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STREFY OCHRONNE LINIOWYCH URZ¥DZEÑ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. WSTÊP

2. STREFY OCHRONNE GAZOCI¥GÓW

2.1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe

Z liniowymi urz¹dzeniami infrastruktury technicznej zwi¹zane s¹ pasy gruntu wykorzystywane w trakcie 
budowy (pasy monta¿owe, robocze) jak równie¿ w czasie eksploatacji urz¹dzeñ (strefy ochronne). Powierzchnia tych 
pasów gruntu wp³ywa bezpoœrednio na wielkoœæ szkód w po¿ytkach jak równie¿ na zmniejszenie wartoœci 
nieruchomoœci i wartoœæ s³u¿ebnoœci przesy³u. Oprócz tego dla wyceny wartoœci szkód i wynagrodzeñ wa¿ne s¹ 
uwarunkowania techniczne zawarte w przepisach prawnych, w normach technicznych oraz w projektach 
budowlanych, dotycz¹cych poszczególnych rodzajów urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Podstawowe informacje 
niezbêdne dla potrzeb oszacowania wartoœci szkód przy budowie liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
obejmuj¹:
! szerokoœæ pasa monta¿owego na gruntach rolnych i leœnych,
! szerokoœæ wykopu (w przypadku budowy infrastruktury podziemnej),
! zasady organizacji ruchu sprzêtu budowlanego i miejsca sk³adowania humusu oraz martwicy w pasie 

monta¿owym,
! szerokoœæ strefy kontrolowanej (dla gazoci¹gów),
! szerokoœæ strefy bezpieczeñstwa (dla ruroci¹gów dalekosiê¿nych do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych),
! szerokoœæ pasa technologicznego (dla kablowych i napowietrznych linii energetycznych),
! odleg³oœci przewodów sieciowych od budynków, dróg, rowów, torów kolejowych, ci¹gów kanalizacji, 

wodoci¹gów, gazoci¹gów, etc.

W przepisach prawnych i normach technicznych obowi¹zuj¹cych w Polsce brak jest aktualnie jednoznacznych 
wskazówek, pozwalaj¹cych rzeczoznawcy maj¹tkowemu na samodzielne ustalenie szerokoœci strefy ochronnej 
urz¹dzenia technicznego. Istnieje du¿a liczba aktów prawnych i norm okreœlaj¹cych wymagania techniczne, jednak¿e 
w znacznym stopniu nie skoordynowane pod wzglêdem formy i zakresu zawartych w nich regulacji oraz stopnia ich 
szczegó³owoœci. Sprawê komplikuje fakt, ¿e w wiêkszoœci Polskie Normy, jak równie¿ Bran¿owe Normy, utraci³y 
wa¿noœæ z mocy ustawy o normalizacji i s¹ tylko Ÿród³em wiedzy technicznej. Komplikuje to nie tylko proces 
opracowywania projektów budowlanych, ale równie¿ sprawia k³opot rzeczoznawcom maj¹tkowym w ustaleniu 
prawid³owych wielkoœci powierzchni stref ochronnych, które maj¹ œcis³y zwi¹zek z wartoœci¹ oszacowanej szkody. 
Poni¿ej przedstawiono aktualne i uchylone przepisy prawne zawieraj¹ce informacje dotycz¹ce wielkoœci stref 
ochronnych dla ró¿nych rodzajów sieci infrastruktury technicznej. Informacje zawarte w przepisach uchylonych s¹ 
pomocne dla rzeczoznawców maj¹tkowych w ustalaniu powierzchni stref ochronnych przy wycenie wynagrodzeñ za 
bezumowne korzystanie z nieruchomoœci w przesz³oœci.

Rozporz¹dzenie jest przepisem wykonawczym do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przepisy 
rozporz¹dzenia s¹ stosowane przy projektowaniu, budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci gazowych s³u¿¹cych 
do przesy³ania i dystrybucji paliw gazowych pod ciœnieniem roboczym do 10 MPa (100 atmosfer) w³¹cznie. Przepisy 
rozporz¹dzenia nie s¹ stosowane miêdzy innymi do sieci gazowych s³u¿¹cych do przesy³ania gazów technicznych i 
skroplonych gazów wêglowodorowych oraz do sieci gazowych znajduj¹cych siê na terenach zak³adów górniczych i 
terenów wojskowych. Rozporz¹dzenie definiuje pojêcie sieci gazowej, gazoci¹gu oraz okreœla szerokoœæ stref 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055, obowi¹zuje od 12 grudnia 2001 r.)
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kontrolowanych dla gazoci¹gów o ró¿nej œrednicy nominalnej oznaczonej symbolem „DN”. U¿yte w rozporz¹dzeniu 
okreœlenia oznaczaj¹:
! sieæ gazowa – gazoci¹gi wraz ze stacjami gazowymi, uk³adami pomiarowymi, t³oczniami gazu, magazynami 

gazu, po³¹czone i wspó³pracuj¹ce ze sob¹, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji paliw gazowych, nale¿¹ce do 
przedsiêbiorstwa gazowniczego,
! gazoci¹g – ruroci¹g wraz z wyposa¿eniem, s³u¿¹cy do przesy³ania i dystrybucji paliw gazowych,
! strefa kontrolowana – obszar wyznaczony po obu stronach osi gazoci¹gu, w którym operator sieci gazowej 

podejmuje czynnoœci w celu zapobie¿enia dzia³alnoœci mog¹cej mieæ negatywny wp³yw na trwa³oœæ 
i prawid³ow¹ eksploatacjê gazoci¹gu.

Gazoci¹gi dzieli siê wed³ug:

1. maksymalnego ciœnienia roboczego na:
! gazoci¹gi niskiego ciœnienia do 10 kPa w³¹cznie,
! gazoci¹gi œredniego ciœnienia powy¿ej 10 kPa do 0,5 MPa w³¹cznie,
! gazoci¹gi podwy¿szonego œredniego ciœnienia powy¿ej 0,5 MPa do 1,6 MPa w³¹cznie,
! gazoci¹gi wysokiego ciœnienia powy¿ej 1,6 MPa do 10 MPa w³¹cznie,

2. stosowanych materia³ów na:
! gazoci¹gi stalowe,
! gazoci¹gi z tworzyw sztucznych.

Dla gazoci¹gów uk³adanych w ziemi i nad ziemi¹ powinny byæ wyznaczone, na okres eksploatacji gazoci¹gu, strefy 
kontrolowane, których linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu. W strefach kontrolowanych operator sieci 
gazowej powinien kontrolowaæ wszelkie dzia³ania, które mog³yby spowodowaæ uszkodzenie gazoci¹gu. W strefach 
kontrolowanych nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz nie 
powinna byæ podejmowana ¿adna dzia³alnoœæ mog¹ca zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji. 
Dopuszcza siê, za zgod¹ operatora sieci gazowej, urz¹dzanie parkingów nad gazoci¹giem. Je¿eli w planach uzbrojenia 
podziemnego nie przewidziano, dla gazoci¹gów uk³adanych w pasach drogowych na terenach miejskich i wiejskich, 
stref kontrolowanych o szerokoœci okreœlonej w rozporz¹dzeniu, nale¿y je ustaliæ w projekcie budowlanym 
gazoci¹gu. Szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, powinna wynosiæ:

1. dla gazoci¹gów podwy¿szonego œredniego ciœnienia i gazoci¹gów wysokiego ciœnienia, o œrednicy nominalnej 
oznaczonej symbolem "DN":
! do DN 150 w³¹cznie -   4 m
! powy¿ej DN 150 do DN 300 w³¹cznie -   6 m
! powy¿ej DN 300 do DN 500 w³¹cznie -   8 m
! powy¿ej DN 500 - 12 m

2. dla gazoci¹gów niskiego i œredniego ciœnienia -   1 m

3. dla gazoci¹gów uk³adanych w przecinkach leœnych powinien byæ wydzielony pas gruntu, o szerokoœci po 2 m z obu 
stron osi gazoci¹gu, bez drzew i krzewów.

4. W przypadku równolegle uk³adanych gazoci¹gów, których strefy kontrolowane stykaj¹ siê lub nak³adaj¹, nale¿y 
przyj¹æ ca³kowit¹ szerokoœæ strefy kontrolowanej stanowi¹c¹ sumê odstêpu osi dwóch skrajnych gazoci¹gów 
i po³owy szerokoœci stref kontrolowanych zewnêtrznych gazoci¹gów.

Dla gazoci¹gów przesy³owych gazu ziemnego o ciœnieniu roboczym powy¿ej 10 MPa, szerokoœci stref 
kontrolowanych s¹ ustalane zarz¹dzeniem Prezesa Zarz¹du Spó³ki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
Analogicznie dla gazoci¹gów kopalnianych, s³u¿¹cych do przesy³u p³ynu z³o¿owego z zawartoœci¹ siarkowodoru 
o ró¿nym stê¿eniu (do 2% i powy¿ej 2%) ustalane s¹ tzw. „odleg³oœci podstawowe”. Wed³ug zarz¹dzenia Prezesa 
PGNiG S.A. Nr 25/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. dla gazoci¹gów przesy³aj¹cych gaz ziemny o ciœnieniu od 10 MPa 
do 40 MPa szerokoœci stref kontrolowanych s¹ nastêpuj¹ce:

1. œrednica nominalna do DN 150 w³¹cznie -4 m,

2. œrednica nominalna od DN 150 do DN 300 w³¹cznie-6 m.

2.2. Gazoci¹gi o ciœnieniu powy¿ej 10 MPa i gazoci¹gi kopalniane
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Przy projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie i u¿ytkowaniu gazoci¹gów stalowych s³u¿¹cych do 
transportu gazu o zawartoœci siarkowodoru do 2% objêtoœciowo, odleg³oœci podstawowe od obiektów terenowych 
zawarte s¹ w poni¿szej tabeli.

