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1. OPIS TECHNICZNY 
 

Wstęp  
Opracowanie niniejsze jest projektem oświetlenia drogowego ulicy Plichtowickiej 

i Prostej w Kobiórze 
” 

 

1.1 Podstawy opracowania. 

 1. Zlecenie inwestora. 

 2. Podkłady geodezyjne. 

 3. Warunki przyłączenia do sieci. 

 4. Wizja w terenie. 

 5. Aktualne przepisy i normy. 
 

Zakres opracowania  
Projekt obejmuje swym zakresem: 
- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, 
- budowę latarni, 
- budową szafy oświetlenia ulicznego 
- budowę przyłącza do szafy oświetlenia ulicznego 

 

Stan istniejący. 
Przy ul. Plichtowickiej i Prostej w Kobiórze nie ma sieci oświetlenia drogowego.  

 

Stan projektowany. 
Projektowana sieć oświetlenia ulicznego zasilona zostanie  zgodnie z warunkami przy 

łączenia do sieci nr S/HK/9244/2014 wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. 
z istniejącego słupa sieci napowietrznej nN. 

W miejscu wskazanym na rys. nr 1/1 posadowić szafę oświetlenia ulicznego SSOU-
CPA4.0 produkcji RABBIT Sp. z o.o. Schemat szafy przedstawiono na rysunku nr 5. 
W szafie zabudować cyfrowy programator astronomiczny CPA4.0 oraz trójfazowy 
reduktor mocy 3,8kVA.  

Z słupa sieci napowietrznej nN – miejsca przyłączenia poprowadzić kabel YAKXS 
4x35mm

2
 do projektowanej szafy oświetlenia ulicznego. 

W miejscach jak na rys. nr 1/1 i 1/2 posadowić słupy oświetleniowe SP-4W 
z wysięgnikiem WTM-15/2 oraz oprawą uliczną LUNOIDA S-70 ze statecznikiem 
elektromagnetycznym produkcji Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA”. 
W oprawach zamontować lampy sodowe wysokoprężne 70W. Latarnie stawiać na 
prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-40. W słupach zabudować typowe 
tabliczki TB-2 lub TB-12. Tabliczki TB-2 montować w miejscach skrzyżowań istniejących 
i planowanych oraz w ostatnich słupach (15szt). Na słupach zabudowana zostanie tylko 
oprawa oświetlenia ulicznego. Po wybudowaniu chodników przy ulicy zamontowane 
zostaną oprawy oświetlające chodnik – nie ujęte w tym opracowaniu. 

Od projektowanej szafy oświetlenia ulicznego poprowadzić poprzez projektowane 
latarnie linię kablową YAKXS 4x35mm

2
 . Kabel na całej długości prowadzić w rurach 

ochronnych DVK75. 
Długość linii kablowej ułożonej w ziemi z 3% zapasem na pokrycie ewentualnych 

ruchów gruntu wynosi 997m. Należy przewidzieć dodatkowe 125m kabla 
zamontowanego w słupach oświetleniowych, szafie oświetlenia ulicznego i na słupie 
przyłączeniowym.  

 



Układanie kabla. 
Kabel układać zgodnie z zachowaniem następujących warunków:  

- Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 . 
- głębokość układania kabla 0,7 m (w  przypadku braku możliwości spełnienia 

warunku – wprowadzenie kabla do budynku, obejściu urządzeń podziemnych- kabel 
chronić rurą ochronną typu AROT DVK 75 przy czym minimalna głębokość ułożenia 
w tym przypadku nie może być mniejsza niż 50 cm) 

- kabel układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm i zasypać 
warstwą piasku grubości co najmniej 10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego 
o grubości  30 cm. Następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego 
o grubości min. 0,3mm. Krawędzie folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych 
kabli równomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm. 

-  Kabel ułożony w ziemi wyposażyć w trwałe oznaczniki  w odległości nie mniejszej 
niż 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: 
skrzyżowania, wejściach do kanałów i rur ochronnych. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy zawierające / symbol  linii, napięcie linii, relacja linii, znak 
użytkownika i właściciela kabla,  rok ułożenia kabla/.  

