Rozbudowa infrastruktury na istniejącym odcinku
rurociągu Płock – Koluszki – Boronów w ramach projektu
„Rurociąg produktowy Boronów – Trzebinia”
Rurociąg
paliwowy
Boronów
–
Trzebinia, jako jedna ze strategicznych
inwestycji sektora naftowego, jest ważnym
elementem zapewniającym bezpieczeństwo
energetyczne kraju. Aby całe przedsięwzięcie
dobrze spełniało swoją funkcję, Inwestor prowadzi
budowę i przebudowę elementów na istniejącym
już rurociągu relacji Płock – Koluszki –
Boronów, w tym także ułożenie przyłączy
elektroenergetycznych do zasilania infrastruktury.

Ponadto w województwie łódzkim planowana jest
przebudowa obiektów budowlanych na terenie
istniejącej Bazy Paliw w Koluszkach.
Na terenie województwa łódzkiego nie będzie budowany
nowy rurociąg produktowy, zakres inwestycji ogranicza
się do budowy i przebudowy wyżej wymienionych
obiektów.
Na terenie województwa śląskiego planowana jest
budowa nowej Stacji Pomp w miejscowości Grabowa,
gmina Mykanów, wraz z niezbędną infrastrukturą
(np. przyłącze elektroenergetyczne). Przez wyznaczone
działki na terenie gminy Mykanów będą przebiegać
podziemne linie elektroenergetyczne średniego napięcia,
które zasilą obiekty w Stacji Pomp w Grabowej.
Ponadto w województwie śląskim jest planowana
przebudowa obiektów budowlanych na terenie
istniejącej Bazy Paliw w Boronowie. W ramach
tych prac przewidziano budowę podziemnej linii
zasilającej średniego napięcia w obrębie gminy Boronów.
Przyłącza elektroenergetyczne do wymienionych stacji
pomp będą realizowane na głębokości około 1,2 m
(całość prac ziemnych).

Istniejąca infrastruktura przesyłowa
Funkcjonujący obecnie rurociąg Płock – Koluszki –
Boronów łączy Stacje SF-1 Płock, SF-2 Koluszki
i Bazę Paliw nr 3 w Boronowie. Ma on około 264 km
długości i służy do naprzemiennego przesyłu olejów
napędowych i benzyn. Na trasie zlokalizowane są
22 stacje zasuw, dwie pompownie liniowe SF-1 Płock
i SF-2 Koluszki oraz węzeł odbioru w Bazie Paliw nr 3
w Boronowie.

Nowa infrastruktura
Na terenie województwa łódzkiego planowana jest
budowa nowej Stacji Pomp, wraz z niezbędną
infrastrukturą (np. przyłącze elektroenergetyczne),
w miejscowości Jeżów, gmina Wola Krzysztoporska.
Przyłącze elektroenergetyczne będzie przebiegać
na terenach gmin: Wola Krzysztoporska, Rozprza
i Gorzkowice. Przez tereny tych gmin przebiegać będą
podziemne linie elektroenergetyczne średniego napięcia,
które zasilą obiekty w Stacji Pomp w Jeżowie.

W związku z budową i eksploatacją przyłącza
elektroenergetycznego, na działkach, przez które będzie
przebiegała jego trasa, nastąpi trwałe ograniczenie
w ich użytkowaniu. Zadanie realizowane jest w trybie
ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym, dlatego właściciele
tych nieruchomości po zakończeniu realizacji inwestycji
otrzymają odpowiednie odszkodowanie, którego
wysokość zostanie ustalona przez właściwego
wojewodę na podstawie operatów sporządzonych
przez licencjonowanego rzeczoznawcę.
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Prace prowadzone na istniejącym rurociągu
układy zaworów bezpieczeństwa z instalacją
zrzutową włączoną do dedykowanych
zbiorników.

Przebudowa pompowni SF-1 w Płocku
Przebudowa pompowni SF-2 w Koluszkach
Budowa nowej Stacji Pomp w Jeżowie

2.

Obiekty technologiczne, administracyjne,
techniczne i infrastruktury pomocnicznej,
w tym zabezpieczenia ppoż.

3.

Systemy monitorowania, wizualizacji i dozoru
Stacji Pomp.

4.

Zespół dwóch agregatów pompowych
z obudową akustyczną i z zespołem
ﬁltrów.

Zasilanie energetyczne – obejmuje budowę
kablowego
(podziemnego)
przyłącza
elektroenergetycznego średniego napięcia
i będzie podłączone do Głównego Punktu
Zasilającego w Gorzkowicach. Długość linii
kablowej wynosi 17,7 km.

5.

Zasilanie w wodę.

Rurociągi obiektowe.

6.

Drogi i place wewnętrzne.

7.

Ogrodzenie terenu.

Lokalizacja pompowni: Jeżów w gminie Wola
Krzysztoporska, powiat piotrkowski.
Lokalizacja
przyłącza
elektroenergetycznego
średniego napięcia – gminy: Wola Krzysztoporska,
Rozprza i Gorzkowice.
Elementy wchodzące w skład pompowni:
1.

Infrastruktura technologiczna:

Obiekty technologiczne będą wyposażone
w wymagane przepisami instalacje i obiekty
zabezpieczenia ppoż., instalację uziemiającą,
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Przebudowa w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie
Lokalizacja: gmina Boronów, powiat lubliniecki.
Obiekty i instalacje związane z inwestycją
zlokalizowane są na terenie istniejącej Bazy Paliw
nr 3 w Boronowie.

Budowa nowej Stacji Pomp w Grabowej
Lokalizacja
pompowni
i
przyłącza
elektroenergetycznego średniego napięcia: gmina
Mykanów, powiat częstochowski.
Stacja Pomp w Grabowej jest obiektem
nowo budowanym, identycznym jak wcześniej
opisana Stacja Pomp Jeżów.
Pompownia będzie zasilana ułożonymi w ziemi
liniami kablowymi średniego napięcia o długości
ok. 6,5 km ze stacji elektroenergetycznej Cykarzew.

Lokalizacja
przyłącza
elektroenergetycznego
średniego napięcia – teren gminy Boronów.
Podziemna linia kablowa, biegnąca z Bazy Paliw
Boronów,
zostanie
przyłączona
do
sieci
elektroenergetycznej za pośrednictwem słupa
napowietrznej linii średniego napięcia linii SE
Bukowiec
–
Herby.
Długość
przyłącza
elektroenergetycznego średniego napięcia wynosi
ok. 2,1 km.

Uciążliwości inwestycji
W trakcie budowy – okresowo zwiększony hałas,
zwiększony ruch samochodów i sprzętu obsługującego
budowę.
Na etapie eksploatacji – nie przewiduje się negatywnego
wpływu na otoczenie.
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Informacje techniczne na temat przyłączy
W skład projektu wchodzi budowa przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia w postaci linii kablowych zasilania
w energię elektryczną budowanych obiektów.

Ziemne linie kablowe średniego napięcia
Czynności przy układaniu linii kablowej średniego
napięcia w ziemi, przy założeniu, że trasa biegnie przez
tereny niezabudowane i użytki rolne:
wykonanie wykopu kablowego,
wykonanie podsypki z piasku,
ułożenie kabla (z oznacznikami) w wykopie, linią
falistą,
pokrycie kabla warstwą piasku ponad górną
krawędź kabla lub osłony kabla,
pokrycie kabla warstwą gruntu rodzimego,
ułożenie
czerwonej
taśmy
informacyjnosygnalizacyjnej na całej długości wykopu,
zasypanie wykopu gruntem rodzimym.
Strefy dla kabla średniego napięcia:
Strefa montażowa w trakcie realizacji robót wynosi
10 m, po każdej stronie po 5 m od osi kabla.

Strefa montażowa
10 m
5m

5m

Strefa ochronna po zakończeniu robót wynosi
2 m, po każdej stronie po 1 m od osi kabla.
Wewnątrz strefy niedopuszczalne jest wznoszenie
budowli, urządzanie stałych składów i magazynów
oraz zalesianie i sadzenie drzew.

Strefa
ochronna
2m
1m

1m

Na kablu elektroenergetycznym umieszczone zostaną
oznaczniki, rozmieszczone w odległościach nie większych
niż co 10 m przy miejscach charakterystycznych,
np. załomach, wejściach/wyjściach z obiektów,
urządzeniach końcowych itp. Na prostej trasie kabla
będą one rozmieszczone w odstępach nie większych
niż 100 m.
Przy ewentualnych skrzyżowaniach z uzbrojeniem
terenu, drogami, ciekami wodnymi, przy wejściach
do budynków i urządzeń końcowych, linie kablowe
zostaną
zabezpieczone
przed
uszkodzeniami
mechanicznymi rurami osłonowymi.

Słupki oznacznikowe
zakopane są w ziemi
na trasie linii zasilającej
w sposób nieutrudniający
właścicielom korzystanie
z działki.

Trasa kabli ułożonych w ziemi będzie dodatkowo
oznaczona ponad powierzchnią ziemi trwałymi
i widocznymi słupkami oznacznikowymi. Słupki
te zostaną umieszczone również w miejscach zmiany
kierunku ułożenia kabla oraz w miejscach skrzyżowań
i zbliżeń. W przypadku rzek spływowych i żeglownych
położenie to zostanie oznaczone na obu brzegach
trwałymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi
ze środka rzeki.

