06.31

VD4 17.06.31

VD4 17.06.31

VD4 17.06.31

50//5/5[A]
I.15VA; kl. 0,5 FS5
II. 15VA; kl. 5P10

50//5/5[A]
I.15VA; kl. 0,5 FS5
II. 15VA; kl. 5P10

80//5/5[A]
I.15VA; kl. 0,5 FS5
II. 15VA; kl. 5P10

80//5/5[A]
I.15VA; kl. 0,5 FS5
II. 15VA; kl. 5P10

80//5/5[A]
I.15VA; kl. 0,5 FS5
II. 15VA; kl. 5P10

80//5/5[A]
I.15VA; kl. 0,5 FS5
II. 15VA; kl. 5P10

PRZEKŁADNIKI
NAPIĘCIOWE

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie

15:V3//0,1:V3/0,1:3[A]
I.15VA; kl. 0,5 FS5
II. 15VA; kl. 5P10

Imię i nazwisko

UZIEMNIK

+

+

+

+

+

+

+

WSKAŹNIK NAP.
PRZEKŁ. ZIEMN.

SN-3

SN-3

SN-3

SN-3

SN-3

SN-3

SN-3

IO-100-D

IO-100-D

IO-100-D

IO-100-D

IO-100-D

IO-100-D

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

ZABEZPIECZENIE
ŁUKOOCHRONNE
INNE

inż. Edmund Nowak
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowana rozdzielnica SN - przepompownia
Frydman.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-05
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

1

Transformator
15/0,4 kV
630 kVA

630 A

6

630 A

630 A

630 A

2

Transformator
potrzeb własnych
15/0,4 kV
2

1
630 A

Transformator
15/0,4 kV
630 kVA

630 A

Transformator
potrzeb własnych
15/0,4 kV
6

Rozdzielnia SN
RPW15
ZEW Niedzica
S.A.

Stacja Zamajerz
630 kVA

Stacja Stylchyn
630 kVA

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim.
Niniejszy
rysunek
nie
może
być
przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek
bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Instytut
OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.
0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Stacja Frydman
Podprzylasek
630 kVA

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

Stacja Dębno
Pompownia
630 kVA

Stacja Frydman
Pompownia
630 kVA

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Połączenie z istniejącą
infrastrukturą

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

Transformator
potrzeb własnych
15/0,4 kV

Transformator
15/0,4 kV
630 kVA

6

2

1
630 A

1
630 A

2
630 A

6
630 A

1
630 A

2
630 A

630 A

6

Transformator
6/0,4 kV
630 kVA

630 A

Transformator
15/0,4 kV
630 kVA

630 A

Transformator
potrzeb własnych
15/0,4 kV

inż. Edmund Nowak

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowana stacja transformatorowa - schemat
elektryczny.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-06
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.

Elewacja frontowa

2650

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

KOM ORA
TRANSFO RMATORA

~3730

ROZDZIELNIA
SN 15kV/nN 0,4kV

Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako przykładowe,
wyznaczające typ oraz standard dla danego elementu. Na
etapie
realizacji,
konkretne
rozwiązania
materialowe
i technologiczne mogą zostać zmienione/zastąpione przez
rozwiązania alternatywne, pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych oraz wyrażenia zgody
przez projektanta i inwestora.

±0,00

0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

min. 1,4 od najniższego
punktu terenu istniejącego

max -1,15

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Niwelacja terenu do poziomu
istniejącgo,
utwardzenie kruszywem

4670

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga
płyta żelbetowa min. 25cm
chudy beton gr. 10cm frontowa

instal -elektr.
KL-210/89

Sprawdził:
UWAGA!!!!
PRZEPUSTY KABLOWE ORAZ KOMORĘ
TRANSFORMATORA UMIEŚCIĆ PO PRAWEJ STRONIE
(PATRZĄC OD FRONTU)

inż. Edmund Nowak

instal -elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowana kontenerowa stacja
transformatorowa - widok elewacji frontowej
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-07
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

210 x 297

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.