- na całej długości kabel układać w rurze ochronnej AROT DVK 75, dodatkowo przy 
skrzyżowaniach z drogami kabel układać w przepuście na głębokości min. 1m.  

- Przy wyprowadzaniu kabli na słup od wysokości 2,5m do głębokości 0,5m pod 
powierzchnią gruntu układać je w rurze ochronnej BE50 , którą od góry uszczelnić 
kielichem termokurczliwym. 

- kable układać linią falistą z zapasem 3% wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntowych 

 
Trasa projektowanej linii oświetlenia drogowego przebiega przez działki nr 1790/44, 

1792/44, 1303/44, 1334/44, 1348/44, 1679/44, 1675/44, 1671/44, 1668/44, 1664/44, 
1661/44, 1652/44, I1344/44, 1384/44, obręb KOBIÓR. Wszystkie działki są własnością 
Gminy Kobiór. 

 

Uwagi dla wykonawcy. 
Trasa linii kablowej, posadowienie nowych laterni podlega geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie przed rozpoczęciem prac, a w trakcie prowadzenia robót 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy 
prowadzić pod nadzorem służb energetycznych TS S.A. 

Należy stosować się do uwag użytkowników urządzeń podziemnych zamieszczonych 
w załączonym protokole z narady koordynacyjnej. 

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić wejście w teren z właścicielami / 
władającymi nieruchomości. 
 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

 przed dotykiem bezpośrednim  
Dobrane obudowy skrzynek elektrycznych, aparatura, kable, spełniające wymagania 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.XI 1990. 
 

 przed dotykiem pośrednim. 
a) ochrona przez zastosowanie urządzeń w drugiej klasie ochronności 
 



Uziemienie ochronne 
Uziemienie ochronne dotyczy tylko szafy oświetlenia ulicznego. Pozostałe urządzenia 

są wykonane w drugiej klasie izolacji.  
Uziemienie ochronne projektuje się jako powierzchniowe wykonane płaskownikiem 

ocynkowanym FeZn 30x4 ułożonym wzdłuż kabla zasilającego i oświetleniowego 
uzupełnione uziomami pionowymi. Wartość rezystancji uziemienia szafy oświetlenia 

ulicznego nie może przekroczyć 10. Po wykonaniu uziemienia wartości uzyskanych 
rezystancji należy potwierdzić pomiarami. 
 

Ochrona przepięciowa 
Na sieci w miejscu podłączenia kabla zabudować ochronniki przepięciowe typu 

SE 45.350 i połączyć je z uziemieniem o wartości nie przekraczającej 10Ω .  
 

Uwagi końcowe. 
Projektowane urządzenia nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed szkodami 

górniczymi i nie wymagają wycinki drzew. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy 

wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
 
Termin wykonania sieci należy uzgodnić z inwestorem. 
 



2. Obliczenia techniczne. 
 
 Dane: 
Sieć oświetleniowa nN – 
39 latarni z lampami wysokoprężnymi sodowymi 70W  
Napięcie pracy: 400/230V 
Układ sieci : TN-C 
 
Bilans mocy: 
Pm = 39 x 80W = 3,12kW 
 
Obliczenia sieci przedstawiono w tabeli. 
 
 

 

3. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1.  Kabel YAKXS 1kV 4x35 mm
2
 mb 1122 

2.  Rura ochronna AROT DVK 75 mb 997 

3.  Rura ochronna AROT BE 50 mb 3 

4.  Folia niebieska  mb 997 

5.  Piasek m
3 

60 

6.  Latarnia SP-4W szt 39 

7.  fundamentem B-40 szt 39 

8.  z wysięgnikiem WTM-15/2 szt 39 

9.  oprawą uliczną LUNOIDA S-70 (II klasa izolacji) szt 39 

10.  lampą sodową wysokoprężną 70W szt 39 

11.  Złącze słupowe TB-2 szt 15 

12.  Złącze Słupowe TB-12 szt 24 

13.  Wkładki topikowe B01/E14 6A szt 39 

14.  Przewód YDY 2x2,5mm
2
  m 234 

15.  Szafa oświetlenia ulicznego SSOU-CPA4.0 –RABBIT 
 wg. rys nr 5 

kpl 1 

16.  Ochronniki przepięć SE 45.350 szt 3 

17.  Kielich termokurczliwy na kabel YAKXS 4x35mm szt 1 

18.  Uchwyt dystansowy BIC 3050 szt 4 

19.  Taśma stalowa IF 207 mb 16 

20.  Klamerka CF szt 8 

21.  Zaciski NTD 151 AFA szt 4 

22.     

 









Słup SP-4W 

   Dane techniczne 

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na   
  sposób pakowania 

Typy zakończeń słupa 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl  
Dyrektor Handlowy  tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl 
Dział  Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl 
Dział Sprzedaży tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl 

Podstawa  słupa 

Typ słupa   SP-4W  

Wysokośd H *m+  4,65 

Kolor   czarny biały 

Słupy standardowe (kod) 

Typy  

zakooczeo  

A 17411 19411 

B 17421 19421 

E 17451 19451 

Słupy o podwyższonej odp. 
termicznej (kod) 

A 17411F - 

B 17421F - 

E 17451F - 

Waga netto [kg] 

A  44,0 

B 37,0 

E 50 

Objętośd jednostkowa *m3]*  
A , B 0,16 

E 0,17 

Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie typ zakooczenia „B” – Ø60 – OS-1, OP, OPA-1                                                                                                                                                                                                               

Stosowane wysięgniki 
typ zakooczenia "A" – Ø60 – WT oraz WA-1, WA-01, WA-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

typ zakooczenia "E" – Ø51 – WTM 

Układy ramion typ zakooczenia "A" – Ø60 – układ ramion typu "P"                                                                                                                                                                                                                                           

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-40 / Z-40 

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311140 / 311204 

Kod elementów złącznych 311003 



Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3 
Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2 

Oprawa Lunoida 

   Dane techniczne 

   Charakterystyka 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl  
Dyrektor Handlowy  tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl 
Dział  Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl 
Dział Sprzedaży tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl 

Krzywa rozsyłu oprawy  

LUNOIDA S-250W 

Typ oprawy 
Klasa izolacji 

Moc [W] Typ źródła światła/oprawka 

Waga oprawy netto 
[kg]  

Objętośd     
jednostkowa 

[m3] 

Powierzchnia 
boczna [m2] 

I klasa II klasa I kl. izolacji II kl. izolacji 

LUNOIDA S-70 220102 220202 70 sodowe E-27 8,9 9,0 

0,07 0,13 

LUNOIDA S-100 220103 220203 100 sodowe-E-40 9,3 9,4 

LUNOIDA S-150 220104 220204 150 sodowe E-40 9,9 10,0 

LUNOIDA S-250 220105 220205 250 sodowe E-40 11,2 11,3 

LUNOIDA S-400 220106 220206 400 sodowe E-40 12,4 12,5 

LUNOIDA MH-70 220107 220207 70 metalohalogenkowe E-27 8,9 9,0 

LUNOIDA MH-100 220108 220208 100 metalohalogenkowe E-27 9,2 9,3 

LUNOIDA MH-150 220109 220209 150 metalohalogenkowe E-27 9,8 9,9 

LUNOIDA MH-250 220110 220210 250 metalohalogenkowe E-40 11,2 11,3 

LUNOIDA MH-400 220111 220211 400 metalohalogenkowe E-40 12,4 12,5 

Stopieo ochrony IP  IP 67 dla części optycznej, IP45 dla komory osprzętu elektrycznego 

Klasa izolacji I, II 

Napięcie zasilania 230 V, AC 

Częstotliwośd napięcia zasilania 50 Hz 

Materiał 
korpus - odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium, pokrywa - polimer 

techniczny odporny na promieniowanie UV 

Kolor 
korpus - RAL 7038, pokrywa - tworzywo barwione w masie na kolor 

RAL 7035 

Montaż 
bezpośrednio na słupie z zakooczeniem Ø60÷Ø76 i długości 100 mm 

lub na wysięgniku 

Regulacja oprawy  regulacja kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 110° co 4,5° 

