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OPIS  TECHNICZNY  
 
1. Podstawa opracowania . 
 

 warunki przyłączenia projektowanego oświetlenia terenu wydane przez RD 
Tarnów  

 wizja i pomiary w terenie  

 uzgodnienia ZUDP 

 przepisy oraz normy 
 

  
2. Stan istniejący. 
 
Obecnie obok drogi gminnej - dz. nr: 451  w miejscowości Poręba Radlna przebiega 
sieć elektroenergetyczna  napowietrzna n.N. wykonana przewodami typu AL 4 x 35 , 
wybudowana  na słupach betonowych typu ŻN i ALA.  Powyższa sieć zasilana jest 
ze stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV Poręba Radlna 1, S-146 obw. nr. 4. 
Obok drogi gminnej - dz. nr: 36 w miejscu projektowanego oświetlenia drogowego 
brak jest urządzeń elektroenergetycznych.    
 
Zgodnie ze zleceniem inwestora projektuje się zainstalowanie 2 opraw 
oświetleniowych dla oświetlenia części w/w drogi gminnej z wykorzystaniem 
istniejących konstrukcji słupowych oraz budowę nowych stanowisk słupowych z 
nowymi oprawami oświetleniowymi w ilości -  6 szt. 
Lokalizację słupów i ilość opraw uzgodniono z inwestorem biorąc pod uwagę gęstość 
zabudowy i usytuowanie innych obiektów w tym rejonie. 
 
Etap 1. 
W tym etapie projektowane oświetlenie drogowe realizowane będzie poprzez 
zabudowę 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach nr 99 i 101 oraz 
dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach (na odcinku słup 99 
- 98 - 101 o dł. 95m)  – zakres realizowany będzie na podstawie odrębnej 
dokumentacji pt. „Dostosowanie istniejącej sieci  elektroenergetycznej nN 
napowietrznej do zabudowy opraw oświetleniowych przy drodze gminnej – dz. 
Nr 451  w  m. Poręba Radlna”  
 
 
Etap 2. 
W tym etapie realizacja projektowanego oświetlenia drogowego polega na budowie 
linii napowietrzno - kablowej, słupów oświetlenia drogowego typu ŻN-10 i EPV  8 szt.  
zasilanych  ze stanowiska słupowego nr 101 oraz zabudowie 6 szt. opraw 
oświetleniowych  - zakres który obejmuje niniejsza dokumentacja. 
 
Lokalizację słupów i ilość opraw uzgodniono z inwestorem biorąc pod uwagę gęstość 
zabudowy i usytuowanie innych obiektów w tym rejonie. 
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3. Cel opracowania. 
 
Celem opracowania Projektu Budowlanego jest budowa sieci oświetlenia drogowego 
drogi gminnej - dz. nr: 451 i 36  w miejscowości Poręba Radlna.   
 
 
 
4. Zakres opracowania . 
             

W zakres opracowania wchodzi : 

 budowa linii napowietrznej AsXSn 2 x 35 mm2 o dł. 285 m od istn. słupa nr 101 
do proj. sł. 101/2, od proj. sł. 101/3 do proj. sł. 101/6, od proj. sł. 101/7 do proj. 
sł. 101/8  

 budowa 8 szt. stanowisk słupowych: sł. 101/1 typu P ŻN-10, sł. 101/2 typu K-
10/E/10,  sł. 101/3 typu K-10/E/10, sł. 101/4 typu N-10/E/10, sł. 101/5 typu P 
ŻN-10, sł. 101/6 typu K-10/E/10, sł. 101/7 typu K-10/E/10, sł. 101/8 typu K-
10/E/10 

 budowa linii kablowej kablem typu YAKXS 4 x 35 mm2  o dł. ok 145 m, na 
odcinku od proj. 101/2 do proj. sł. 101/3 i od proj. sł. 101/6 do proj. sł. 101/7 

 zabudowa 6 szt.  opraw oświetleniowych typu SGS 104 i lampami SON - T 
PIA Plus 150 W na proj. słupach nr : 101/2, 101/3, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8  

 
 
 
5.  Elementy zagospodarowania terenu. 
 

 klasyfikacja  obiektu do kategorii geotechnicznej - budowa urządzeń 
oświetlenia drogowego na dz. Nr 451 i 36  w miejscowości Poręba Radlna, 
zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz.839 z 1998 roku zostaje zaliczona do  I (pierwszej) 
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i w związku z tym dla 
jej realizacji nie są wymagane badania geotechniczne. 
 

 ochrona dóbr kultury – teren przeznaczony pod budowę urządzeń oświetlenia 
drogowego nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega przedmiotowej 
ochronie. 

