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SIECI UZBROJENIA TERENU
A ROLNICZA PRZESTRZE  PRODUKCYJNA

____________

INFLUENCE OF NETWORKS OF DEVELOPMENT
A TRACT OF LAND ON AGRICULTURAL LANDS

Streszczenie

Przedmiotem opracowania by y zagadnienia zwi zane z oddzia ywaniem
sieci technicznego uzbrojenia terenu na rolnicz  przestrze  produkcyjn . Znajo-
mo  dok adnego po o enia w terenie poszczególnych elementów sieci uzbrojenia
technicznego terenu wzbogacona ich danymi bran owymi pozwala na lepsze pro-
wadzenie prac zwi zanych z przebudow  rolniczej przestrzeni produkcyjnej na te-
renach wiejskich. Opracowanie przedstawia tylko ocen  strat gruntów spowodo-
wan  posadowieniem s upów sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
W pracach urz dzeniowo rolnych poszczególne dziedziny infrastruktury technicz-
nej oraz wyodr bnione w nich obiekty powinny by  traktowane jako niezmienniki
terenowe.

S owa kluczowe: sieci uzbrojenia terenu, niezmienniki terenowe, elementy infra-
struktury

Summary

The subject of this scientific description were problems relating to influence
on the agricultural lands by the networks of technical development a tract of land.
Knowledge of precise localization of the elements of networks of technical devel-
opment a tract of land let us better do works connection with rebuilding an agri-
cultural spatial on country grounds. This scientific description describes only es-
timation of loss of the grounds in connection with  putting the electrical poles.
Planning works on an agricultural grounds, each element of the technical infra-
structure should be treat as the invariable element of ground.

Key words: networks of technical infrastructure of grounds, invariable elements of
 ground, elements of infrastructure
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WST P

Na wzrost produkcji rolniczej du y wp yw ma wyposa enie terenu w ele-
menty infrastruktury technicznej. Elementy infrastruktury technicznej  oddzia-
uj  na uk ad przestrzenny wsi. Nale y pami ta , e elementy sieci uzbrojenia

terenu s  niezmiennikami terenowymi, do po o enia których nale y dopasowa
po o enie dzia ek. W trakcie prowadzenia prac urz dzeniowo- rolnych trzeba tak
post powa , aby przebieg sieci uzbrojenia terenu w jak najmniejszym stopniu
kolidowa  z mo liwo ci  rolniczego u ytkowania gruntów [Goraj 1978]. Je li to
mo liwe, s upy podporowe linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
powinny by  posadowione na skraju dróg lub na miedzach, tak e linie wodoci -
gowe i gazownicze  powinny przebiega  wzd u  dróg. Nie mo na dopu ci  do
tego, aby sieci uzbrojenia terenu przecina y dzia k  w kilku miejscach, gdy
komplikuje to upraw  mechaniczn  oraz uniemo liwia wykorzystanie jej na cele
budowlane.  Urz dzenia towarzysz ce takie jak: stacje redukcyjno pomiarowe,
hydrofornie, stacje uzdatniania wody, stacje transformatorowe nale y w miar
mo liwo ci lokalizowa  na gruntach najgorszych, a najlepiej na nieu ytkach.

ZAKRES I METODY BADA

Badaniami obj to obszar gminy Micha owice w województwie ma opol-
skim, jednej ze 182 gmin, utworzonej w wyniku reformy administracyjnej. Gmi-
na ta po o ona jest 10 km na pó noc od centrum Krakowa w szerokiej dolinie
rzeki D ubni, b d cej lewym dop ywem Wis y. Administracyjnie gmina wcho-
dzi w sk ad powiatu krakowskiego. Znaczna cz  obszaru gminy le y
w granicach D ubnia skiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego
„Dolinki Krakowskie”.

Gmina Micha owice zajmuje obszar oko o 51 km2 zamieszka y przez ok.
8000 osób. W sk ad gminy wchodzi 16 so ectw.

Celem opracowania jest przedstawienie problematyki oddzia ywania sieci
technicznego uzbrojenia terenu na rolnicz  przestrze  produkcyjn .

