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Spis zawartości opracowania. 

 

 

A. Część opisowa. 

 

I. Opis techniczny. 

 

1. Podstawa opracowania. 

2. Cel opracowania i zakres opracowania.. 

3. Inwestor 

5. Opis projektowanych rozwiązań. 

6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 

 

II. Załączniki. 

 

1. Karta rejestracyjna wtórnika. 

2. Uzgodnienie projektu przez właściciela działki nr 155  - Gminą Wolin. 

3. Protokół Starosty Kamieńskiego nr 75/2018 z narady koordynacyjnej dot. usytuowania  

projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

4. Uzgodnienie z Wolińskim Parkiem Narodowym z dnia 20.05.2018. 

5. Uzgodnienie projektu przez ENEA Operator. 

6. Uprawnienia budowlane projektanta   

7. Zaświadczenie o przynależności projektanta 

 

B.   Część graficzna  

 

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny remontu przyłącza energetycznego SN 15kV - część I. 

Rys. nr 2. Plan sytuacyjny remontu przyłącza energetycznego SN 15kV - część II. 

Rys. nr 3. Schemat jednokreskowy wprowadzenia kabla na stację transformatorową słupową  

                ENEA Operator nr 2758. 
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Opis techniczny 

 

 

1. Podstawa opracowania. 
 

 Zlecenie Inwestora 

 Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości,  

 Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu  

 Wtórnik do celów projektowych 

 Inwentaryzacja w terenie. 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

 

Celem opracowania jest awaryjna wymiana linii kablowej SN 15kV - przyłącza z sieci 

energetycznej ENEA Operator do stacji transformatorowej zasilającej Latarnię Morską 

Urzędu Morskiego w Szczecinie "Kikut".  

Zakresem niniejszego opracowania objęto: 

- wyprowadzenie kabla ze stacji transf. słupowej ENEA Operator nr 2758, 

- budowę linii kablowej SN 15kV o całkowitej  długości trasowej 1.770m  

- wprowadzenie linii kablowej do stacji transformatorowej 

- wprowadzenie proj. linii kablowej na słup linii energetycznej ENEA Operator. 

- wykonanie pomiarów elektrycznych i geodezyjnych nowej linii kablowej, 

- demontaż ze słupa stacji transf. ENEA i ze stacji transformatorowej Urzędu Morskie- 

  go istniejącego kabla. 

 

3. Inwestor 

 

Inwestorem jest Urząd Morski w Szczecinie pl.Batorego 4 70-207 Szczecin 

 

4.  Stan istniejący 

 

Kabel energetyczny zasilający stację transformatorową na potrzeby Latarni Morską 

"Kikut" został wybudowany w latach 60-tych XX wieku. Jest ta kabel z izolacją olejo-

wą, w pancerzu z taśm stalowych. Jedynie wprowadzenie linii kablowej na słup stacfji 
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transformatorowej słupowej 15/0,45kV ENEA Operator wykonane jest kablem w izola-

cji z tworzyw sztucznych - typ kabli YHdAKX1*70mm2. Granica eksploatacji urządzeń 

(granica własności) jest ustalona na końcówkach kablowych głowic kablowych na sta-

cji transformatorowej. 

Kabel w czasie długoletniej eksploatacji uległ wielokrotnemu uszkodzeniu, wykonano 

kilka wstawek i muf  przelotowych. Spowodowało to wypłynięcie części oleju izolacyj-

nego, co jest przyczyną dalszych awarii. Latarnia Morska nie posiada innego, awaryj-

nego zasilania w energię elektryczną. Utrzymanie przyłącza w dobrym stanie tech-

nicznym może być osiągnięte jedynie poprzez wymianę kabla no nowy, we wzmoc-

nionej izolacji, typu 3 x XRUHAKXS1*50/16mm2. 

W stacji transformatorowej zamontowany jest transformator o mocy 25kVA. 