 

 wpływ eksploatacji górniczej - teren przeznaczony pod budowę urządzeń 
oświetlenia drogowego nie jest położony na terenach górniczych,  

 

 wycinka  drzew  - w związku z realizacją prac projektowych na  obiektach jw. nie 
zachodzi konieczność wycinki drzew,  

 

 zagrożenia dla środowiska – brak wpływu projektowanych urządzeń 
elektrycznych na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników  

 
 
6. Charakterystyka techniczna . 
 
Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja  S.A. warunkami przyłączenia znak 
nr WP/013587/2015/O10R01 z dnia 30.03.2015r, oraz zgodnie ze zleceniem 
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inwestora projektuje się budowę linii napowietrzno - kablowej , 8 szt. stanowisk 
słupowych na których zabudowane będzie 6 szt opraw oświetleniowych.  
 
Obecnie do istn. słupa nr 101 doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna  
napowietrzna nN wykonana przewodami typu AL   4 x 35 mm2 .  
 
Zgodnie z dokumentacją pt. „Dostosowanie istniejącej sieci  elektroenergetycznej 
nN napowietrznej do zabudowy opraw oświetleniowych przy drodze gminnej – 
dz. Nr 451  w  m. Poręba Radlna” do słupa nr 101 dowieszony będzie przewód 
oświetleniowy ASXSn   2 x 35 mm2  , umożliwiający zasilanie proj. sieci oświetlenia 
drogowego wg. niniejszego opracowania. 
 
W zakresie linii napowietrznej projektuje się budowę linii z zastosowaniem przewodu 
samonośnego AsXSn 2x35 mm2 /L+PEN/   o dł. 285 m od istn. słupa nr 101 do proj. 
sł. 101/2, od proj. sł. 101/3 do proj. sł. 101/6, od proj. sł. 101/7 do proj. sł. 101/8.  
Na słupach krańcowych przewód należy podwieszać do słupów za pomocą 
uchwytów krańcowych natomiast na słupach przelotowych i narożnym za pomocą 
uchwytów przelotowo narożnych.   
Do zawieszania uchwytów stosować śruby hakowe M16x200 i M16x250.  
 
Na projektowanych słupach nr: 101/2, 101/3, 101/6, 101/7 należy zainstalować 
odgromniki zaworowe typu BOP - 0.44/5kA które należy połączyć z uziemieniem o 

rezystancji nie większej od 10 []. 
 
Projektowane stanowiska słupowe nr 101/1 i 101/5 typu P wykonać z żerdzi typu  
ŻN-10  o dł. 10 m dla których zastosować  typ ustoju U1 kopany – głębokość 
zakopania 2,0 m. 
Projektowane stanowiska słupowe nr 101/2, 101/3, 101/6, 101/7, 101/8  typu K 
wykonać z żerdzi typu  E  o dł. 10 m i zastosować dla nich typ ustoju U 2  kopany – 
głębokość zakopania 2,3 m. 
Projektowane stanowisko słupowe nr 101/ typu N wykonać z żerdzi typu  E  o dł. 10 
m i zastosować dla niego typ ustoju U 1  kopany – głębokość zakopania 2,3 m. 
 
Na  projektowanych słupach nr:  101/2, 101/3, 101/4, 101/6, 101/7 i 101/8  projektuje 
się zabudowę opraw oświetleniowych typu  SGS 104 i lampami SON - T PIA Plus 
150 W produkcji Philips. Oprawy mocować na wysięgnikach  rurowych typu WO-I o 

średnicy 48mm,  długości całkowitej 1m i kącie odchylenia od poziomu  015 . 
Wysięgniki należy zabudować za pomocą typowych uchwytów UW nad przewodami 
linii nN. 
Oprawy przyłączać przewodem YDY 2,5 750V stosując zaciski odgałęźne 
przebijające izolację typu SL 11.1189 ENSTO POL. Na przewodzie fazowym każdej 
oprawy instalować bezpiecznik napowietrzny SV 19.25+SL11.11 ENSTO POL z 
wkładką topikową BiWts 6A. 
Bezpiecznik mocowany jest bezpośrednio do zacisku przebijającego izolację. 
 