Elewacja tylna

~3730

2650

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

±0,00

0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

min. 1,4 od najniższego
punktu terenu istniejącego

max -1,15

4670

Niwelacja terenu do poziomu
istniejącgo,
utwardzenie kruszywem

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal -elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

płyta żelbetowa min. 25cm
chudy beton gr. 10cm frontowa

inż. Edmund Nowak
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

instal -elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowana kontenerowa stacja
transformatorowa - widok elewacji frontowej.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-08
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

210 x 297

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

Elewacja boczna-lewa

Elewacja boczna-prawa

~3730

~3730

2650

Front
0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
max -1,15
min. 1,4 od najniższego
punktu terenu istniejącego

max -1,15

Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

Niwelacja terenu do
poziomu istniejącgo,
utwardzenie
kruszywem

inż. Józef Bałaga

instal -elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

płyta żelbetowa min. 25cm
chudy beton gr. 10cm frontowa

inż. Edmund Nowak
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

instal -elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Projektowana kontenerowa stacja
transformatorowa - widok elewacji bocznych.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-09
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

210 x 297

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie

LEGENDA:
Oznaczenie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj obiektu
Skarpa odpowietrzna zapory
Uchwyt montażowy - obejma
Rura ochronna DVR 160
Chodnik na koronie zapory czołowej
Kabel SN 3x(XRUHKXSAxo 1x70/25 mm2 12/20 kV)
Murek ochronny
Uchwyt montażowy - obejma mocująca
Rura ochronna BE 160
Strona odwodna zapory czołowej (beton)

Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

Uwagi

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

Kabel światłowodowy układać należy w taki sam sposób,
we wspólnym wykopie.
Rysunek ma charakter pogladowy/informacyjny - brak skali
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

inż. Edmund Nowak

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Przejście kablem SN oraz światłowodowym przez
zaporę czołową - rysunek poglądowy.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-10
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie

LEGENDA:
Oznaczenie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj obiektu
Skarpa odpowietrzna zapory
Uchwyt montażowy - obejma
Rura ochronna DVR 160
Planowana ścieżka rowerowa
Kabel SN 3x(XRUHKXSAxo 1x70/25 mm2 12/20 kV)
Murek ochronny

Uchwyt montażowy - obejma mocująca
Rura ochronna BE 160
Strona odwodna zapory bocznej (beton)

Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

Uwagi
Kabel światłowodowy układać należy w taki sam sposób,
we wspólnym wykopie.
Rysunek ma charakter pogladowy/informacyjny - brak skali
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

inż. Edmund Nowak

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Przejście kablem SN oraz światłowodowym przez
zaporę boczną w okolicy przepompowni Frydman rysunek poglądowy.
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-11
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie

LEGENDA:
Oznaczenie

1
2
3
4
5
6

Rodzaj obiektu
Skarpa odpowietrzna zapory
Uchwyt montażowy - obejma
Rura ochronna DVR 160
Korona zapory bocznej
Kabel SN 3x(XRUHKXSAxo 1x70/25 mm2 12/20 kV)
Skarpa odwodna zapory

Imię i nazwisko

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

Uwagi
Kabel światłowodowy układać należy w taki sam sposób,
we wspólnym wykopie.
Rysunek ma charakter pogladowy/informacyjny - brak skali
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

inż. Edmund Nowak

instal- elektr.
KL-182/89

Nazwa rysunku:

Przejście kablem SN oraz światłowodowym przez
zaporę boczną w okolicy przepompowni Dębno rysunek poglądowy.
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Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

Uwagi
Kabel światłowodowy układać należy w taki sam sposób,
we wspólnym wykopie.
Rysunek ma charakter pogladowy/informacyjny - brak skali
Wszyskie prace budowlane wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy.
Rozwiązania materiałowe i technologiczne przedstawione
w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard dla danego
elementu. Na etapie realizacji, konkretne rozwiązania
materialowe
i
technologiczne
mogą
zostać
zmienione/zastąpione przez rozwiązania alternatywne, pod
warunkiem
zachowania
parametrów
technicznych
i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez projektanta
i inwestora.
0

02-2020

Nr rew.

Data

Wydanie pierwotne rysunku.
Opis zmian

Inwestor:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
Inwestycja (Projekt nr PZ2502):

Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika
Czorsztyńskiego - gmina Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy
Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie
Imię i nazwisko

LEGENDA:
Oznaczenie

1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj obiektu
Betonowy bloczek

Uchwyt ze stali nierdzewnej
Lina ze stali nierdzewnej
Obejma na rurę ochronną
Rura ochronna dwudzielna A PS
Kabel SN 3x(XRUHKXSAxo 1x70/25 mm2 12/20 kV)
Rura ochronna światłowodu
Projektowany kabel światłowodowy

Branża, nr upr.

Podpis

Projektował:

inż. Józef Bałaga

instal- elektr.
KL-210/89

Sprawdził:

inż. Edmund Nowak

instal- elektr.
KL-182/89
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Ideowe przedstawienie betonowego obciążnika do
kabli SN oraz linii światłowodowej
Stadium:

Branża:

Projekt
budowlany

Elektryczna

Skala:

Nr rysunku:

PB-E-13
stadium-branża-numer_rewizja

Data:

02-2020

Format:

297 x 420

Str:

