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    OŚWIADCZENIE  
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy  
Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)  ja niżej podpisany  
inż. Marek Szeląg  oświadczam , że projekt budowlany pt.:  

„REMONT  POMIESZCZEŃ  
W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAWĘCZYNIE” 

zlokalizowanego Kawęczyn 48, gm. Kaweczyn, działka nr ewid 135/2  dla 
Gmina Kawęczyn , Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
      ………………………………….. 
        (podpis i pieczęć projektanta)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

OPIS  TECHNICZNY  
 

1. Przedmiot  dokumentacji .  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 
remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń w 
BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAWĘCZYNIE dla Gminy 
Kawęczyn, Kawęczyn48, 62-704 Kawęczyn.   

2.  Zakres dokumentacji .  
     Zakres opracowania obejmuje :  

- wewnętrzna linia zasilająca  
- rozdzielnice 
- instalacja oświetlenia  
- instalacja gniazd wtykowych 230V  
- instalacja gniazd wtykowych komputerów 230V  
- instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego  
- instalacja przeciwpożarowa 
- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej  
- instalacja uziomu wyrównawczego  
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej  

3.  Podstawa opracowania .  
- zawarta umowa z Inwestorem  
- uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna na obiekcie  
- dokumentacja techniczna budowlana  
- projekt powykonawczy instalacji elektrycznej istniejącego 

budynku gminy  z 2007r.  
- dokumentacja techniczna w-k , co i wentylacji  
- uzgodnienia międzybranżowe  
- aktualnie obowiązujące normy , przepisy i zarządzenia  

4. Dane energetyczne.  
          - napięcie zasilania Un = 230/400V, 50Hz 
          - moc zainstalowana  
              Pi = 8.794 W 



          - moc zapotrzebowana  
                Pz = 4.397 W 
          - współczynnik zapotrzebowania mocy kz = 0,5  

- układ sieci obiektu TN-S 
- pomiar energii elektrycznej w istniejącej części obiektu       
- istniejące zabezpieczenie główne – przedlicznikowe dla  
   obiektu umieszczone jest w złączu kablowym nr 3124,  
   a jego wartość wynosi 50A  
- system dodatkowej ochrony od porażeń prądem  
   elektrycznym: 
    SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE    
     ZASILANIA  

5. Opis szczegółowy.  
5.1. Zasilanie remontowanej części obiektu .  

W opracowaniu tym przewidziano wykonanie  zasilania z  
istniejącej rozdzielnicy TG do projektowanych tablic 
rozdzielczych T  przewodem YDY 5x6mm2  750V.    W 
wolnych polach TG należy zabudować rozłączniki 
bezpiecznikowe pod które podłączamy projektowane wlz.   
Przewód należy ułożyć na drabinkach kablowych siatkowych 
typ KDS60/3 nad sufitem podwieszanym a zejście do 
rozdzielnicy podtynkowo lub natynkowo w listwie 
instalacyjnej .  

5.2. Rozdzielnice .  
W dokumentacji zaprojektowano rozdzielnice :  
- tablica rozdzielcza T – przeznaczona do zasilania  
   oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd  
   wtykowych ogólnego przeznaczenia i stanowisk 
komputerowych.    

        W projektowanej rozdzielnicy przewidziano dodatkowo 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu 4xSPN015 . 
Zabezpieczenie te należy montować dla każdej fazy oddzielnie 
oraz dla przewodu N . Wyjście z zabezpieczeń należy 
zmostkować i podłączyć do przewodu PE . Rozdzielnice  
należy wyposażyć w optyczną sygnalizację napięcia typu 
SVN127. Montaż projektowanej rozdzielnicy wykonać na 
wysokości 1,4m od posadzki . Szczegóły usytuowania i 
wyposażenia pokazano w części rysunkowej dokumentacji .  



5.3. Instalacja elektryczna oświetleniowa 
Instalacja oświetleniowa obejmuje wypusty sufitowe. Rodzaj 
oświetlenia – LED. Typ i rodzaj podano w części rysunkowej 
dokumentacji . Natężenie oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach przyjęto wg normy  PN-EN 12464-1:2011. 
Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia przy oświetleniu 
elektrycznym stanowią załącznik do projektu . Oprawy 
oświetleniowe należy montować po przez wbudowanie w strop 
na wysokości 3m od posadzki .  
Projekt przewiduje wykonanie instalacji przewodami typu 
YDYp i YDY ułożonymi p/t na ścianach z zachowaniem min 5 
mm warstwy tynku nad przewodami oraz na drabinkach 
kablowych siatkowych nad sufitem podwieszanym. Łączniki 
należy montować na wysokości 1,4m od posadzki .  
Szczegóły o sposobie wykonania instalacji podano w części 
rysunkowej dokumentacji .  

5.4. Instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego .  
   Dla realizacji oświetlenia bezpieczeństwa zastosowano 
oprawy z wbudowanymi modułami awaryjnymi 
(akumulatorkami) umożliwiającymi podtrzymanie zasilania 
przez okres 1 godzin . Załączanie opraw odbywa się 
samoczynnie z chwilą zaniku napięcia podstawowego 230V .  
Projektowaną oprawę oświetlenia awaryjnego podłączyć pod 
obwód istniejących opraw awaryjnych w sąsiednich 
pomieszczeniach.  
Szczegóły o sposobie wykonania instalacji podano w części 
rysunkowej dokumentacji .  

5.5. Instalacja gniazd wtykowych .  
W dokumentacji  ze względu na przeznaczenie przewidziano 
dwa rodzaje instalacji :   
- dla celów ogólnych w każdym z pomieszczeń 

zaprojektowano instalację gniazd wtykowych 1-bieg. z 
kołkiem ochronnym 16 A+N+PE serii Forum firmy ELDA. 
Instalacje wykonać analogicznie jak instalację oświetlenia 
z tym że dla poprawy warunków eksploatacyjnych i 
bezpieczeństwa poziome rozprowadzenie obwodów 
wykonać przewodem o przekroju 2,5mm2 natomiast 
podejścia do gniazd przewodem o przekroju 1,5mm2 .  



- dla zasilania urządzeń komputerowych zasilanie niezależnym 
obwodem z rozdzielnicy T . W tym celu dla zasilania 
zaprojektowano po dwa gniazda na stanowisko 
komputerowe 2-bieg. gniazda wtykowe kodowane z 
kołkiem ochronnym typu GWP-130 PH serii HIT firmy 
ELDA . Całą instalacje wykonać przewodami typ YDYp 
3x2,5mm2 ułożonymi p/t na ścianach  z zachowaniem min 
5 mm warstwy tynku nad przewodami oraz na drabinkach 
kablowych siatkowych nad sufitem podwieszanym.  

      W pomieszczeniach, w których w wyniku prac może 
wystąpić  wilgoć stosować osprzęt szczelny.       

     Szczegóły usytuowania i sposób wykonania podano w 
części rysunkowej dokumentacji .  

5.6. Instalacja połączeń wyrównawczych.  
 Zgodnie z normą PN-IEC 60363 zaprojektowano połączenia 
wyrównawcze. 
W budynku należy wykonać połączenia wyrównawcze między 
przewodzącymi elementami stałych obudów urządzeń, 
konstrukcją stalową budynku oraz sieci instalacji wody, 
ścieków , co. W pomieszczeniach sanitarnych wykonać 
lokalne połączenia wyrównawcze między urządzeniami i 
połączyć z całością instalacji wyrównawczej. Po wykonaniu  
robót związanych z montażem instalacji elektrycznej należy 
przeprowadzić wymagane badania techniczne instalacji 
zgodnie z normami. 

5.7. Instalacja przeciwporażeniowa.  
 W związku z obowiązującymi od 1.01.1993r. przepisami 
ochrony od porażeń ujętymi w normie PN-HD 60364-4-
41:2009 , przewiduje się sieć TN-S . Linie trójfazowe 
przewidziano jako pięcioprzewodowe , jednofazowe jako 
trzyprzewodowe .  Jako ochronę od porażeń projektuje się 
system szybkiego wyłączania zwarcia . W instalacjach i 
urządzeniach elektrycznych objętych tą ochroną przewidziano 
żyłę ochronną PE (o przekroju takim samym jak żyły robocze) 
i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego 
(zerowego) N i ochronnego PE . Obwody odbiorcze będą 
zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi (2 i 4-ro 



biegunowymi) oraz wyłącznikami nadmiarowymi typu MB 
firmy HAGER .  
Całość instalacji elektroenergetycznej należy wykonać 
przewodami o izolacji na napięcie 750V . Po wykonaniu 
wszystkich instalacji należy wykonać pomiary izolacji i 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .  
 

6. Uwagi końcowe .  
  Montaż poszczególnych instalacji wykonać w sposób staranny ,    
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony od porażeń . Biorąc pod 
uwagę zastosowane w projekcie instalacji wyłączniki różnicowo-
prądowe o działaniu bezpośrednim , należy bezwzględnie 
przestrzegać reżimu jakości robót elektromontażowych i 
ekwipotencjalizacji tj. łączenie we wszystkich możliwych 
miejscach przebiegających w pobliżu przewodu PE instalacji 
uziemiających , wodnych , co. itp. .  

Całość prac wykonać w oparciu o niniejszą dokumentację 
techniczną oraz wcześniej istniejące uwzględniając jednocześnie 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy a zwłaszcza PN-IEC 
60363. Instalacja elektryczna jest zalicznikowa i nie wymaga 
uzgodnień w zakładzie energetycznym.    Ewentualne niejasności 
i problemy powstałe w trakcie realizacji rozwiązywać w 
porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego .  

Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzić wymagane 
badania i próby, a wyniki przedstawić w odpowiednich 
protokółach.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych 
wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją 
powykonawczą istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej 
obiektu oraz dokumentacją pozostałych branż celem uniknięcia 
kolizji.   

 
 
 
 

 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
Obiekt:                    BUDYNEK - POMIESZCZENIA  
                                URZĘDU GMINY KAWĘCZYN   
                                INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
 
Adres inwestycji:    Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
 

     Inwestor:                 GMINA KAWĘCZYN 
                                Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
 
Projektant:              inż. Marek Szeląg  Nr.upr. UAB 8346/II/4/90  
 
1. Zakres robót  
    W zakres robót instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie 
elementów  instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia oraz zasilań 
urządzeń elektrycznych komputerowych w budynku biurowym.  

  Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami oraz przepisami BHP.    

2. Elementy zadania które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

  W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące 
zagrożenia: 

  - uszkodzenie ciała przy pracach ziemnych za pomocą ciężkiego 
sprzętu      zmechanizowanego 

  - upadki przy wykonywaniu wykopów 
  - upadki z wysokości podczas prowadzenia prac montażowych 
  - prace wykonywane pod napięciem lub w pobliżu nieosłoniętych  
urządzeń znajdujących się pod napięciem – mogą je wykonywać 
upoważnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

  - szkolenie pracowników w zakresie BHP 
  - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie  
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 



  - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

        4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

  - teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać 
zabezpieczony   ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i 
oznaczony zgodnie z przepisami. 

  - wygrodzić strefy niebezpieczne 
  - prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką 
budowlaną 

  - okresowe egzaminy z zakresu uprawnień kwalifikacyjnych SEP 
  - używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających 
odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania 

 - prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym 
 - wykonywanie robót na czynnych obiektach 
elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia 
wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej. 

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest zobowiązany do 
wykonania planu BiOZ. 

Informację do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru – 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBLICZENIA  TECHNICZNE  
1. Założenia  

a. napięcie w sieci zasilającej    230/400V  50Hz  
b. dopuszczalny spadek napięcia  
    - 2% - wewnętrzna linia zasilająca  
    - 2% - w instalacji oświetleniowej  
    - 3% - w instalacji odbiorczej siłowej  
c. wielkość obciążenia  
    - wypustów oświetleniowych – przyjęto na podstawie obliczeń   
      oświetlenia   
    - gniazd wtykowych 1-fazowych – 300W  

    d. wielkość współczynnika jednoczesności przyjęto kz=0,4  
      Ze względu na pozostawienie funkcji biurowej pomieszczeń 
obliczenia ogranicza się do obliczeń natężenia oświetlenia wraz 
z doborem opraw oświetleniowych.  