Zmniejszenie odleg³oœci mo¿e nast¹piæ po proporcjonalnym zwiêkszeniu obliczeniowej gruboœci œcianki ruroci¹gu, 
przy czym odleg³oœæ zmniejszona nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ szerokoœæ strefy kontrolowanej gazoci¹gu. Przy 
projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie i u¿ytkowaniu gazoci¹gów stalowych s³u¿¹cych do transportu 
gazu o zawartoœci siarkowodoru o objêtoœci wiêkszej ni¿ 2%, odleg³oœci gazoci¹gów od obiektów zabudowy 
mieszkaniowej wynosz¹:
! nie mniej ni¿ 200 m od terenów zabudowy mieszkaniowej,
! 50 m od pojedynczych domów mieszkalnych.

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaæ sieci gazowe wesz³o w ¿ycie 12 grudnia 2001 r.

Problem z ustaleniem szerokoœci stref ochronnych gazoci¹gu pojawia siê w przypadku, gdy zosta³ on 
wybudowany lub gdy zosta³o wydane pozwolenie na budowê przed dniem 12 grudnia 2001 r. Stosownie do § 89 
obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia, jego przepisów nie stosuje siê do gazoci¹gów, stacji gazowych, punktów 
redukcyjnych, t³oczni i magazynów gazu wybudowanych przed dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia i dla których 
przed tym dniem wydano pozwolenie na budowê. Jednoczeœnie, zgodnie z treœci¹ § 90 rozporz¹dzenia, traci moc 
rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 139, poz. 686). Obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie ustala 
znacznie mniejsze odleg³oœci gazoci¹gów od budynków mieszkalnych ani¿eli przepisy wczeœniejsze. Literalna 
interpretacja § 89 i § 90 obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia wskazuje, ¿e aktualnie brak jest przepisów okreœlaj¹cych 
minimalne odleg³oœci nowobudowanych budynków od gazoci¹gów powsta³ych przed 12 grudnia 2001 r. Sprawa 

2.3. Problematyka ustalania szerokoœci stref ochronnych dla gazoci¹gów wybu-
dowanych przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 
30 lipca 2001 r. 
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w³aœciwego ustalenia szerokoœci stref ochronnych gazoci¹gów wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r. jest 
szczególnie wa¿na po wejœciu w ¿ycie w dniu 3 sierpnia 2008 r. ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) wprowadzaj¹cej nowe ograniczone prawo 
rzeczowe – „s³u¿ebnoœæ przesy³u”. Obecnie, zarówno przedsiêbiorcy przesy³owi jak równie¿ w³aœciciele gruntów, 
mog¹ ¿¹daæ ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u dla gazoci¹gów wybudowanych bez tytu³u prawnego do gruntu 
w¨latach ubieg³ych. Operatorzy sieci gazowych, przy uzgadnianiu odleg³oœci nowoprojektowanych budynków od 
gazoci¹gów wybudowanych przed wejœciem w ¿ycie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia z dnia 30 lipca 2001 r., 
uwzglêdniaj¹ odleg³oœci podstawowe okreœlone w przepisach obowi¹zuj¹cych w czasie ich budowy. Takie samo 
stanowisko przyj¹³ Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki w piœmie z dnia 19 wrzeœnia 2002 r. (sygn. DE-
5/BM/023/427/3428w/02). Zgodnie z tym pismem dla gazoci¹gów wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r. 
zachowuje siê odleg³oœci ustalone na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych w dacie wydania decyzji budowlanej. 
Analogiczne stanowisko zawarte jest w §4 zarz¹dzenia nr 25/2004 Prezesa Zarz¹du Spó³ki Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A. z dnia 23 sierpnia 2004 r.: „Dla gazoci¹gów wybudowanych przed wejœciem w ¿ycie 
przepisów rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci 
gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11 wrzeœnia 2001 r.) zachowuje siê odleg³oœci ustalone na podstawie 
ówczeœnie obowi¹zuj¹cych przepisów.”

2.3.1. Zestawienie przepisów szczegó³owych dotycz¹cych stref  ochronnych gazoci¹gów niskiego, 
œredniego i wysokiego ciœnienia 

Poni¿ej scharakteryzowano strefy ochronne w przepisach obowi¹zuj¹cych przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia 
¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.

Wed³ug rozporz¹dzenia gazoci¹gi mog³y byæ lokalizowane od obiektów terenowych w tzw. „odleg³oœciach 
podstawowych”, które zosta³y ustalone w za³¹cznikach nr 1 i 2 do rozporz¹dzenia. Odleg³oœci podstawowe okreœlone 
w za³¹czniku nr 1 pod l p. 1, 2, 5 i 6 mog¹ byæ zmniejszone do 25% przy zastosowaniu na gazoci¹gu rury ochronnej. 
Odleg³oœæ wylotu rury ochronnej od obiektu terenowego powinna byæ zgodna z podstawowymi odleg³oœciami 
okreœlonymi w tym za³¹czniku; odleg³oœæ podstawowa i zmniejszona powinna byæ liczona od zewnêtrznej œcianki 
gazoci¹gu lub rury ochronnej. Wymagania dotycz¹ce odleg³oœci podstawowych stosuje siê do ustalania odleg³oœci 
projektowanych obiektów budowlanych w stosunku do istniej¹cych gazoci¹gów oraz do projektowanych gazoci¹gów 
w stosunku do istniej¹cych obiektów budowlanych.

2.4. Strefy ochronne w przepisach obowi¹zuj¹cych przed dniem 12 grudnia 2001 r.

2.4.1. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 139, poz. 686, obowi¹zywa³o od 22.12.1995 r. do 11.12.2001 r.)



- 8 - www.srmww.pl

STREFY OCHRONNE

Czerwiec 2010

Gazoci¹gi powinny byæ uk³adane na ca³ej d³ugoœci w ziemi, w terenie suchym, mo¿liwie p³askim. Gazoci¹gi 
o ciœnieniu przekraczaj¹cym 0,4 MPa nie powinny byæ uk³adane na obszarze zabudowy zwartej lub przeznaczonym 
do takiej zabudowy.

Na obszarach zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy gazoci¹gi o ciœnieniu nie wiêkszym ni¿ 0,4 MPa 
powinny byæ uk³adane pod chodnikami lub pod pasami zieleni, w uzasadnionych wypadkach dopuszcza siê na 
terenach miast uk³adanie ich pod powierzchni¹ jezdni. Trasa gazoci¹gu powinna byæ trwale oznakowana w terenie.

Odleg³oœci podstawowe od budynków oraz drzew wynosz¹ 1,5 m dla gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o ciœnieniu 
gazu nie wiêkszym ni¿ 0,4 Mpa. 

Za³¹cznik nr 1 
Odleg³oœci podstawowe od obiektów terenowych dla gazoci¹gów uk³adanych 
w ziemi o ciœnieniu gazu nie wiêkszym ni¿ 0,4 Mpa*

Za³¹cznik nr 2
Odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o ciœnieniu gazu powy¿ej 0,4 Mpa do 
10 Mpa od obrysów obiektów terenowych
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2.4.2. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 45, poz. 243, obowi¹zywa³o od 10.08.1989 r. do 21.12.1995 r.)

Rozporz¹dzenie okreœla³o minimalne odleg³oœci podstawowe projektowanych sieci gazowych od obiektów 
terenowych, które by³y to¿same dla projektowanych obiektów terenowych od istniej¹cych sieci gazowych.

Minimalne odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów u³o¿onych w ziemi zawarte s¹ w poni¿szych tabelach nr 1, 2, 3 i 4.

Tabela nr 1
Minimalne odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów u³o¿onych w ziemi o ciœnieniu nominalnym 
równym 0,4 Mpa lub mniejszym od obrysów obiektów terenowych

Tabela nr 2
Minimalne odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów u³o¿onych w ziemi o ciœnieniu nominalnym 
powy¿ej 0,4 Mpa do 6,3 Mpa od obrysów obiektów terenowych
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Tabela nr 3
Minimalne odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów u³o¿onych w ziemi o ciœnieniu nominalnym 
wiêkszym ni¿ 6,3 Mpa i œrednicy do 150mm od obiektów terenowych

Tabela nr 4
Minimalne odleg³oœci stacji gazowych o ciœnieniu nominalnym równym 6,3 Mpa lub 
mniejszym od obiektów terenowych
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2.4.3. Rozporz¹dzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe 
(Dz. U. z 1978 r. Nr 21, poz. 94), obowi¹zywa³o od 13.09.1978 r. do 09.08.1989 r.)

W rozporz¹dzeniu tym brak jest danych dotycz¹cych minimalnych odleg³oœci od obiektów terenowych, 
zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo ludzi i mienia. W § 5 rozporz¹dzenia jest odes³anie do odrêbnych przepisów. Takimi 
odrêbnymi przepisami s¹ bran¿owe normy techniczne opracowane przez Biuro Studiów i Projektów „Gazoprojekt” 
we Wroc³awiu dla gazoci¹gów niskiego i œredniego ciœnienia jak równie¿ dla gazoci¹gów wysokiego ciœnienia:

1  BN-71/8976-31 
„Odleg³oœci bezpieczne gazoci¹gów wysokiego ciœnienia u³o¿onych w ziemi”.

2. BN-75/8976-72 
„Odleg³oœci bezpieczne gazoci¹gów œredniego ciœnienia i niskiego ciœnienia u³o¿onych w ziemi”.

3. BN-80/8976-31 
„Odleg³oœci poziome gazoci¹gów wysokiego ciœnienia od obiektów terenowych”.
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2.4.3.1. BN-71/8976-31 „Odleg³oœci bezpieczne gazoci¹gów wysokiego ciœnienia u³o¿onych w ziemi”

Odleg³oœæ bezpieczna – mierzona w p³aszczyŸnie poziomej, najmniejsza dopuszczalna odleg³oœæ pomiêdzy obrysem 
obiektu terenowego i osi¹ gazoci¹gu. 

2.4.3.2. BN-75/8976-72 „Odleg³oœci bezpieczne gazoci¹gów œredniego ciœnienia i niskiego ciœnienia 
u³o¿onych w ziemi”
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2.4.3.3. BN-80/8976-31 „Odleg³oœci poziome gazoci¹gów wysokiego ciœnienia od obiektów terenowych”

Odleg³oœæ podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odleg³oœæ mierzona w p³aszczyŸnie poziomej miêdzy obrysem 
obiektu terenowego a osi¹ gazoci¹gu.

3. STREFY OCHRONNE RUROCI¥GÓW DO TRANSPORTU ROPY 
NAFTOWEJ I PRODUKTÓW NAFTOWYCH 

3.1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw 
p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 243 z 2005 r., poz. 2063, zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 240, poz. 1753)

Rozporz¹dzenie jest przepisem wykonawczym do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obowi¹zuje od 
01.01.2006 r. Definiuje podstawowe obiekty zwi¹zane z przesy³em paliw p³ynnych oraz okreœla szerokoœæ stref 
zagro¿enia wybuchem dla baz paliw p³ynnych i stref bezpieczeñstwa dla ruroci¹gów przesy³owych. Wed³ug 
rozporz¹dzenia ruroci¹g dalekosiê¿ny - to ruroci¹g ³¹cz¹cy wydzielone obiekty nadania, odbioru i rozdzia³u ropy 
naftowej lub produktów naftowych, biegn¹cy w terenie nie wydzielonym i s³u¿¹cy do transportu ropy naftowej lub 
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produktów naftowych, z wyj¹tkiem ruroci¹gów w obrêbie granic baz paliw na terenie portów, lotnisk, stacji 
kolejowych i innych zamkniêtych zak³adów. Dla ruroci¹gów ustala siê strefy bezpieczeñstwa, których œrodek 
stanowi oœ ruroci¹gu. Minimalna szerokoœæ strefy bezpieczeñstwa dla jednego ruroci¹gu, w zale¿noœci od jego 
œrednicy nominalnej, powinna wynosiæ co najmniej:

1) do 400 mm - 12 m 

2) powy¿ej 400 mm do 600 mm - 16 m 

3) powy¿ej 600 mm - 20 m 

Strefa bezpieczeñstwa mo¿e byæ u¿ytkowana wed³ug pierwotnego przeznaczenia, lecz wewn¹trz tej strefy nie 
dopuszcza siê wznoszenia budowli, urz¹dzania sta³ych sk³adów i magazynów oraz zalesiania. Na terenach otwartych 
dopuszcza siê w strefie bezpieczeñstwa sadzenie pojedynczych drzew w odleg³oœci, co najmniej 5 m od ruroci¹gu 
przesy³owego dalekosiê¿nego. Odleg³oœæ ruroci¹gów od napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu do 
220 kV i telekomunikacyjnych, wzd³u¿ których uk³ada siê ruroci¹g, w terenie niezabudowanym, od obrysu 
fundamentu s³upa lub rzutu poziomego skrajnego przewodu, powinna byæ równowa¿na z wysokoœci¹ najwy¿szego 
s³upa danej linii energetycznej. W terenie leœnym lub o zabudowie nie zwartej dopuszcza siê zmniejszenie tej 
odleg³oœci do 10 m, a dla linii niskiego napiêcia i telekomunikacyjnych - do 5 m. Ruroci¹g powinien byæ u³o¿ony 
w ziemi na takiej g³êbokoœci, aby przykrycie wynosi³o nie mniej ni¿: 

1) na gruntach u¿ytków rolnych - 1,0 m 

2) na bagnach i gruntach torfowych podlegaj¹cych wysuszeniu - 1,1 m 

3) na gruntach skalnych i bagnach, na których nie ma przejazdu samochodów 
i sprzêtu rolniczego - 0,6 m 

Trasa ruroci¹gu powinna byæ oznakowana. Odleg³oœæ miêdzy znakami powinna wynosiæ nie wiêcej ni¿ 1 km. 
Znaki nale¿y ustawiaæ przy przejœciach drogowych i kolejowych oraz wykorzystaæ w tym celu s³upki kontrolno-
pomiarowe ochrony elektrochemicznej. 

Dodatkowego oznakowania wymagaj¹ zmiany kierunku prowadzenia trasy ruroci¹gu. 

Przejœcia ruroci¹gów pod drogami i torami kolejowymi powinny byæ wykonane w rurach ochronnych. Œrednica 
rury ochronnej powinna byæ wiêksza od œrednicy rury przewodowej co najmniej o 200 mm. 

Szerokoœæ stref bezpieczeñstwa dla ruroci¹gów paliwowych okreœlona by³a w § 156 rozporz¹dzenia. Minimalna 
szerokoœæ strefy bezpieczeñstwa dla jednego ruroci¹gu, w zale¿noœci od jego œrednicy nominalnej, powinna wynosiæ 
co najmniej:

1) do 400 mm - 30 m 

2) powy¿ej 400 mm do 600 mm - 35 m 

3) powy¿ej 600 mm - 40 m 

Dla ka¿dego nastêpnego ruroci¹gu strefê bezpieczeñstwa powiêksza siê o 5 m.

Strefa bezpieczeñstwa mo¿e byæ u¿ytkowana wed³ug pierwotnego przeznaczenia, lecz wewn¹trz tej strefy nie 
dopuszcza siê wznoszenia budowli oraz sk³adowania materia³ów palnych.

3.2. Przepisy obowi¹zuj¹ce przed dniem wejœcia w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r., tj. przed 01.01.2006 r.

3.2.1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeœnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy 
naftowej produktów naftowych i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1067, obowi¹zywa³o od 18.02.2001 r. do 01.01.2006 r.)
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3.2.2. Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do 
transportu ropy naftowej produktów naftowych i ich usytuowanie 

4. STREFY OCHRONNE NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH

4.1. Aktualne przepisy prawne i normy techniczne

4.1.1. Ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, 
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 122, poz. 576, obow. od 17.01.1997 r. do 18.02.2001 r.)

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Szerokoœæ stref bezpieczeñstwa dla ruroci¹gów paliwowych okreœlona by³a w § 156 rozporz¹dzenia, 
analogicznie jak w rozporz¹dzeniu z dnia 20 wrzeœnia 2000 r.

Minimalna szerokoœæ strefy bezpieczeñstwa dla jednego ruroci¹gu, w zale¿noœci od jego œrednicy nominalnej, 
powinna wynosiæ co najmniej:

1) do 400 mm - 30 m 

2) powy¿ej 400 mm do 600 mm - 35 m 

3) powy¿ej 600 mm - 40 m 

Dla ka¿dego nastêpnego ruroci¹gu strefê bezpieczeñstwa powiêksza siê o 5 m.

Strefa bezpieczeñstwa mo¿e byæ u¿ytkowana wed³ug pierwotnego przeznaczenia, lecz wewn¹trz tej strefy nie 
dopuszcza siê wznoszenia budowli oraz sk³adowania materia³ów palnych.

Napiêcie znamionowe linii UN - napiêcie miêdzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Stosuje siê 
nastêpuj¹ce napiêcia znamionowe linii:
! niskie napiêcie „nn” - do 1 kV,
! œrednie napiêcie „SN” - powy¿ej 1 kV do 30 kV (czasem 40 kV lub 60 kV),
! wysokie napiêcie „WN” - 110 kV,
! najwy¿sze napiêcie „NN” - 220 kV,400 kV, 750 kV.

Przy³¹cze - linia odga³êŸna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napiêciu do 1 kV, po³¹czona z wewnêtrzn¹ 
instalacj¹ zasilaj¹c¹ w miejscu stanowi¹cym granicê w³asnoœci miêdzy dostawc¹ i odbiorc¹ energii elektrycznej.

Realizacja napowietrznych linii elektroenergetycznych jako przedsiêwziêcie mog¹ce zawsze znacz¹co 
oddzia³ywaæ na œrodowisko jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Organem 
w³aœciwym do wydania w/w decyzji jest regionalny dyrektor ochrony œrodowiska (art. 75). Przed uzyskaniem decyzji 
o œrodowiskowych uwarunkowaniach sporz¹dzany jest raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, 
w którym powinno znaleŸæ siê wskazanie, czy dla planowanego przedsiêwziêcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego u¿ytkowania oraz okreœlenie granic takiego obszaru, ograniczeñ w zakresie przeznaczenia terenu, 
wymagañ technicznych dotycz¹cych obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. W przypadku 
koniecznoœci ustanowienia obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150) decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza koniecznoœæ jego ustanowienia. 
Charakterystyka przedsiêwziêcia i karta informacyjna przedsiêwziêcia stanowi¹ za³¹cznik do decyzji 
o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
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4.1.2. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883)

W rozporz¹dzeniu podane s¹ dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostêpnych dla 
ludnoœci.

4.1.3. PN-EN 50423-1:2007

4.1.4. PN-EN 50341-1:2005 

4.1.5. N SEP-E-003 

4.1.6. N SEP-E004 

4.2. Przepisy prawne uchylone

4.2.1. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony 
przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizuj¹cym szkodliwym dla ludzi i œrodo-
wiska.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr¹du przemiennego po wy¿ej 1 kV do 45 kV w³¹cznie. Czêœæ 1: Wymagania 
ogólne. Specyfikacje wspólne. Norma zawiera odleg³oœci przewodów linii SN od obiektów budowlanych i drzew. 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr¹du przemiennego powy¿ej 45 kV. Czêœæ 1: Wymagania ogólne. 
Specyfikacje wspólne. Norma zosta³a przystosowana do warunków polskich i posiada oznaczenie PN-EN 50341- xx, 
czêœæ 3-xx: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski.Norma dotyczy 
napowietrznych linii pr¹du przemiennego pracuj¹cych przy napiêciach wy¿szych od 45 kV, zarówno z przewodami 
izolowanymi, jak i z go³ymi. Norma zawiera minimalne odstêpy przewodów od budynków, terenów rekreacyjnych, 
dróg wodnych, anten, masztów i latarni.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pr¹du przemiennego z przewodami 
pe³noizolowanymi oraz z przewodami niepe³noizolowanymi. Norma zatwierdzona przez Prezesa SEP 25 czerwca 
2003 r. Norma zawiera postanowienia dotycz¹ce projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
pr¹du przemiennego o napiêciu znamionowym do 30 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Norma zawiera wymagania dotycz¹ce 
projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych pr¹du sta³ego i przemiennego na napiêcie 
znamionowe nie przekraczaj¹ce 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych. Norma zatwierdzona przez Prezesa 
SEP 9 paŸdziernika 2003 r.