Niniejsze opracowanie obejmuje elementy sk adowe czterech sieci infra-
struktury technicznej, tj. sieci wodoci gowej, gazowej, elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej. Szczegó owym za  badaniom poddano sieci, elektroener-
getyczn  i telekomunikacyjn . W opracowaniu zastosowano metod  statystycz-
no – opisow . Dane o sieciach uzbrojenia uzyskano w Urz dzie Gminy Micha-
owice. Dodatkowe informacje pozyskano w jednostkach zajmuj cych si

doprowadzaniem poszczególnych mediów do odbiorców.

WYNIKI I DYSKUSJA

Dane dotycz ce dost pno ci sieci uzbrojenia terenu dla gospodarstw do-
mowych oraz d ugo  poszczególnych sieci przedstawiono w tabeli 1.
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Sie  wodoci gowa na terenie gminy Micha owice podlega Przedsi bior-
stwu Wodoci gów i Kanalizacji w Micha owicach. Jednostka ta prowadzi swoj
ewidencj  bran ow  w wielu dokumentach, do których zalicza si  mi dzy inny-
mi: mapy przebiegu sieci, dokumentacj  techniczn  sieci wodoci gowej, doku-
mentacj  powykonawcz  inwentaryzacji sieci wodoci gowej, protoko y prób
szczelno ci sieci wodoci gowej, protoko y odbioru sieci wodoci gowej, rejestr
sieci hydrantowej, rejestr lokalizacji zasuw.

czna d ugo  sieci wodoci gowej na badanym obszarze wynosi ponad
92 km . Oko o 87 % wszystkich gospodarstw domowych jest pod czonych do
ogólnodost pnej sieci wodoci gowej, a pozosta e posiadaj  w asne uj cia wody.
Najwi cej przy czy do sieci wodoci gowej znajduje si  w miejscowo ci gmin-
nej (437), a najmniej (36) w miejscowo ci Zagórzyce (tab. 1 ).

Administratorem i w a cicielem sieci gazowej na obszarze gminy Micha-
owice jest Zak ad Gazowniczy w Krakowie. Przedsi biorstwo to prowadzi

obecnie dokumentacj  ewidencyjn  w tradycyjnej formie, ale ma w planach
zainstalowanie systemu informatycznego, w którym by aby prowadzona ca a
ewidencja bran owa sieci gazowej. B dzie ona zawiera  dane techniczno u yt-
kowe, jak i informacje pozwalaj ce na bezpo rednie uzyskanie z mapy nume-
rycznej.

Dotychczasowy zbiór informacji sk ada si  mi dzy innymi z: mapy zasad-
niczej, mapy przebiegu sieci, dokumentacji techniczno projektowej i powyko-
nawczej, protoko ów odbioru sieci gazowej.

Znaczna cz  informacji techniczno- eksploatacyjnych znajduje si  w
opracowaniu zatytu owanym „ Ewidencja sieci gazowej”. Opracowanie to ma
form  niewielkiej ksi ki i jest opracowaniem w asnym zak adu.

W badanym obiekcie czna d ugo  sieci przewodów gazowych wynosi
oko o 148,2 km (60% gospodarstw domowych korzysta z sieci gazowej).

Sie  przewodów energetycznych na badanym obszarze podlega Zak adowi
Energetycznemu w Nowej Hucie. Przedsi biorstwo to prowadzi ewidencj  bran-
ow  sposobem tradycyjnym i, cz ciowo, informatycznym. Informacje eksplo-

atacyjno - techniczne s  zebrane w takich dokumentach jak: mapa zasadnicza,
projekt techniczny sieci elektroenergetycznej, dokumentacja techniczna powy-
konawcza sieci energetycznej, protokó  zdawczoodbiorczy, grafik pracy baterii
kondensatorów

Cz  danych jest zawarta w komputerowej bazie danych pod nazw  „Pla-
nowy uk ad pracy sieci”, w którym znajduj  si  m.in. informacje o: sieci ener-
getycznej, opis linii, obci eniach linii elektroenergetycznych, spadkach napi ,
nastawach zabezpiecze  linii, typach stosowanych wy czników, s upów, izola-
torów, pomiarach skuteczno ci uziemie , napi ciach krokowych ra enia.

Informacje te s  dodatkowo powtórzone w tradycyjnych dokumentach ja-
ko tzw. „ Czerwona Ksi ga”.
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Przez teren gminy Micha owice przebiega napowietrzna sie  niskich na-
pi  0.1 kV oraz sie  energetyczna rednich napi  15 kV o cznej d ugo ci
125,8 km.

W gminie istniej ca sie  telekomunikacyjna nale y do Telekomunikacji
Polskiej SA, a administruje ni  Zak ad Telekomunikacji w Proszowicach.

Ewidencja sieci telekomunikacyjnej prowadzona przez Zak ad Telekomu-
nikacji w Proszowicach zawiera si  w wielu dokumentach. Nale  do nich: mapa
zasadnicza, plany sieci (w skalach przybli onych), dokumentacja projektowa,
dokumentacja powykonawcza, karta ewidencyjna wydzielonej sieci miejscowej,
paszporty napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

Przez teren gminy Micha owice przebiega ponad 65,5 km linii telekomu-
nikacyjnej; jest to w ca o ci linia napowietrzna. Oko o 64 % ogólnej liczby go-
spodarstw domowych jest wyposa one w instalacje telefoniczne. Telekomunika-
cja Polska SA oddzia  w Proszowicach planuje modyfikacj  i rozbudow
infrastruktury telekomunikacyjnej w gminie Micha owice, tak aby wszyscy
ch tni mogli zosta  w czeni do sieci. Obecnie szacuje si , e oko o 85 - 90%
gospodarstw domowych jest zainteresowane tym projektem. Procentowy udzia
przy czy poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do liczby budyn-
ków mieszkalnych obrazuje rysunek 1.

Wa nym zadaniem ludzi, zajmuj cych si  organizacj  rolniczej przestrzeni
produkcyjnej jest pogodzenie sprzecznych na ogó  interesów: poprawy warun-
ków ycia ludno ci wiejskiej z problemami cz cymi si  z przebiegiem i posa-
dowieniem elementów infrastruktury technicznej.

Elementy infrastruktury technicznej powoduj  rozci cie wieloprzestrzen-
nych uk adów przyrodniczo - krajoznawczych oraz wp ywaj  na funkcjonowa-
nie przyrody i walory krajobrazowe. Wi e si  z tym równie  inny problem o
zasadniczym znaczeniu, a mianowicie ubytek terenu, w tym szczególnie terenów
biologicznie aktywnych, pe ni cych wa ne funkcje ekologiczne. Ubytek grun-
tów u ytkowanych rolniczo jest spowodowany posadowieniem elementów sieci
uzbrojenia terenu takich jak s upy, studzienki, stacje transformatorowe itp.
Oprócz terenu fizycznie zaj tego przez dany element uzbrojenia mo na równie
okre li  powierzchni  gruntów znajduj cych si  wokó  tych elementów, których
u ytkowanie jest znacznie utrudnione (elementy te utrudniaj  mechaniczn
upraw  gruntu). Problem ten przedstawiono na przyk adzie bada  wykonanych
we wsiach Micha owice i Mas omi ca.

Na podstawie mapy zasadniczej w skali 1 : 2000 dokonano obliczenia
liczby s upów znajduj cych si  na terenie wsi Micha owice i Mas omi ca. S upy
podzielono na 4 grupy w zale no ci od ich konstrukcji: pojedyncze, rozkroczne,
rozkroczne z podpor  oraz bli niacze podwójne (rys. 2). Nast pnie w trakcie
wywiadu terenowego w tych wsiach zmierzono powierzchni  gruntów wokó
s upów, których nie u ytkuje si  rolniczo lub których u ytkowanie jest w znacz-
nym stopniu utrudnione. Pozwoli o to na okre lenie w przybli eniu strat gruntów
spowodowanych posadowieniem s upów na terenie badanych wsi (tab. 2 i 3).
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Rysunek 2. Szkic obliczenia strat gruntu wokó  s upów
Figure 2. Skech of calculation of ground’s casualies around the columns
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Tabela 2. Straty gruntów na terenie wsi Micha owice spowodowane  posadowieniem
s upów no nych sieci

Table 2. The loss of In the Micha owice village as result of localization
of the poles of networks

Rodzaj s upów  [szt.]
Wyszczególnienie pojedyncze rozkroczne rozkroczne

z podpor
bli niacze
podwójne

Liczba s upów sieci
energetycznej 528 239 11 9

Liczba s upów sieci telekomu-
nikacyjnej 214 20 – –

Liczba s upów razem 742 259 11 9
Straty wokó  pojedynczego
s upa [m2] 1,4 10,8 23,7 12,3

Straty  ogólne wokó  danego
rodzaju s upów [m2] 1038,8 2797,7 260,7 110,7

Straty ogólne  w ca ej wsi [m2] 4207,9
ród o: opracowanie w asne.

Tabela 3. Straty gruntów na terenie wsi Mas omi ca spowodowane  posadowieniem
s upów no nych sieci

Table 3. The loss of In the Mas omi ca village as result of localization of the poles
of networks

Rodzaj s upów  [szt.]
Wyszczególnienie pojedyncze rozkroczne rozkroczne z

podpor
bli niacze
podwójne

Liczba s upów sieci
energetycznej 147 37 1 2

Liczba s upów
sieci telekomunikacyjnej 5 1 - -

Liczba s upów razem 152 38 1 2
Straty wokó  pojedynczego
s upa [ m2] 1,4 10,8 23,7 12,3

Straty  ogólne wokó  danego
rodzaju s upów [m2] 212,8 410,4 23,7 24,6

Straty ogólne  w ca ej wsi [m2] 671,5
ród o: opracowanie w asne

Ca kowita powierzchnia gruntów nie u ytkowanych rolniczo ze wzgl du
na posadowienie s upów telekomunikacyjnych i energetycznych wynosi we wsi
Mas omi ca 0,0672 ha, co stanowi 0,017% ogólnej powierzchni wsi oraz
0,018% powierzchni u ytków rolnych, a we wsi Micha owice 0,4208 ha, czyli
0,036 % ogólnej powierzchni wsi oraz 0.041% powierzchni u ytków grunto-
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wych. Ubytek terenów u ytkowanych rolniczo jest zatem w skali ca ej wsi bar-
dzo ma y, jednak nale y zaznaczy , e jest on spowodowany tylko posadowie-
niem s upów i nie uwzgl dnia pozosta ych elementów sieci uzbrojenia.

U o enie przewodów pod ziemi  nie koliduje, po ich zasypaniu i wykona-
niu zabiegów rekultywacyjnych, z u ytkowaniem rolniczym, ogrodniczym czy
rekreacyjnym gruntów. Ogranicza ono jednak lub wr cz uniemo liwia zabudo-
w  (szczególnie budynkami podpiwniczonymi) oraz trwa e nasadzenia. Dotyczy
to zarówno gruntu po o onego bezpo rednio pod sieci , jak i le cego w pasie
roboczym niezb dnym do jej obs ugi w wypadku usuwania awarii i wykonywa-
nia niezb dnych remontów. Ograniczenia te, istotne w przypadku urz dze  pod-
ziemnych, staj  si  zwykle jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku sieci napo-
wietrznych. Usytuowanie sieci na terenie nieruchomo ci zmniejsza mo liwo ci
jej zagospodarowania i wp ywa na korzy ci uzyskiwane przez w a ciciela,
warto  gruntu i cen , jak  mo na uzyska  przy sprzeda y nieruchomo ci.
Ograniczenia w u ytkowaniu gruntów wynikaj  ponadto z ustanowienia stref
ochronnych wokó  linii elektroenergetycznych, zabezpieczaj cych przed pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym. W zale no ci od stopnia nat enia pola
elektromagnetycznego ustanawia si  strefy I i II stopnia. Przepisy prawne regu-
luj  przebywanie ludzi w tych strefach oraz zasady zagospodarowania.

redni  szeroko  stref wokó  linii elektroenergetycznych wysokich napi
oraz przybli on  ich powierzchni  w Polsce podano w tabeli 4. [Le kiewicz,
Po wiata 1997].

Tabela 4. Szeroko  i powierzchnia stref wokó  linii energetycznych wysokich napi
w Polsce

Table 4. The zones width and surface around the high voltage energetic lines in Poland

Napi cie znamionowe linii  [kV] 110 220 400 750

D ugo  linii                       [tys. km] 30 8.5 4 0,1

rednia szeroko  strefy     [m] 20 40 60 120

Powierzchnia strefy            [km2] 366 295 240 12
ród o: Le kiewicz i Po wiata[1997]

czna powierzchnia stref wyst puj cych w otoczeniu przesy owych linii
elektroenergetycznych w ca ym kraju wynosi oko o 900 km 2 (90 000 ha).

W miejscowo ciach Micha owice i Mas omi ca nie ustanowiono stref
ochronnych, poniewa  przebiegaj ca tam linia elektroenergetyczna ma napi cie
15 kV i nie stanowi, w my l przepisów, zagro enia dla organizmów ywych.
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PODSUMOWANIE

Rozwój przestrzenny miast i wsi nie jest mo liwy bez rozwoju sieci infra-
struktury technicznej. Pe ne wyposa enie danego obszaru w elementy infra-
struktury technicznej wp ywa na lokalizacj  zak adów przemys owych i usytu-
owanie terenów budowlanych, a przede wszystkim warunkuje komfort ycia
jego mieszka ców [Sanek 1991]. Nie nale y jednak zapomina  o negatywnym
oddzia ywaniu sieci uzbrojenia terenu. W niektórych przypadkach nale a oby
si  zastanowi , czy infrastruktura techniczna nie powoduje wi kszych strat ni
korzy ci w rodowisku. Chc c ograniczy  negatywny wp yw elementów uzbro-
jenia terenu na organizmy ywe i na u ytkowanie gruntów powinno si
uwzgl dni  w trakcie realizacji inwestycji nast puj ce zalecenia:

1. S upy podporowe linii energetycznych i telekomunikacyjnych powinny
by  posadowione na skraju dróg lub na miedzach. Linie wodoci gowe, gazowe,
kanalizacyjne i ciep ownicze przebiega  powinny poboczami dróg, tak aby w jak
najmniejszym stopniu narusza y grunty przyleg ych dzia ek.

2. Ze wzgl du na szkodliwe oddzia ywanie pól elektromagnetycznych,
których ród em s  linie elektroenergetyczne wysokich napi , na organizm
ludzki, ich przebieg powinno si  w trakcie lokalizacji ustala  na terenach o naj-
mniejszym zaludnieniu. Nale y równie  stosowa  rodki zabezpieczaj ce
i ograniczaj ce przed negatywnym wp ywem pó  elektromagnetycznych. Normy
prawne w tym zakresie powinny by  na bie co aktualizowane z uwzgl dnie-
niem stanu wiedzy i do wiadcze  wiatowych.

3. Z bada  wynika, e straty gruntów zwi zane z posadowieniem ró nego
rodzaju s upów elektroenergetycznych na badanym terenie nie s  zbyt du e i nie
stanowi  wi kszego problemu.

4. W pracach urz dzeniowo - rolnych elementy sieci infrastruktury tech-
nicznej powinny by  postrzegane jako niezmienniki terenowe, które maj  decy-
duj cy wp yw na form  i rodzaj rozwi za  przy przebudowie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej.

Wynika z tego potrzeba posiadania pe nej informacji o elementach sieci
uzbrojenia terenu. By mo na z takich informacji korzysta  w sposób w a ciwy
musz  one by  odpowiednio zebrane opisane i przedstawione. W tradycyjnych
formach ewidencji rozwi zanie takiego zadania jest bardzo trudne, a cz sto
wr cz niemo liwe, dlatego te  konieczne jest wdro enie systemu informatycz-
nego [Ga dzicki 1995].
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