Klosz płaska szyba hartowana 

Odbłyśnik tłoczony z blachy aluminiowej 

Oprawka porcelanowa E-27, E-40 

Osprzęt elektryczny 

montowany na płycie montażowej z tworzywa sztucznego,             
statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 

70W - 400W, możliwośd zastosowania statecznika elektronicznego 
dla lamp metalohalogenkowych 100W i 150W (EL) 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
a) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego będzie obejmował: 
Kolejne etapy budowy będą obejmowały: 
1. Wytyczenie przez geodetę trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz miejsc 
posadowienia latarni i szafy oświetlenia ulicznego. . 
2. Oznakowanie ulicy w obrębie prowadzenia robót. 
3. Dostawa materiałów. 
4. Wykonanie wykopów kontrolnych. 
5. Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców. 
6. Posadowienie latarni. 
7. Wykonanie wykopów kablowych pod linie oświetlenia ulicznego. 
8. Ułożenie linii kablowych oświetlenia ulicznego montaż szafy oświetlenia 
ulicznego 
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
10. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
11. Wykonanie pomiarów sprawdzających. 
12. Odbiór końcowy. 
13. Zgłoszenie zakończenia robót. 
 
b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Na trasie projektowanych linii kablowych nN i oświetlenia znajdują sie: 
- istniejące linia telefoniczna 
- istniejące wodociągi 
- istniejące gazociągi 
- istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa 
- istniejące drogi gminne  
 
c) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOGA STWARZAC ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA 
I ZDROWIALUDZI 
1. Istniejąca napowietrzna linia energetyczna, 
2. Istniejące podziemne sieci gazowe, ciepłownicze, energetyczne, wodociągowe 
3. Droga dla ruchu kołowego 
 
d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN 
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTAPIENIA 
W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, 
związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi: 
1. Roboty ziemne – niewłaściwy, zbyt duży kąt pochylenia skarpy dla danego 

rodzaju gruntu; 
2. Upadek z wysokości – brak zabezpieczeń i oświetlenia terenu. 
3. Prace w pobliżu urządzeń będących pod napięciem. 
4. prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe 
5. Roboty sprzętu zmechanizowanego: 



 Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego. 

 Brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach 
mechanizmów. 

 Przebywanie ludzi w pobliżu (w zasięgu) ruchomych części maszyn. 

 Brak kontroli zmechanizowanego sprzętu przed rozpoczęciem pracy, pod 
względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa ubytkowania.  

 Używanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi. 
 
e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem 
„BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz 
bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapoznani z planem „BIOZ” pracownicy winni potwierdzić podpisem złożonym 
w załączniku do planu „BIOZ”. 
Wszystkie prace w pobliżu urządzeń będących pod napięciem należy wykonywać na 
polecenie pisemne.  
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
1. Usuniecie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia. 
2. Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi. 
3. Oznakowanie miejsca zagrożenia. 
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy. 
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb tzn.: 
_ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999 
_ PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: tel.: 998 
_ POLICJI: tel.: 997 
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 
1. Ubrania ochronne; 
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości (linki ochronne, 
asekuracyjne, itp.); 
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby: 
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą 
wystąpić bezpośrednie zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych 
zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami.  
 



f) WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH 
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJACĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 
następujące środki: 

 Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.  

 Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy. 

 Przy wykonywaniu robót na wysokości stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą. 

 Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter 
uniemożliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczeń, należy wprowadzić 
inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem. 

 Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony 
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi.  

 Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, 
np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 
oznakować. 

 Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczna. 

 Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych 
przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręczę ochronne i zaopatrzyć je w 
napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła 
ostrzegawcze. 

 Poręczę powinny być umieszczone na wysokości 1,10 [m] ponad terenem i 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 1[m] od krawędzi wykopu. 

 Prace przy urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane 
muszą być przez zespół kwalifikowanych pracowników i pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz 
uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepisów budowy urządzeń 
elektrycznych oraz przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu 
robót budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych. 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci. 
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