( Dz. U. Nr 25 z 1980 r., poz. 101, z pó¿n. zmianami)
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4.2.2. Zarz¹dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegó³owych 
wytycznych projektowania i eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi 
i œrodowiska przed oddzia³ywaniem pola elektromagnetycznego.

4.2.3. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 11 sier-
pnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi 
i œrodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mog¹ wystêpowaæ w œrodowisku 
oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.

4.2.4. Polska Norma PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa”, 
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1998 r. uchwa³¹ nr 25/98-o.

4.3. Graniczne natê¿enie pola elektromagnetycznego i strefy ochronne w prze-
pisach uchylonych 

4.3.1. Strefy ochronne I stopnia

4.3.2. Strefy ochronne II stopnia

4.3.3. Ograniczenie u¿ytkowania nieruchomoœci w strefach ochronnych

(Mon. Polski Nr 3 z 1985 r., poz. 24.)

(Dz. U. Nr 107, poz. 676.)

 Zawiera wymagania techniczne dotycz¹ce projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
– z przewodami go³ymi – pr¹du przemiennego o napiêciu znamionowym do 400 kV w³¹cznie (wycofana w grudniu 
2003 r.). Norma powy¿sza, pomimo, ¿e jest wycofana jako jedyna zawiera wytyczne dla linii do 1 kV z go³ymi 
przewodami. Z powodu zawartoœci wiedzy technicznej wykorzystano dane z normy w dalszej czêœci opracowania. 

Do czasu uchwalenia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póŸn. zmianami) obowi¹zuj¹ce w Polsce zasady ochrony przed elektromagnetycznym 
promieniowaniem nie jonizuj¹cym by³y zawarte w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. oraz 
w zarz¹dzeniach Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. i Ministra £¹cznoœci z dnia 26 marca 
1986 r. Wprowadzi³y one pojêcie stref ochronnych I i II stopnia i zwi¹zanych z tym ograniczeñ. Strefa ochronna jest 
okreœlonym obszarem wokó³ Ÿród³a szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko. Strefê ochronn¹ ustanawia³ urz¹d 
wojewódzki. Dla elektroenergetycznych linii i stacji przesy³owych by³a dodatkowo wymagana akceptacja G³ównego 
Inspektora Sanitarnego. 

Natê¿enie pola elektrycznego wiêksze ni¿ 10 kV/m – zabronione jest przebywanie ludzi (z wyj¹tkiem personelu) 
w ci¹gu 5 godzin na dobê.

Natê¿enie pola elektrycznego wiêksze ni¿ 1-10 kV/m – dopuszczalne jest okresowe przebywanie ludzi 
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, turystyczn¹ i rekreacyjn¹, zabroniona jest lokalizacja budynków 
mieszkalnych, szpitali, internatów, ¿³obków i przedszkoli. Pod liniami elektroenergetycznymi o napiêciu 110 kV 
i 220 kV mog¹ wystêpowaæ tylko strefy ochronne II stopnia, które siêgaj¹ co najwy¿ej kilkanaœcie metrów poza obrys 
linii. Pod liniami 400 kV i 750 kV mog¹ wyst¹piæ strefy ochronne zarówno I stopnia ja k i II stopnia.

Na obszarze strefy ochronnej jest zabroniona budowa domów mieszkalnych, wypoczynkowych, budynków 
u¿ytecznoœci publicznej, innych obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, a nie zwi¹zanych z prac¹ urz¹dzeñ 
elektroenergetycznych. Zabroniona jest równie¿ lokalizacja pracowniczych ogródków dzia³kowych oraz urz¹dzeñ 
sportowych i rekreacyjnych. 

Kolejny przepis, którym by³o rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa 
z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi 
i œrodowiska okreœla³ miêdzy innymi dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania nie 
jonizuj¹cego. Na obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarach, na których zlokalizowane s¹ zw³aszcza 
szpitale, ¿³obki, przedszkola, internaty – sk³adowa elektryczna promieniowania o czêstotliwoœci 50 Hz nie mog³a 
przekraczaæ 1 kV/m. Rozporz¹dzenie nie zawiera³o minimalnych odleg³oœci usytuowania przewodów linii od 
budynków, które spe³nia³yby warunek nie przekroczenia granicznego natê¿enia pola elektrycznego w wysokoœci 
1 kV/m. 
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4.3.4. Odleg³oœci przewodów linii elektroenergetycznych od budynków

W przepisach obowi¹zuj¹cych do czasu wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leœnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ochrony przed promieniowaniem 
szkodliwym dla ludzi i œrodowiska by³y podane odleg³oœci na podstawie których mo¿na by³o okreœliæ szerokoœci stref 
ochronnych. 

W zarz¹dzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. „Szczegó³owe wytyczne projektowania 
i eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i œrodowiska przed oddzia³ywaniem pola 
elektromagnetycznego” wydanym na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. by³y 
podane odleg³oœci przewodów linii energetycznych, w których natê¿enie pola elektrycznego nie powinno 
przekraczaæ:

a) 1 kV/m na wysokoœci 1,8 m od poziomu ziemi na obszarach lokalizacji budynków mieszkalnych i innych 
(zw³aszcza szpitali, internatów, ¿³obków, przedszkoli itp.), w odleg³oœci 1 m od krawêdzi balkonu lub tarasu 
tych budynków, oraz na wysokoœci 1,8 m od dachów wykorzystywanych jako tarasy i od innych p³aszczyzn 
poziomych, przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas d³u¿szy ni¿ 8 godzin na dobê,

b) 10 kV/m na wysokoœci 1,8 m od poziomu ziemi i innych p³aszczyzn poziomych (w tym równie¿ dachów 
i tarasów budynków), przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas nie przekraczaj¹cy 8 godzin.

Te same wielkoœci natê¿enia pola elektrycznego zawiera Polska Norma PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne, projektowanie i budowa” w p. 12.3.

Minimalne odleg³oœci przewodów linii do najbli¿szych czêœci budynków zawarte s¹ w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Wymagania okreœlone powy¿ej uwa¿ane by³y za spe³nione niezale¿nie od typu (konstrukcji) linii, je¿eli zosta³y 
zastosowane odleg³oœci nie mniejsze od podanych w tabeli.

Podane w kolumnie 2 odleg³oœci dla linii elektroenergetycznych o napiêciach znamionowych 110 kV i 220 kV 
s¹ odleg³oœciami ukoœnymi, natomiast dla linii elektroenergetycznych o napiêciach znamionowych 400 kV i 750 kV 
s¹ odleg³oœciami poziomymi przewodów od krawêdzi balkonu lub tarasu. Odleg³oœci podane w kolumnie 3 stanowi³y 
podstawê do ustalenia najmniejszych odleg³oœci od czêœci budynków przeznaczonych na pobyt ludzi nie 
przekraczaj¹cy 8 godzin na dobê. 

Dla linii energetycznych budowanych do 2000 r. orientacyjne, poziome odleg³oœci od osi s³upów do krawêdzi 
balkonów, tarasów lub dachów zawiera tabela nr 2 (Ÿród³o – Wycena nieruchomoœci miejskich, W. K³opociñski, 
1995 r.).

Tabela nr 2

Odleg³oœci te mog¹ byæ przydatne w procesie okreœlania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomoœci, 
w przypadku, gdy brak jest danych projektowych. 



- 19 -Dodatek specjalny

LINIOWE URZ¥DZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

BIULETYN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Maj¹tkowych Województwa Wielkopolskiego

4.4. Graniczne natê¿enie pola elektromagnetycznego i szerokoœæ stref ochronnych 
w aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisach i normach technicznych 

Wed³ug rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 192, poz. 1883) dopuszczalne wartoœci sk³adowych pola elektromagnetycznego (elektrycznej i magnetycznej) 
w œrodowisku w zakresie czêstotliwoœci do 50 Hz s¹ okreœlone dla dwóch stref:

1) strefa zabudowy mieszkaniowej (sta³y pobyt ludzi, d³u¿ej ni¿ 8 h na dobê) – dopuszczalna sk³adowa 
elektryczna wynosi 1 kV/m, a sk³adowa magnetyczna – 60 A/m.

2) strefa dla miejsc dostêpnych dla ludnoœci na pobyt czasowy– dopuszczalna sk³adowa elektryczna wynosi 
10 kV/m, a sk³adowa magnetyczna – 60 A/m.

Rozporz¹dzenie nie okreœla odleg³oœci od przewodów linii energetycznej do miejsc, w których okreœlone s¹ 
graniczne natê¿enia sk³adowych pola elektrycznego i magnetycznego, w przeciwieñstwie do przepisów uchylonych.

Rys. 1.
Zasiêg pola elektromagnetycznego linii elektroenergetycznej 400 kV w terenie

Rys. 2. 
Rozk³ad pola elektromagnetycznego linii elektroenergetycznej 220 kV i 400 kV
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Szerokoœæ pasów terenu, w którym natê¿enie pola elektrycznego mo¿e przekroczyæ wartoœæ 1 kV/m, pod liniami 
NN, na ró¿nego rodzaju konstrukcjach wsporczych zawarte s¹ w tabeli.

4.5. Zasiêg ha³asu wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne WN i NN

Poni¿sze tabele ilustruj¹ odleg³oœci od linii i natê¿enie ha³asu w decybelach, wytwarzanego przez linie, 
w zale¿noœci od warunków pogodowych i rodzaju s³upów.

Ÿród³o: Marek Szuba- Obszary ograniczonego u¿ytkowania elektroenergetycznych inwestycji 
liniowych. Materia³y XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Maj¹tkowych, Poznañ, 2008r.

Ÿród³o: Marek Szuba- Obszary ograniczonego u¿ytkowania elektroenergetycznych inwestycji 
liniowych. Materia³y XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Maj¹tkowych, Poznañ, 2008r.
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Ÿród³o: Marek Szuba- Obszary ograniczonego u¿ytkowania elektroenergetycznych inwestycji 
liniowych. Materia³y XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Maj¹tkowych, Poznañ, 2008r.

4.6. ODLEG£OŒCI PRZEWODÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ OD BUDYNKÓW 

4.6.1. Linie elektroenergetyczne niskiego napiêcia (do 1 kV) i œredniego napiêcia (od 1kV do 45 kV) 

4.6.1.1. Norma PN-E-05100-1:1998

4.6.1.2. Norma N SEP-E-003

Norma jest nadal stosowana dla napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiêcia do 1 kV jak 
równie¿ do linii elektroenergetycznych œredniego napiêcia SN. 

Pkt 6.3.2. normy okreœla bezpieczn¹ odleg³oœæ poziom¹ nieuziemionego przewodu dla linii niskiego napiêcia 
do 1 kV:

l  =  1,0 m od ka¿dej trudno dostêpnej czêœci budynku 

l  =  1,5 m od ka¿dej ³atwo dostêpnej czêœci budynku 

Punkt 16.3.3. w/w normy okreœla bezpieczn¹ odleg³oœæ poziom¹ przewodu nie uziemionego o napiêciu 
wy¿szym ni¿ 1 kV d budynku:

l  =  1 + b/2 + U/150 [m]   ->   od ka¿dej trudno dostêpnej czêœci budynku 

l  =  2 + b/2 + U/150 [m]   ->   od ka¿dej ³atwo dostêpnej czêœci budynku 

gdzie:

   b    -odleg³oœæ miêdzy skrajnymi przewodami

   U   -napiêcie znamionowe

Tablica 5 okreœla najmniejsze dopuszczalne odleg³oœci pionowe przewodów pe³noizolowanych linii 
napowietrznej od czêœci budynku w warunkach normalnych.

Dla linii niskiego napiêcia do 1 kV:

   h  =  0,2 m od trudno dostêpnej czêœci budynku

   h  =  1,5 m od ³atwo dostêpnej czêœci budynku

   h  =  2,5 m od pod³ogi balkonu, tarasu

Dla linii œredniego napiêcia 1 kV < UN  <=  30 kV

   h  =  0,5 m od trudno dostêpnej czêœci budynku

   h  =  2,5 m od ³atwo dostêpnej czêœci budynku

   h  =  2,5 m od pod³ogi balkonu, tarasu
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Tablica 6 okreœla najmniejsze dopuszczalne odleg³oœci poziome przewodów pe³noizolowanych linii 
napowietrznej od czêœci budynku w warunkach normalnych.

Dla linii niskiego napiêcia do 1kV:

   l  =  0,2 m od trudno dostêpnej czêœci budynku

   l  =  1,0 m od otworu okiennego w strefie 0,5 m powy¿ej i poni¿ej krawêdzi okna

   l  =  1,0 m od balkonu, tarasu, w strefie 2,5 m powy¿ej pod³ogi i 0,5 m poni¿ej pod³ogi

Dla linii œredniego napiêcia 1 kV < UN  <=  30 kV:

   l  =  0,3 m od trudno dostêpnej czêœci budynku

   l  =  1,5 m od otworu okiennego w strefie 0,5 m powy¿ej i poni¿ej krawêdzi okna

   l  =  1,5 m od balkonu, tarasu, w strefie 2,5 m powy¿ej pod³ogi i 0,5 m poni¿ej pod³ogi

W przypadku przewodów niepe³noizolowanych odleg³oœci od budynków nale¿y okreœlaæ wed³ug normy 
PN-E-05100-1:1998.

Wed³ug normy PN-EN 50423-1: 2007 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr¹du przemiennego powy¿ej 
1 kV do 45 kV w³¹cznie. Czêœæ 1 Wymagania Ogólne Specyfikacje wspólne" odleg³oœci przewodów od budynków 
mieszkalnych i innych okreœlone s¹ w tabeli 5.4.5.2:

4.6.1.3. Norma PN-EN 50423-1:2007
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4.6.1. Linie elektroenergetyczne WN (110 kV) i NN (220 kV i 400 kV)

4.6.1.1. Norma PN-EN 50341- xx, czêœæ 3-xx 1. Tablica 5.4.5.2/PL.1 

Odstêpy izolacyjne Del:

Najwy¿sze napiêcie w sieci 123 kV - 0,85 m 

Najwy¿sze napiêcie w sieci 245 kV - 1,70 m 

Najwy¿sze napiêcie w sieci 420 kV - 2,80 m 

Odstêpy izolacyjne Dpp:

Najwy¿sze napiêcie w sieci 123 kV - 0,96 m 

Najwy¿sze napiêcie w sieci 245 kV - 2,00 m 

Najwy¿sze napiêcie w sieci 420 kV - 3,20 m 



4.7. ODLEG£OŒÆ POZIOMA OD DRZEW PRZEWODU NIEUZIEMIONEGO LINII 
ELEKTROENERGETYCZNEJ

4.7.1. Linie elektroenergetyczne nn (do 1 kV) i SN (od 1kV do 45 kV) 

4.7.1.1. Norma PN-E-05100-1

Odleg³oœæ przewodu nie uziemionego elektroenergetycznej linii napowietrznej od ka¿dego punktu korony 
drzewa przy bezwietrznej pogodzie oraz zwisie normalnym powinna wynosiæ wed³ug normy PN-E-05100-1 
w metrach co najmniej:

1 m - w przypadku linii o napiêciu do 1 kV

2,5 + U/150 + s - w przypadku linii o napiêciu wy¿szym ni¿ 1 kV

gdzie:

W przypadku zbli¿enia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych odleg³oœci wyliczone z powy¿szych 
wzorów nale¿y powiêkszyæ co najmniej o 1 m.

Stosowanie podanych wy¿ej odleg³oœci wed³ug normy PN-E-05100-1 nakazuje norma SEP-E-003 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowania i budowa. Linie pr¹du przemiennego z przewodami 
pe³noizolowanymi oraz z przewodami niepe³noizolowanymi”.

Szerokoœæ pasa wycinki drzew wynosi:

a) dla linii o napiêciu do 1 kV - S = B  + 2 [m]

b) dla linii o napiêciu wy¿szym ni¿ 1 kV - S = B + 2 x (2,5 + U/150 + s) [m]

gdzie:

B - szerokoœæ linii elektroenergetycznej (odleg³oœæ miêdzy skrajnymi 

przewodami roboczymi), w metrach,

U - napiêcie znamionowe linii elektroenergetycznej w kilowoltach, 

s - wielkoœæ przyrostu piêcioletniego, w³aœciwego dla gatunku drzewa
i siedliska, w metrach. 

Przyk³adowo, dla drzewostanu sosny w I i II klasie wieku przyrost 5-letni wynosi ca 2 - 3 m, w III i IV klasie wieku 
od 1 – 2 m. Dopuszcza siê w pasie wycinki prowadzenie gospodarki leœnej oraz pozostawianie drzew, pod warunkiem 
zachowania odleg³oœci obliczonej wed³ug wzoru w p. 4.6 oraz pozostawienie wokó³ ka¿dego s³upa linii o napiêciu 
wy¿szym ni¿ 1 kV terenu nie zalesionego w odleg³oœci 4 m od obrysu trzonu s³upa przy powierzchni terenu.

Wycinka dodatkowa drzew na trasie linii

W przypadku linii o napiêciu 400 kV wycince dodatkowej podlegaj¹ drzewa znajduj¹ce siê przy trasie linii, które 
przy wywróceniu mog¹ uszkodziæ liniê.

Wysokoœæ tych drzew okreœla wzór (norma PN-E-05100):

gdzie:

Hd - wysokoœæ drzewa z uwzglêdnieniem œredniego przyrostu wysokoœci
        drzewa w ci¹gu 5 lat, w metrach,

l - odleg³oœæ pozioma pnia drzewa przy ziemi od skrajnego przewodu linii 
  elektroenergetycznej, w metrach,

Dh   - ró¿nica poziomów przewodu o temperaturze +10o C i terenu przy pniu 
drzewa, w p³aszczyŸnie prostopad³ej do kierunku linii, w metrach,

U - napiêcie znamionowe linii elektroenergetycznej w kilowoltach.

Wyciêcie drzew o wysokoœci Hd  nie jest wymagane, gdy s¹ to drzewa rosn¹ce samotnie, na otwartej przestrzeni 
i w zwi¹zku z tym maj¹ce wiêksz¹ odpornoœæ na z³amanie i wywrócenie. Nie dotyczy to drzew chorych.

U - napiêcie znamionowe linii elektroenergetycznej w kV, 
s - wielkoœæ przyrostu piêcioletniego, w³aœciwego dla gatunku

i siedliska drzewa, w metrach.
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4.7.1.2. Norma PN-EN 50423-1:2007

Wed³ug normy PN-EN 50423-1: 2007 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr¹du przemiennego powy¿ej 
1 kV do 45 kV w³¹cznie. Czêœæ 1 Wymagania Ogólne Specyfikacje wspólne" odleg³oœci przewodów od drzew 
okreœlone s¹ w poni¿szej tabeli 5.4.4. 

4.7.2. Linie elektroenergetyczne o napiêciu powy¿ej 45 kV

4.7.2.1. Norma PN-EN 50341-1:2005 - xx, czêœæ 3-xx: Zbiór normatywnych warunków krajowych 
Normatywne warunki krajowe Polski.

Tablica 5.4.4/PL.1: 
Minimalne odleg³oœci izolacyjne od powierzchni ziemi na obszarach oddalonych od 
budynków, dróg, linii kolejowych i ¿eglownych dróg wodnych
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Odleg³oœci te nale¿y powiêkszyæ o co najmniej 1 m w uzasadnionych okolicznoœciach, np. w przypadku zbli¿enia 
przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych, podlegaj¹cych przycinaniu, strzy¿eniu itp., nale¿y uwzglêdniæ 
d³ugoœæ narzêdzi ogrodniczych.

Szerokoœæ pasa wycinki drzew (dotyczy linii o napiêciu powy¿ej 45 kV)
Szerokoœæ pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii okreœla siê w oparciu o wzór:

S  =  B + 2 x (2,5  +  Del) [m]

gdzie:

B  -  szerokoœæ linii w metrach (odleg³oœæ miêdzy skrajnymi przewodami fazowymi)

W szerokoœci wycinki podstawowej powinien byæ uwzglêdniony przyrost drzew i okresowe czyszczenie 
wycinki, zgodnie ze specyfikacj¹ projektow¹.

Linie kablowe pr¹du sta³ego i przemiennego s¹ projektowane i budowane dla napiêcia znamionowego nie 
przekraczaj¹cego 110 kV. Wymagania techniczne dotycz¹ce projektowania i budowy elektroenergetycznych linii 
kablowych pr¹du sta³ego i przemiennego na napiêcie znamionowe nie przekraczaj¹ce 110 kV oraz linii kablowych 
sygnalizacyjnych okreœla³a Polska Norma PN-76/E-05125 „Elektro-energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 
projektowanie i budowa”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 czerwca 1976 r., która 
obowi¹zywa³a od 1 stycznia 1977 r. do jej uchylenia w 2003 r.

Aktualnie szerokoœæ stref ochronnych dla elektroenergetycznych linii kablowych zawarte s¹ w normie N SEP 
– E 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.“ Kable uk³adane w ziemi 
powinny byæ na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci oznaczone siatk¹, foli¹ lub foli¹ perforowan¹ o trwa³ym kolorze:

1. niebieskim – kable elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym do 1 kV,

2. czerwonym – kable elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 1 kV.

Trasa kabli u³o¿onych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna byæ oznaczona trwa³ymi i widocznymi 
oznacznikami, rozmieszczonymi co 100 m na prostej trasie kabla.

G³êbokoœæ u³o¿enia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnêtrznej powierzchni kabla górnej 
warstwy powinna wynosiæ co najmniej:

a) dla kabli o napiêciu do 1 kV, u³o¿onych pod chodnikiem - 50 cm
b) dla innych kabli o napiêciu do 1 kV na terenach miejskich - 70 cm
c) dla kabli o napiêciu 1 kV – 15 kV na terenach miejskich - 80 cm
d) dla kabli o napiêciu do 30 kV na u¿ytkach rolnych - 90 cm
e) dla kabli o napiêciu wy¿szym ni¿ 30 kV -           100 cm

a) odleg³oœæ od granicy pasa drogowego - 50 cm
b) odleg³oœæ od pni istniej¹cych drzew -           150 cm 
c) odleg³oœæ od budynków, kable o napiêciu do 30 kV -             50 cm
d) odleg³oœæ od budynków, kable o napiêciu od 30 – 110 kV -            100 cm
e) ruroci¹gi wodoci¹gowe, œciekowe, kable o napiêciu do 30 kV -  25 cm +  
f) ruroci¹gi wodoci¹gowe, œciekowe, kable o napiêciu 30 - 110kV -  50 cm + 
g) ruroci¹gi z gazami i cieczami palnymi  -  odleg³oœæ uzgodniona z operatorem sieci.

5. STREFY OCHRONNE DLA ELEKTROENERGETYCZNYCH I SYGNALI-
ZACYJNYCH LINII KABLOWYCH

5.1. Normy techniczne uchylone i obowi¹zuj¹ce

5.2. G³êbokoœæ u³o¿enia kabli w ziemi

5.3. Odleg³oœæ pozioma u³o¿enia kabli bezpoœrednio w ziemi (minimalna)

Æ
Æ
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6. STREFY OCHRONNE DLA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

6.1. Przepisy prawne i normy techniczne 

6.2. Telekomunikacyjne linie napowietrzne

6.3. Telekomunikacyjne linie kablowe

Podstawy ustalania po³o¿enia linii telekomunikacyjnych napowietrznych i kablowych okreœla³y uchylone 
przepisy i normy:

1. Zarz¹dzenie Ministra £¹cznoœci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 
telekomunikacyjnych wzd³u¿ dróg publicznych, wodnych, kana³ów oraz w pobli¿u lotnisk i w miejscowoœciach, 
a tak¿e ustalania warunków, jakim powinny odpowiadaæ, MP Nr 13, poz. 95, zm. 1995 r. Nr 32, poz. 373.

2. Zarz¹dzenie Ministra £¹cznoœci z dnia 2 wrzeœnia 1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaæ linie 
i urz¹dzenia telekomunikacyjne oraz urz¹dzenia do przesy³ania p³ynów lub gazów w razie ich skrzy¿owania siê lub 
zbli¿enia, MP Nr 59, poz. 567.

3. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotycz¹cych autostrad p³atnych, Dz. U. Nr 12, poz. 116.

4. PN-T-45002:1998 „Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzy¿owania z liniami kolejowym. Wymagania 
ogólne”. 

5. BN-76/8984-09 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania”.

6. BN-89/8984-18 „Telekomunikacyjne linie kablowe. Ogólne wymagania i badania”.

7. BN-89/8994-17/03 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.”

8. ZN-96 TP S.A. –Norma zak³adowa Telekomunikacji Polskiej dotycz¹ca sieci kablowych.

Aktualnie warunki techniczne wymagane dla telekomunikacyjnych obiektów budowlanych s¹ okreœlone 
w przepisach: 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z póŸn. 
zmianami.

2. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaæ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864.

Minimalne odleg³oœci usytuowania przewodów linii napowietrznej wynosz¹:
a) od granicy pasa drogowego w terenie nie zabudowanym - 5,0 m
b) od korony drzew w lasach na terenie miast, osiedli i wsi - 1,0 m
c) d korony drzew w miejscowoœciach poza w/w terenem - 2,0 m
d) od korony drzew w parkach i sadach (przewody nie izolowane) - 1,0 m
e) od korony drzew w parkach i sadach (przewody izolowane) - 0,5 m

Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadaæ kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne 
zamieszczone s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Drogi publiczne:
- odleg³oœæ podstawowa linii kablowej od krawêdzi jezdni - 0,5 m
- odleg³oœæ podstawowa od lica pni drzew - 2,0 m
- g³êbokoœæ u³o¿enia kabli - 0,8 m

Ulica miejska:
- odleg³oœæ podstawowa linii kablowej od krawêdzi jezdni - 0,5 m
- g³êbokoœæ u³o¿enia kabli - 0,8 m

Budynki i obiekty ma³ej architektury:
- odleg³oœæ podstawowa - 0,5 m
- g³êbokoœæ podstawowa u³o¿enia kabli - 0,7 m



- 28 - www.srmww.pl

STREFY OCHRONNE

Czerwiec 2010

7. STREFY OCHRONNE DLA RUROCI¥GÓW WODOCI¥GOWYCH

7.1. Szerokoœci stref wed³ug nieobowi¹zuj¹cych przepisów i norm technicznych

7.2. Odleg³oœci przewodów sieci wodoci¹gowej od obiektów budowlanych i zieleni 
wed³ug wymagañ technicznych COBRTI INSTAL 

Warunki techniczne projektowania i niezbêdne parametry zawarte by³y w uchylonej Polskiej Normie PN-92/B-
01705 „Instalacje wodoci¹gowe. Wymagania w projektowaniu.” 

Uregulowania dotycz¹ce usytuowania linii wodoci¹gowej zawarte by³y w nie obowi¹zuj¹cym „Zarz¹dzeniu 
Ministra £¹cznoœci z dnia 2 wrzeœnia 1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaæ linie i urz¹dzenia 
telekomunikacyjne oraz urz¹dzenia do przesy³ania p³ynów lub gazów w razie ich skrzy¿owania siê lub zbli¿enia 
(MP Nr 59, poz. 567).

Wed³ug zarz¹dzenia ruroci¹g wodny magistralny powinien byæ uk³adany w odleg³oœci co najmniej 1 m od 
podziemnej linii telekomunikacyjnej, natomiast ruroci¹g rozdzielczy – co najmniej 0,5 m od takiej linii. Wed³ug 
uchylonej normy PN-92/B-01705 minimalne odleg³oœci u³o¿enia rur wodoci¹gowych by³y nastêpuj¹ce:

a) od ruroci¹gów gazowych i kanalizacyjnych - 1,5 m

b) od kabli energetycznych - 0,8 m

Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL we wrzeœniu 2001 r. wyda³ warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci¹gowych, zeszyt nr 3, które zosta³y zalecone do stosowania przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Odleg³oœci przewodów sieci wodoci¹gowej od obiektów 
budowlanych i zieleni zawarte s¹ w poni¿szej tabeli.

7.3. Szerokoœæ stref ochronnych wed³ug wytycznych technicznych przedsiê-
biorstw wodno-kanalizacyjnych

Oprócz w/w warunków technicznych COBRTI INSTAL przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjne ustalaj¹ 
szerokoœci stref ochronnych wewnêtrznymi wytycznymi technicznymi.
Np. w spó³ce „Aquanet” S.A. w Poznaniu szerokoœci stref ochronnych wynosz¹:

dla wodoci¹gów < ? 250 mm - 3 m od skraju rury
dla wodoci¹gów ? 250 ÷ 500 mm - 5 m od skraju rury
dla wodoci¹gów > ? 500 mm - 8 m od skraju rury

Szerokoœci stref mog¹ ulec zmianie w zale¿noœci od istniej¹cych warunków terenowych.
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8. STREFY OCHRONNE DLA RUROCI¥GÓW KANALIZACYJNYCH

8.1. Szerokoœci stref wed³ug nieobowi¹zuj¹cych przepisów i norm technicznych

8.2. Odleg³oœci przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów budowlanych i zieleni 
wed³ug wymagañ technicznych COBRTI INSTAL

Warunki techniczne projektowania i niezbêdne parametry by³y zawarte w uchylonej Polskiej Normie 
PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” 

Wed³ug w/w normy minimalne odleg³oœci u³o¿enia rur kanalizacyjnych by³y nastêpuj¹ce:
a) od przewodów gazowych i wodoci¹gowych - 1,5 m
b) od kabli energetycznych - 0,8 m
c) od kabli telekomunikacyjnych - 1,0 m

Wed³ug nie obowi¹zuj¹cego zarz¹dzenia Ministra £¹cznoœci z dnia 2 wrzeœnia 1997 r. ruroci¹g kanalizacji œciekowej 
powinien byæ uk³adany w odleg³oœci, co najmniej 1 m od podziemnej linii telekomunikacyjnej.

Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w sierpniu 2003 r. wyda³ warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9, które zosta³y zalecone do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury. Odleg³oœci przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów budowlanych i zieleni zawarte 
s¹ w poni¿szych tabelach.

8.3. Szerokoœæ stref ochronnych wed³ug wytycznych technicznych przedsiê-
biorstw wodno-kanalizacyjnych

Oprócz w/w warunków technicznych COBRTI INSTAL przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjne ustalaj¹ 
szerokoœæ stref ochronnych wewnêtrznymi wytycznymi technicznymi. Dla przyk³adu 

w spó³ce „Aquanet” S.A. w Poznaniu szerokoœæ strefy ochronnej dla ruroci¹gu kanalizacyjnego wynosi 3 m od 
skraju rury niezale¿nie od jej œrednicy.
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9. STREFY OCHRONNE DLA RUROCI¥GÓW CIEPLNYCH PEC

9.1. Odleg³oœci podstawowe podziemnych sieci ciep³owniczych od obiektów tere-
nowych

Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w czerwcu 2002 r. wyda³ warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci ciep³owniczych z rur i elementów preizolowanych, zeszyt nr 4, które zosta³y 
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Odleg³oœci podstawowe podziemnych sieci ciep³owniczych od obiektów terenowych zawarte s¹ w poni¿szej 
tabeli.
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SPOSÓB USTALANIA WP£YWU STREF 
OCHRONNYCH NA ZMNIEJSZENIE 

WARTOŒCI NIERUCHOMOŒCI 

PRZYK£AD NR 1 

Strefa ochronna magistrali wodnej j 1000 mm o zró¿nicowanym wp³ywie na 
zmniejszenie wartoœci nieruchomoœci

PRZYK£ADY
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PRZYK£AD NR 2 

Strefa ochronna linii elektroenergetycznej NN 400 kV o zró¿nico-
wanym wp³ywie na zmniejszenie wartoœci nieruchomoœci

Sylwetka s³upa M3 dla linii 400 kV

Wymiary elementów s³upów kratowych dla linii 400 kV

Poni¿ej przeprowadzono obliczenie wielkoœci wspó³czynnika zmniejszenia wartoœci nieruchomoœci (S) w przypadku 
lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV na gruntach rolnych.
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PRZYK£AD NR 3 

Oddzielne strefy ochronne bez czêœci wspólnych

PRZYK£ADY
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PRZYK£AD NR 4 

Dwa urz¹dzenia infrastruktury technicznej ze wspóln¹ czêœci¹ stref ochronnych
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PRZYK£AD NR 5

Wieloœæ urz¹dzeñ na nieruchomoœci bez czêœci wspólnych stref 
ochronnych i czêœciami wspólnymi stref ochronnych

PRZYK£ADY
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PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW 
DOTYCZ¥CE STREF OCHRONNYCH 

DLA ISTNIEJ¥CYCH I PROJEKTOWANYCH 
URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. PROJEKT ROZPORZ¥DZENIA MINISTRA GOSPODARKI W SPRAWIE 
WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAÆ 
SIECI GAZOWE I ICH USYTUOWANIE

W projekcie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.11.2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaæ sieci gazowe i ich usytuowanie strefê ochronn¹ gazoci¹gu stanowi strefa kontrolowana, której 
definicja znajduje siê w § 2 p. 32.

Szerokoœci stref kontrolowanych s¹ zawarte w § 19 ust.5 projektu rozporz¹dzenia i powinny wynosiæ dla 
gazoci¹gów o ciœnieniu roboczym:

1. do 0,5 MPa w³¹cznie - 1,0 m;

2. powy¿ej 0,5 MPa do 1,6 MPa w³¹cznie - 2,0 m;

3. powy¿ej 1,6 MPa oraz o œrednicy:
a) do DN 150 w³¹cznie - 4,0 m;
b) powy¿ej DN 150 do DN 300 w³¹cznie - 6,0 m;
c) powy¿ej DN 300 do DN 500 w³¹cznie - 8,0 m;
d) powy¿ej DN 500 - 12,0 m;

W strefach kontrolowanych nie nale¿y wznosiæ obiektów budowlanych, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, 
sadziæ drzew w odleg³oœci mniejszej ni¿ 2,0 m, licz¹c od osi gazoci¹gu do pnia drzew oraz podejmowaæ dzia³añ 
mog¹cych spowodowaæ uszkodzenie gazoci¹gu podczas jego u¿ytkowania. Dla gazoci¹gów uk³adanych 
w przecinkach leœnych powinien byæ wydzielony pas gruntu drzew i krzewów, o szerokoœci po 2,0 m z obu stron osi 
gazoci¹gu, licz¹c od osi gazoci¹gu do pni drzew lub krzewów.

Gazoci¹gi stalowe o maksymalnym ciœnieniu roboczym wiêkszym ni¿ 0,5 MPa nale¿y projektowaæ i budowaæ 
w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowa³y siê w odleg³oœci od osi gazoci¹gu nie mniejszej ni¿:

1.  po³owa szerokoœci stref kontrolowanych na terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji,
2.  2-krotnoœæ po³owy szerokoœci stref kontrolowanych na terenie drugiej klasy lokalizacji,
3.  3-krotnoœc po³owy szerokoœci stref kontrolowanych ba terenie trzeciej klasy lokalizacji.

Przy czym klasa lokalizacji dotyczy klasyfikacji terenu, w którym lokalizowany jest gazoci¹g, ocenian¹ wed³ug 
stopnia urbanizacji obszaru przez który przebiega gazoci¹g.

Inne projektowane i budowane obiekty budowlane powinny byæ lokalizowane w minimalnych odleg³oœciach, 
w stosunku do gazoci¹gów projektowanych i budowanych po dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.

Stosownie do § 106 ust.2 projektu rozporz¹dzenia dla gazoci¹gów wybudowanych przed dniem wejœcia w ¿ycie 
rozporz¹dzenia i dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowê lub dokonano zg³oszenia do 
w³aœciwego organu szerokoœæ stref kontrolowanych powinna wynosiæ dla gazoci¹gów wybudowanych:

1.  przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowê 
odleg³oœæ równ¹ dwukrotnym odleg³oœciom podstawowym, okreœlonym w za³¹czniku do 
rozporz¹dzenia - tabela nr 1 i tabela nr 2 nr 2;

2.  w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia lub dla których 
w tym okresie wydano pozwolenie na budowê, odleg³oœæ równa odleg³oœciom okreœlonym w za³¹czniku 
do rozporz¹dzenia - tabela nr 3:
a) do DN 150 w³¹cznie - 4 m;
b) powy¿ej DN 150 do DN 300 w³¹cznie - 6 m; 
b) powy¿ej DN 300 do DN 500 w³¹cznie - 8 m; 
b) powy¿ej DN 500 - 12 m; 

PROJEKT ZMIAN

- 38 - www.srmww.plCzerwiec 2010



Szerokoœæ stref kontrolnych dla gazoci¹gów wybudowanych przed dniem wejœcia 
w ¿ycie rozporz¹dzenia lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na 
budowê.

Tabela 1

Odleg³oœci podstawowe gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o ciœnieniu gazu powy¿ej 0,4 MPa do 10 MPa od obrysów 
obiektów terenowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001r. lub dla których przed tym dniem wydano 
pozwolenie na budowê.
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Tabela 2

Odleg³oœci podstawowe od obiektów terenowych dla gazoci¹gów uk³adanych w ziemi o ciœnieniu gazu nie wiêkszym 
ni¿ 0,4 MPa wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na 
budowê.
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Projekt rozporz¹dzenia wprowadza mo¿liwoœæ stosowania szerokoœci stref kontrolowanych dla obiektów sieci 
gazowej wybudowanych na podstawie wydanego pozwolenia na budowê lub zg³oszenia do w³aœciwego organu przed 
dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, pod warunkiem:

1.  uzyskania pozytywnej oceny stanu technicznego tych obiektów;

2.  zakwalifikowania obiektów do odpowiedniej klasy lokalizacji, o której mowa w § 7; 

3.  dostosowania ich naprê¿eñ obwodowych do wymagañ okreœlonych w § 8 ust.2;

4.  posiadania pozytywnego wyniku prób ciœnieniowych, których mowa w § 32.

Projekt ustawy o korytarzach przesy³ owych w art. 1 okreœla zasady i warunki:

1.  ustanawiania korytarzy przesy³owych, a tak¿e lokalizowania i umieszczania w nich urz¹dzeñ 
przesy³owych;

2.  obejmowania korytarzem istniej¹cych urz¹dzeñ przesy³owych;

3.  ustanawiania z mocy prawa s³u¿ebnoœci przesy³u w odniesieniu do urz¹dzeñ istniej¹cych lub 
umieszczanych w korytarzu oraz ujawniania tego prawa w ksiêdze wieczystej;

4.  ustalania i wyp³aty odszkodowania zwi¹zanego z ustanawianiem s³u¿ebnoœci. 