Projektowany odcinek oświetlenia drogowego w przęśle (proj. sł. 101/3 - proj. sł. 
101/4) krzyżował się będzie z istn. liną elektroenergetyczną 15 kV linią "Tuchów - 
Skrzyszów", w związku z czym w linii 15 kV w przęśle krzyżującym winno być 
wykonane obostrzenie 1º (skrzyżowanie elektroenergetycznej linii napowietrznej o 
napięciu znamionowym 1 kV < Un < 60 kV z przewodami gołymi z inną  
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elektroenergetyczną linią napowietrzną z przewodami izolowanymi wg. normy                            
SEP: N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi)  -  warunek spełniony. 
 

W miejscu skrzyżowania, odległość pomiędzy przewodami (ASXSn) projektowanej 
linii  oświetleniowej z przewodami  linii 15 kV powinna wynosić min. 0,6 m zgodnie z 
wymogami normy  SEP: N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi 
oraz z przewodami niepełnoizolowanymi . 
 
Projektowany zakres robót wykonać na podstawie katalogu  Lnni  Tom I, II „Elprojekt 
Poznań”, zgodnie z zestawieniem materiałów.  
 
W zakresie linii kablowej na odcinku od proj. 101/2 do proj. sł. 101/3 i od proj. sł. 
101/6 do proj. sł. 101/7 (w miejscach skrzyżowania się proj. sieci oświetlenia 
drogowego z istn. liniami elektroenergetycznymi 110 kV i 400 kV) projektuje się 
ułożenie kabla ziemnego typu YAKXS 4 x 35 mm2  o dł. ok 145 m. 
 
Prace w pobliżu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i WN 
wykonać zgodnie z pismem TAURON Dystrybucja S.A. znak TD/OTR/OMD/2015-07-
03/0000006 z dn. 03.07.2015r. 
 
Proj. odcinki kablowe prowadzić na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku żółtego,                       
a następnie po ułożeniu przykryć warstwą piasku /ok. 10 cm/ i lekko ziemią oraz 
nałożyć folię niebieską o szer. 18 cm . 
Przed całkowitym zasypaniem rowu kablowego na kable należy  nałożyć oznaczniki 
z cechą kabla i dokonać zamierzenia geodezyjnego trasy. Przy podejściach 
projektowanych kabli na słupy pozostawić zapasy kabli.  
 
Odcinki kabli YAKXS 4 x 35 mm2 poprowadzone na konstrukcji proj. słupów na 
wysokości 3,0 m od ziemi wykonać w rurze ochronnej typu AROT odpornej na 
promieniowanie UV.  
 
Projektowaną inwestycję realizować na podstawie mapy zagospodarowania 
terenu uzgodnionej przez Naradę Koordynacyjną przeprowadzoną w Wydziale 
Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.   
 
Trasę projektowanych kabli przedstawiono na załączonym arkuszu mapy 
geodezyjnej. 
 
 
 

 7. Obliczenia techniczne. 
 
Spadek napięcia. 
 
Obliczenie spadków napięć na końcu obwodu z uwzględnieniem projektowanego 
oświetlenia drogowego o łącznej mocy (w Etapie 1 - 2 oprawy po 150 W i w Etapie 2- 
6 opraw po 150 W) -  1,2  kW    
Założenia: 
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1. Odcinek od proj. szafy licznikowej na sł. nr 98 do sł. nr 101 - ASXSn 35  -                    
 45 m 
2. Odcinek od istn. słupa nr 98 do proj. sł. nr 101/8 - 430 m (ASXSn 35 - 285 m, 
 YAKXS 35 - 145 m) 
 
 
Przeliczono spadek napięcia na końcu proj. obwodu oświetleniowego przyjmując 
wartość mocy przyłączeniowej równą 1,2 kW.   

U% =Σ
5

2**

10**2

Us

lP


 

 
 

 

1600*35*35

1000*475*2,1*2
% U = 0,58% 

 
 

Jak widać z powyższych obliczeń po przyłączeniu do sieci oświetlenia 
ulicznego mocy 1,2 kW spadki napięć mieszczą się w  dopuszczalnych granicach, 
gdyż: 

 

dopUU  %           =>        0,58 %   <  5%  

 
 

Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Ochronę podstawową w sieci oświetleniowej stanowi izolacja robocza 
zastosowanych urządzeń. 
 
Ochrona dodatkowa dla słupów stalowych będzie zrealizowana przez samoczynne 
szybkie wyłączanie napięcia . 

Sprawdzenie szybkiego odłączenia zasilania w układzie TN-C w czasie t  0,2 
sekund przy zabezpieczeniu  oprawy oświetleniowej wkładką topikową BiWts 6A. 

 

Sprawdzenia dokonano dla  proj. oprawy oświetleniowej zabudowanej na 
słupie nr 101/8 najbardziej oddalonym od stacji trafo.   

 
 
Elementy pętli zwarciowej:     trafo 100 kVA ;  15/0,4 kV 
 

Rt           = 0,037                                       Xt               =  0,072         

RAL35        =  0,861                     l =  380                      XAL35               = 0,14         

RYAKXS 120   =  0,04                   l =  85                     X YAKXS 120   = 0,005       

RYAKXS 35     =  0,252                 l =  145                     X YAKXS 35     = 0,01         

RAsXSn2x35   =  0,574                 l =  330               XAsXSn2x35       = 0,024                         
 

Rc   = 1,764                                           Xc   = 0,251     

Zp   = 1,781     
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Prąd wyłączalny Ia bezpiecznika BiWts 6 A wg. charakterystyki , przy czasie 
0,2s    wynosi 23A 
 
Usk > 1,25 x Zp x Ia      
 
Usk = 230 V > 51,2  V – ochrona  jest  skuteczna     
 
 

 
8.  Zestawienie robót i materiałów dla projektowanego oświetlenia 

drogowego.  
 
Przewód AsXSn  2x35mm2     / 285 m trasa /                    305  m 
Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 /145 m trasa/                 205  m 
Oznaczniki z cechą kabla            15  szt. 
Folia niebieska                     145  m 
Piasek żółty                               8,7  m3 
Rura ochronna  75 odp. na UV (zab. kabla na słupach)                           12  m 
Przycięcie gałęzi drzew zlokalizowanych obok oraz w pasie  
drogowym w   miejscach lokalizacji 3 proj. słupów nr 101/4 , 101/7 
i 101/ 8 (ok 15 drzew) 
 
 
Elementy do zabudowy na istn. słupie nr 101 typu Kr-10/ALA 
zaciski prądowe SL-11.11                                2  szt. 
uchwyt końcowy SO 34.250                                    1  szt. 
śruba hakowa kompletna M16x200          1  szt. 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/1 typu P-10/ŻN 
żerdź ŻN-10                 1  szt. 
belka ustojowa B-60               2  szt. 
uchwyt przelotowy   SO 30                                      1  szt.     
śruba hakowa kompletna M16 x 200            1  szt. 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/2  typu K-10/E/10 
żerdź E/10                         1  szt. 
płyta ustojowa U-85              2 szt. 
obejma Ou1               2 szt. 
uchwyt końcowy SO 34.250                                        1 szt. 
śruba hakowa kompletna M16 x 250             1 szt. 
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.11           2 szt.  

 opaska PER                1 szt. 
uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6           6 szt. 
odgromnik zaworowy BOP-0,44/5kA                    1 kpl. 

komplet uziemienia Ru < 10             1 kpl. 
oprawa oświetleniowa SGS 104 i lampą SON - T PIA Plus 150 W           1 szt. 
wysięgnik rurowy WO-I -  1 metrowy 

o kącie nachylenia 015                                     1 kpl. 
podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11                  1 szt. 
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wkładki bezpiecznikowe BiWts 6A                      1 szt.  
przewód YDY 2,5 750V             4  m 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/3  typu K-10/E/10 
żerdź E/10                         1  szt. 
płyta ustojowa U-85              2 szt. 
obejma Ou1               2 szt. 
uchwyt końcowy SO 34.250                                              1 szt. 
śruba hakowa kompletna M16 x 250             1 szt. 
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.11           2 szt.  

 opaska PER                1 szt. 
uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6           6 szt. 
odgromnik zaworowy BOP-0,44/5kA                    1 kpl. 

komplet uziemienia Ru < 10             1 kpl. 
oprawa oświetleniowa SGS 104 i lampą SON - T PIA Plus 150 W          1 szt. 
wysięgnik rurowy WO-I -  1 metrowy 

o kącie nachylenia 015                                     1 kpl. 

podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11                  1 szt. 
wkładki bezpiecznikowe BiWts 6A                      1 szt.  
przewód YDY 2,5 750V             4  m 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/4  typu N-10/E/10 
żerdź E/10                         1  szt. 
płyta stopowa 0,3 x 0,3 m             1  szt. 
płyta ustojowa U-85              1 szt. 
obejma Ou1               1 szt. 
uchwyt przelotowo - narożny  SO 30                      1 szt. 
śruba hakowa kompletna M16 x 250             1 szt. 

komplet uziemienia Ru < 10             1 kpl. 
oprawa oświetleniowa SGS 104 i lampą SON - T PIA Plus 150 W          1 szt. 
wysięgnik rurowy WO-I -  1 metrowy 

o kącie nachylenia 015                                     1 kpl. 
podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11                  1 szt. 
wkładki bezpiecznikowe BiWts 6A                      1 szt.  
przewód YDY 2,5 750V             4  m 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/5 typu P-10/ŻN 
żerdź ŻN-10                 1  szt. 
belka ustojowa B-60               2  szt. 
uchwyt przelotowy   SO 30                                      1  szt.     
śruba hakowa kompletna M16 x 200            1  szt. 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/6  typu K-10/E/10 
żerdź E/10                         1  szt. 
płyta ustojowa U-85              2 szt. 
obejma Ou1               2 szt. 
uchwyt końcowy SO 34.250                                        1 szt. 
śruba hakowa kompletna M16 x 250             1 szt. 
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.11           2 szt.  

 opaska PER                1 szt. 



 

 

 

10 

uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6           6 szt. 
odgromnik zaworowy BOP-0,44/5kA                    1 kpl. 

komplet uziemienia Ru < 10             1 kpl. 
oprawa oświetleniowa SGS 104 i lampą SON - T PIA Plus 150 W           1 szt. 
wysięgnik rurowy WO-I -  1 metrowy 

o kącie nachylenia 015                                     1 kpl. 

podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11                  1 szt. 
wkładki bezpiecznikowe BiWts 6A                      1 szt.  
przewód YDY 2,5 750V             4  m 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/7  typu K-10/E/10 
żerdź E/10                         1  szt. 
płyta ustojowa U-85              2 szt. 
obejma Ou1               2 szt. 
uchwyt końcowy SO 34.250                                        1 szt. 
śruba hakowa kompletna M16 x 250             1 szt. 
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.11           2 szt.  

 opaska PER                1 szt. 
uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6           6 szt. 
odgromnik zaworowy BOP-0,44/5kA                    1 kpl. 

komplet uziemienia Ru < 10             1 kpl. 
oprawa oświetleniowa SGS 104 i lampą SON - T PIA Plus 150 W           1 szt. 
wysięgnik rurowy WO-I -  1 metrowy 

o kącie nachylenia 015                                     1 kpl. 
podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11                  1 szt. 
wkładki bezpiecznikowe BiWts 6A                      1 szt.  
przewód YDY 2,5 750V             4  m 
 
Elementy do zabudowy na proj. słupie nr 101/8  typu K-10/E/10 
żerdź E/10                         1  szt. 
płyta ustojowa U-85              2 szt. 
obejma Ou1               2 szt. 
uchwyt końcowy SO 34.250                                        1 szt. 
śruba hakowa kompletna M16 x 250             1 szt. 
oprawa oświetleniowa SGS 104 i lampą SON - T PIA Plus 150 W           1 szt. 
wysięgnik rurowy WO-I -  1 metrowy 

o kącie nachylenia 015                                     1 kpl. 

podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11                  1 szt. 
wkładki bezpiecznikowe BiWts 6A                      1 szt.  
przewód YDY 2,5 750V             4  m 
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9.  Uwagi końcowe. 
 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione, ale o takich samych  
parametrach lub nie gorszych od zastosowanych. 
 
Rzeczywiste długości kabli, rur itp należy zmierzyć w terenie 
 
Instalację należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami oraz normami. Przyjęty 
przez wykonawcę projekt, jak również wszystkie obliczenia, rysunki związane z 
projektem w żadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzialności za zgodność 
wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
Po wykonaniu zadania należy przeprowadzić niezbędne pomiary elektryczne oraz 
geodezyjne. 
 
Należy uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń na czas wykonywania 
niezbędnych prac. 
Numerację słupów oświetleniowych oraz sposób oznaczenia należy uzgodnić z 
przyszłym użytkownikiem. 
 
Wszystkie zmiany należy uzgadniać z Zamawiającym oraz projektantem w formie 
pisemnej.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oraz 
projektantowi spisu zastosowanych urządzeń i rozwiązań. 
 
Na etapie realizacji inwestycji, należy przewidzieć potrzebę przycięcia gałęzi drzew 
zlokalizowanych w pobliżu oraz bezpośrednio w pasie drogowym w miejscach 
lokalizacji proj. słupów nr 101/4 , 101/7 i 101/ 8. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24.09.2002r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, linie 0,4 kV nie zaliczają się do 
inwestycji mogących pogorszyć środowisko, a zatem nie wymagają postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, 
nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba 
unieszkodliwiania odpadów, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie 
wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy warunków 
zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogą wystąpić tylko 
okresowe przemieszczenia gruntu wzdłuż trasy linii, które wynikają głównie 
konieczności wykonania wykopów 

 