Latarnia Morska "Kikut" oprócz podstawowej funkcji: oświetlenie nawigacyjne na po-

trzeby żeglugi jest wykorzystana jednocześnie do zasilania i eksploatacji urządzeń 

łączności i monitoringu CCTV. 

 

5.  Opis projektowanych rozwiązań. 

 

5.1. Wyprowadzenie kabla z sieci ENEA Operator. 
 

Linia kablowa przyłącza 15kV do stacji transformatorowej Urzędu Morskiego wypro-

wadzona jest ze stacji transformatorowej końcowej ENEA Operator typu STSa20/100 

nr 2758 zlokalizowanej przy ul.Obrońców Westerplatte w Wisełce, na działce nr 233/4. 

Na stacji ułożone są trzy kable jednożyłowe typu YHAKXS1x70mm2. Na stacji zabu-

dowany jest odłącznko-uzemnik z napędem ręcznym, ochronniki przepięciowe 15kV 

oraz głowice kablowe. 

Projektuje się zdemontować istniejące kable i w ich miejsce zamontować kable typu 

XRUHAKXS1x50mm2. Połączenie kabla z linią napowietrzną wykonać z wykorzysta-

niem głowic kablowych  z komponentów nasuwanych i termokurczliwych. np. typu  

CHCSK-F 35-95 prod. Cellpack. Odłączniko-uziemnik oraz konstrukcja pod głowice 

kablowe - bez zmian. 

Na poniższej fotografii przedstawiono widok stacji transformatorowej słupowej ENEA 

Operator - nr 2758 - początek linii kablowej. 
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5.2. Charakterystyka robót. 

Prace przy wymianie linii kablowej przyłącza muszą być prowadzone w sposób za-

pewniający zachowanie ciągłości zasilania stacji transformatorowej. W przypadku ko-

nieczności wyłączenia zasilania Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zasila-

nia obiektu z agregatu prądotwórczego. Praca agregatu dozwolona jest jedynie w po-

trze dziennej - szczegóły ustalić z Wolińskim Parkiem Narodowym.   

Zaprojektowano nową linię kablowa SN 15kV trzema kablami jednożyłowymi typu 

XRUHAKXS1*50/16mm2 wyprowadzonymi z istniejącego słupa krańcowego z odłącz-

nikiem linii napowietrznej ENEA Operator. Na słupie kabel wprowadzić w miejsce ist-

niejącego kabla przewidzianego do demontażu. 

Wprowadzenie linii kablowej do istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej In-

westora – w miejsce  kabli istniejących.  
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Na przeważającej długości projektowana linia kablowa została zaprojektowana 

w miejsce istniejącej linii kablowej. Całkowita długość trasowa projektowanego przyłą-

cza wynosi 1.770m., całkowita długość kabli: 3 x 1870m = 5.610m. 

Trasa kabli w części objętej niniejszym projektem prowadzi przez następujące działki :   

 

Lp. Obręb 
Nr 

działki 

Właściciel  

nieruchomości 

1 0022 Woliński 
Park Narodowy  
gm. Międzyzdroje 

2 Wolińska Park Narodowy 

2 0022 Woliński 
Park Narodowy  
gm. Międzyzdroje 

3/1 Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie 

3 0022 Woliński 
Park Narodowy  
gm. Międzyzdroje 

3/2 Wolińska Park Narodowy 

3 0022 Woliński 
Park Narodowy  
gm. Międzyzdroje 

21 Wolińska Park Narodowy 

4 0022 Woliński 
Park Narodowy  
gm. Międzyzdroje 

47 Wolińska Park Narodowy 

5 Woliń0022 Wo-
liński Park Naro-
dowy  
gm. Międzyzdroje 

48/2 Wolińska Park Narodowy 

6 0022 Woliński 
Park Narodowy  
gm. Międzyzdroje 

48/3 Wolińska Park Narodowy 

7 0001 Wisełka 
gm.Wolin 

154/2 Wolińska Park Narodowy 

8 0001 Wisełka 
gm.Wolin 

155 Gmina Wolin 

9 0001 Wisełka 
gm.Wolin 

233/4 Bogdan Nowak, ul.Prztulna 4, Wisełka 

 

5.3. Układanie kabli. 

Wykop dla układania kabli wykonywać  ręcznie lub z użyciem minikoparki. Kable ukła-

dać na głębokości min. 80 cm Odległość osiowa poszczególnych linii kablowych nie 

może być mniejsza niż 30cm. W wykopie kabel układać linią falistą z zapasem długo-

ści min. 3% długości rowu na warstwie piasku grubości 10cm. Przy zbliżeniu do drzew 

kabel prowadzić w rurach ułożonych metodą przecisku sterowanego. Ułożone kable 

zasypać 10-centymatrową warstwą przesianego piaszczystego gruntu rodzimego (w 
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przypadku braku takiego gruntu dowieść piasek spełniający wymagania), następnie 

warstwą grubości 15cm pozbawioną grud, gruzu i kamienia gruntu rodzimego i ułożyć 

folię z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym z napisem  „Uwaga! kabel 15kV”. 

Krawędzie folii powinny wystawać 15cm poza kable. Folię zasypać do poziomu gruntu 

ubijając ziemię warstwami co 10cm. Nadmiar gruntu rozplantować.  

Zachować normatywne odległości pionowe i poziome od istniejącego i projektowane-

go uzbrojenia podziemnego. Pozostałe zasady układania kabli wg N-SEP-E-0003. 

Dodatkowe zasady układanie kabla na terenie Wolińskiego Parku Narodowego: 

1. Wykonanie wykopów otwartych wykonywać ręcznie lub z użyciem mikrokoparki 

z dążeniem do minimalizacji naruszeń struktury systemu korzeniowego oko-

licznych drzew; 

2. Wykonanie wykopów poprzedzić zdjęciem i odrębnym odłożeniem  powierzch-

niowej warstwy o grubości ok. 20cm gleby  wraz  ze ściółką. 

3. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym - w bezpośrednim sąsiedztwie 

drzew kable wciągnąć do uprzednio ułożonych metodą przecisku lub przewiertu 

sterowanego rur osłonowych. Materiały zużyte wykonania przecisków (płuczka) 

zutylizować poza terenem WPN. 

4. Po ułożeniu kabel zasypać materiałem wyłącznie pozyskanym z wykopów.  

5. Wykorzystać  zebraną warstwę wierzchnią do odbudowy nawierzchni zasypy-

wanego wykopu; 
 

5.4. Pomiary powykonawcze 

Po ułożeniu kabli SN należy wykonać następujące pomiary na kablach : 

- sprawdzenie ciągłości żył 

- oporności izolacji 

- pełna próba napięciowa 

- sprawdzenie sfazowania żył  
 

6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 
 

Ochronę przeciwporażeniową dodatkową dla proj. słupów wykonać zgodnie z PN-E-

05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu powyżej 1kV” 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej stosować uziemienie ochron-

ne.  
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8.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Nazwa obiektu: 

Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV zasilającego 
latarnię morską "Kikut" na działce nr 3/1 obręb 0022 WPN Międzyz-
droje 

 
Adres obiektu:          

 

Działki nr 155,154/2,233/4 z obr. 0001 Wisełka gm. Wolin oraz nr 2, 
3/2, 21, 47, 48/2, 48/3 z obr. 0022 Woliński Park Narodowy, gm. Mię-
dzyzdroje  

 
Inwestor :  Urząd  Morski  w  Szczecinie 

Plac Batorego 4  70-207  Szczecin  

 
Projektant:: mgr inż. Zbigniew Majchrowski 

Al. Bohaterów Warszawy 113/6 
70-371 Szczecin 

 
1.   Zakres robót : 
 

- budowa kabli energetycznych SN 15kV typu 3 x XRUHAKXS 1x50/16mm2  o łącznej dłu-

gości trasowe 1770m i długości całkowitej kabli 3 x 1.787m 

- wykonanie prac pomiarowych wybudowanej sieci energetycznej. 
 

Kolejność realizacji inwestycji.  
 

a) Wykonanie pomiarów ustalających dokładną lokalizację projektowanych elementów sieci 

energetycznej , wytrasowanie trasy kabli. 

b) Zabezpieczenie terenu robót ziemnych poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą          

c) Wykonanie rowów kablowych – ręcznie , bez użycia sprzętu mechanicznego. 

d) Wykonanie przecisków sterowanych o łącznej długości 432m. 

e) Wyrównanie dna wykopów, usunięcie i wywiezienie poza teren budowy gruzu i kamieni , 

nasypanie 10-centymetrowej warstwy piasku. 

f) Ułożenie rur ochronnych pod chodnikami i drogami. 

g) Ułożenie kabli, wykonanie pomiarów geodezyjnych, założenie opasek opisowo-

ostrzegawczych, zasypanie 25-centymetrową warstwą ziemi rodzimej , ułożenie folii 

ostrzegawczej, zasypanie pozostałej części wykopów. 

h) Wykonanie pomiarów elektrycznych ułożonych kabli 15kV. 

i) Wykonanie połączeń w mufach fabrycznych odcinków kabli. 

j) Podłączenia kabli średniego napięcia do stacjach  transf.  

k) Uporządkowanie terenu budowy. 
 

2.   Istniejące obiekty budowlane : 

a) podlegające adaptacji : 

- słup linii napowietrznej SN 15kV  
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b) podlegające rozbiórce 

- istniejące odcinki linii kablowej na odcinkach na słupie oraz przy wprowadzeniu do sta-

cji transformatorowej. 
 

3.   Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia l 
 

Prace belą wykonywane przy czynnych liniach energetycznych kablowych15kV 
 

4.  Wskazania dotyczące możliwych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
          

Prace ziemne wykonywane będą w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci elektroenerge-

tycznych, telekomunikacyjnych, wod-kan – w przypadku uszkodzenia zagrożenie porażenia 

prądem elektrycznym, zalania wykopów wodą i ściekami  

Miejsca robót powinny być oznaczone   i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu 

drogowego oraz w oparciu o obowiązujące przepisy BHP. 

5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  

Przed rozpoczęciem robót należy udzielić pracownikom instruktażu  w zakresie zagrożeń wy-

stępujących przy realizacji zadania przewidzianego na dany dzień. Udzielenie instruktażu po-

winno być potwierdzone podopisem pracownika. 

6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

      z wykonywania robót budowlanych. 

a) Prace przy robotach przełączeniowych na sieciach SN muszą być wykonywane na pole-

cenie pisemne. 

b) Prace ziemne należy odpowiednio oznakować, 

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowiązany jest zaopatrzyć  pracownika  

w odzież roboczą i ochronną odpowiednio do wykonywanych czynności. 

d) Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien pospadać atesty oraz instrukcje określa-

jące sposób jego użytkowania. 

Sposób prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod słup linii napowietrznej       

i układanie kabli : 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć na terenie 

przyszłych robót przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego 

- odspajanie gruntu na głębokości powyżej 40cm może odbywać się jedynie ręcznie, 

bez użycia kilofów 

- zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedz-

twie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

-    wykopy w odpowiedni sposób oznakować i zabezpieczyć barierkami 
 

                                                                                        Opracował : 

                                                                                         mgr inż. Zbigniew Majchrowski 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.10 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.11 

 

 
 

 

 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.12 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.13 

 

 
 

 

 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.14 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.15 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.16 

 

 
  



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.17 

 

 
 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.18 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.19 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.20 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.21 

 

 
 

 



Awaryjna wymiana przyłącza energetycznego SN 15kV z sieci ENEA Operator 

zasilającego  latarnię morską "Kikut"                                                                                           str.22 

 

 
 

 