W art. 2 znajduj¹ siê definicje pojêæ u¿ytych w ustawie:

+  korytarz przesy³owy - wyodrêbniony pod wzglêdem prawnym obszar, wyznaczony z uwagi na 
cel publiczny, w którym s¹ lub maj¹ byæ urz¹dzenia przesy³owe, obejmuj¹cy 
pas technologiczny wyznaczony dla urz¹dzeñ przesy³owych istniej¹cych lub objêtych 
wnioskiem o ustanowienie korytarza; 

+  pas technologiczny - obszar niezbêdny do posadowienia i prawid³owej eksploatacji urz¹dzenia 
przesy³owego, którego szerokoœæ wyznacza siê zgodnie z ust. 2 i 3;

+  urz¹dzenie przesy³owe - umieszczone w gruncie, na gruncie lub pod gruntem ci¹gi drena¿owe, 
przewody, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce do przesy³ania (dystrybucji) energii elektrycznej, paliw, 
gazów w szczególnoœci transportu dwutlenku wêgla, ciep³a, a tak¿e odbioru œcieków, jak 
równie¿ zwi¹zane z tym urz¹dzeniem obiekty, urz¹dzenia lub instalacje konieczne do jego 
prawid³owej eksploatacji oraz urz¹dzenia i instalacje z nimi wspó³pracuj¹ce. 

Dla urz¹dzeñ przesy³owych wchodz¹cych w sk³ad sieci gazowych wysokich ciœnieñ ustala siê nastêpuj¹ce szerokoœci 
pasa technologicznego:

a)  o œrednicy do  DN 150 w³¹cznie - po 2 m od osi gazoci¹gu;

b)  o œrednicy powy¿ej DN 150 do DN 300 w³¹cznie - po 3 m od osi gazoci¹gu; 

c)  o œrednicy powy¿ej DN 300 do DN 500 w³¹cznie - po 4 m od osi gazoci¹gu;

d)  o œrednicy powy¿ej DN 500 - po 6 m od osi gazoci¹gu;

Dla urz¹dzeñ przesy³owych wchodz¹cych w sk³ad sieci gazowych wysokich ciœnieñ zbudowanych lub dla których 
wydano pozwolenie na budowê przed dniem 12 grudnia 2001r. ustala siê nastêpuj¹ce szerokoœci pasa 
technologicznego:

a)  o ciœnieniu nominalnym powy¿ej 1,2 MPa do 2,5 MPa w³¹cznie:

- po 20 m od osi gazoci¹gu o œrednicy do DN 300 w³¹cznie,

- po 30 m od osi gazoci¹gu o œrednicy powy¿ej DN 300.

2. PROJEKT USTAWY O KORYTARZACH PRZESY£OWYCH ORAZ O ZMIA-
NIE NIEKTÓRYCH USTAW
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b)  o ciœnieniu nominalnym powy¿ej 2,5 MPa do 10 MPa w³¹czne:

- po 250 m od osi gazoci¹gu o œrednicy do DN 300 w³¹cznie,

- po 50 m od osi gazoci¹gu o œrednicy powy¿ej DN 300 do DN 500 w³¹cznie,

- po 75 m od osi gazoci¹gu o œrednicy powy¿ej DN 500 do DN 800 w³¹cznie,

- po 100 m od osi gazoci¹gu o œrednicy powy¿ej DN 800.

Projekt ustawy korytarzach przesy³owych oraz o zmianie niektórych ustaw w rozdziale VI reguluje równie¿ 
sprawê ustalania i wyp³aty odszkodowañ z tytu³u obci¹¿enia nieruchomoœci s³u¿ebnoœci¹ przesy³u.

Odszkodowania bêd¹ ustalane wed³ug skomplikowanej zasady tabelarycznej dla której wskaŸniki s¹ czêœciowo 
zawarte w ustawie, natomiast œrednia wartoœæ metra kwadratowego nieruchomoœci rolnej bêdzie og³aszana przez 
Prezesa GUS na podstawie zestawienia transakcji kupna/sprzeda¿y nieruchomoœci za rok poprzedni.

WskaŸniki zró¿nicowania województw, wskaŸniki wartoœci po³o¿enia dla gruntów zlokalizowanych w granicach 
miast oraz szczegó³owe zasady ustalania odszkodowania bêd¹ okreœlone w szczegó³owym rozporz¹dzeniu.
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+ WYCENA NIERUCHOMOŒCI, MASZYN, PRZEDSIÊBIORSTW

+ POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI

+ ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŒCI

+ PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

+ EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE

60-277 Poznañ, ul. Grochowska 28A
tel./fax (61) 866 50 00,  865 72 13

e-mail: cwm@cwm.pl         www.cwm.pl

ul. Wojska Polskiego 84,   60-628 Poznañ
biuro: (61) 665 87 77;    tel. (61) 665 94 00

email: wycena@wycenaekspert.pl     www.wycenaekspert.pl

WYCENA NIERUCHOMOŒCI        EKSPERTYZY TECHNICZNE

WYCENA PRZEDSIÊBIORSTW            INWENTARYZACJA

WYCENA ŒRODKÓW TRWA£YCH     
DORADZTWO I OBS£UGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

¨
¨

¨ ŒWIADECTWA ENERGETYCZNE

WYCENA-EKSPERT 
Spó³ka jawnaEwa Banaœ, Anna Poszyler

LESZCZYÑSKIE BIURO WYCEN 
I OBROTU NIERUCHOMOŒCIAMI
LESZCZYÑSKIE BIURO WYCEN 
I OBROTU NIERUCHOMOŒCIAMI

RZECZOZNAWCA MAJ¥TKOWY - in¿. Marian WITCZAK

Pañstwowe Uprawnienia Urz¹du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - Warszawa Nr 3255
Uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomoœci dla sektora bankowego - Warszawa Nr 1168/XXI/99

64-100 Leszno,  ul. Œniadeckich 1
tel./fax (65) 529 91 00
tel. kom. 609 801 201 
e-mail: mwitczak@poczta.fm

60-573 Poznañ, ul. Niemcewicza 12        biuro@poz-bud.pl
Telefony: (61) 847 12 95,  848 32 09     fax (61) 847 12 95

NIERUCHOMOŒCI I ŒRODKI TRWA£E
WYCENA, POŒREDNICTWO, UMOWY, DORADZTWO, KREDYTY

GEODEZJA
MAPY, PODZIA£Y, OBS£UGA, REGULACJE PRAWNE

BUDOWNICTWO
NADZÓR, INWENTARYZACJA, PROJEKTOWANIE, EKSPERTYZY

BIURO KOMPLEKSOWEJ OBS£UGI 
I WYCENY NIERUCHOMOŒCI

tel. kom. 605 738 157

Wycena:
- nieruchomoœci
- przedsiêbiorstw
- œrodków trwa³ych
- maszyn i urz¹dzeñ
- analizy efektywnoœci inwestowania
- ekspertyzy techniczne

60-349 Poznañ,  ul. Ostroroga 23
tel. (61) 662-55-40; 41; 45

fax (61) 662-55-46
e-mail: biuro@krm.com.pl       

OFERUJEMY:

·  WYCENY NIERUCHOMOŒCI 
·  EKSPERTYZY TECHNICZNE

·  INWENTARYZACJE
·  DORADZTWO INWESTYCYJNE

·  ANALIZY EKONOMICZNE

ANWO - NIERUCHOMOŒÆ

61-058 Poznañ, ul. Soœnicka 10
tel. 61 8737004, fax 61 8737003

e-mail: andrzej.wozniak@anwo.poznan.pl
kom. 602 217 295

00tel. po 18 : 61 870 89 00

NIP 782-006-99-45

Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomoœci 
i Us³ug Maj¹tkowo - Konsultingowych

www.anwo.poznan.pl

60-818 POZNAÑ, UL. SIENKIEWICZA 22
Tel. (61)848-01-66         Fax (61)848-04-31

e-mail: ajakubowski@projnorm.pl       http://www.projnorm.pl
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RPRZEDSIÊBIORSTWO PROJEKTOWANIA
BADAÑ I NORMOWANIA PROJNORM sp. z o.o.

PRZEDSIÊBIORSTWO PROJEKTOWANIA
BADAÑ I NORMOWANIA PROJNORM sp. z o.o.
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WYCENA NIERUCHOMOŒCI
WYCENA ŒRODKÓW TRWA£YCH MASZYN I URZ¥DZEÑ gr. 3-8
WYCENA PRZEDSIÊBIORSTW I ZNAKU FIRMOWEGO
ODSZKODOWANIA ZA UTRATÊ WARTOŒCI I BEZUMOWNE KORZYSTANIE 
Z NIERUCHOMOŒCI ZWI¥ZANE Z INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥ 
(linie energetyczne, s³upy, ruroci¹gi wody, gazu, kanalizacja)
WYCENA Z£Ó¯ ¯WIRU, SUROWCÓW SKALNYCH, WÓD PODZIEMNYCH
OPINIE TECHNICZNE, INWENTARYZACJE

BIURO WYCENY NIERUCHOMOŒCI 

mgr in¿. leœnictwa Lech Domagalski
Rzeczoznawca maj¹tkowy

ü WYCENA NIERUCHOMOŒCI
ü INWENTARYZACJA DRZEW I DRZEWOSTANÓW
ü TAKSACJA DRZEWOSTANÓW
ü SZACOWANIE ODSZKODOWAÑ

ul. Kwiatowa 45, 64-320 Wielkawieœ
tel./fax (61) 894 97 23, kom. 601 16 09 87
e-mail: lechdomagalski@o2.pl

REMIN
61-028 Poznañ, ul. Warszawska 39/41

tel./fax 61 828 99 57
tel. kom. 601 44 59 79

 
www. .pl
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biuroremin

remin biuroremin

REMIN
Kancelaria Rzeczoznawców Maj¹tkowych
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wyceny nieruchomoœci typowych i nietypowych
wyceny przedsiêbiorstw, aportów, znaków firmowych
opinie techniczne, ekspertyzy budowlane, nadzory
analizy ekonomiczne, op³acalnoœci i wykonalnoœci inwestycji
wyceny s³u¿ebnoœci przesy³owych, bezumowne korzystanie itp.
doradztwo techniczne i inwestycyjne
audyty energetyczne lokali, mieszkañ i budynków

 Janusz Walczak

Oferujemy 
kompleksow¹ 
us³ugê 
w zakresie:


