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                                                                         Środa Wielkopolska dnia 20.05.2020 r. 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    OŚWIADCZENIE 
 
 
                    o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
                    oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 

 
 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt. „Budynek socjalno-biurowy oraz 

warsztatowo- garażowy Kijewo dz. 3885 gmina Środa Wielkopolska”  

w zakresie instalacji elektrycznych sporządziłem zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

 
mgr inż. Paweł Szafrański  

 
 
 
 

mgr inż. Michał Szafrański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
OPIS TECHNICZNY  
 
1. Część ogólna  

1.1. Podstawa opracowania projektu 
• zlecenie Inwestora,  
• projekt budowlany,  
• uzgodnienia z Inwestorem, 
• obowiązujące normy i przepisy. 

 
1.2. Zakres projektu  

1.2.1. Zakres projektu obejmuje następujące instalacje elektryczne: 
• wewnętrzne linie zasilające, 
• instalacje siły, 
• instalacje gniazd 1-fazowych, 
• instalacje oświetlenia, 
• instalacje ochrony przeciwprzepięciowej, 
• instalacje uziemień wyrównawczych, 
• instalacje odgromowe 

 
1.3. Założenia elektroenergetyczne 

1.3.1. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,  
moc przyłączeniowa wynosi 40,0kW..  

1.3.2. System ochrony od porażeń - układ samoczynnego wyłączenia zasilania,  
spełniający  wymogi normy PN-HD 60364-4-41. 

1.3.3. Układ sieciowy odbiorcy energii elektrycznej TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu 
ochronno-neutralnego PEN na PE i N w projektowanym złączu ZK-PWP umieszonym 
przy złączu kablowym Enea Operator. 

1.3.4. Punkt rozdziału należy uziemić, rezystancja uziemienia winna spełniać warunek                 
R≤ 5,0Ω. 
 

2. Część szczegółowa  
 

2.1. Przyłącze elektroenergetyczne 
Projektowane przyłącze elektroenergetyczne zostanie wykonane  
przez Zakład Energetyczny zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej. Złącze kablowe ZK Enea zostanie zabudowane w granicy działki. 

 
2.2. Złącze ZK-PWP 

Przy złączu ZK Enea zostanie zabudowane złącze ZK-PWP wyposażone  
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 
2.3. Wewnętrzna linia zasilająca 

2.3.1. Projektuje się wyprowadzić z złącza kablowego ZK-PWP wewnętrzną linię zasilającą 
kablem YAKY 5x35. 

2.3.2. Dla wyłączenia energii elektrycznej całego budynku projektuje się przycisk wyłącznika 
głównego prądu przy wejściu do budynku. 

2.3.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zabudować w złączu kablowym w pobliżu złącza 
kablowego operatora sieci. 

 
2.4. Tablica TP0- rozdzielnica główna obiektu 

2.4.1. Rozdzielnicę zabudować korytarzu na poziomie parteru. 
2.4.2. Rozdzielnica zostanie wyposażona w: 

• wyłącznik główny , 
• ochronniki przepięciowe, 
• zabezpieczenia pól odpływowych. 
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2.5. Tablice oddziałowe 

2.5.1. Tablice oddziałowe zostaną wykonane z typowych rozdzielnic. 
2.5.2. Tablica zostanie wyposażona w: 

• wyłącznik główny, 
• ochronniki przeciwprzepięciowe, 
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe gniazd, 
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe oświetlenia. 

 
2.6. Instalacje siły i gniazd 3-fazowych 

2.6.1. Projektuje się zabudowę zestawów z zabezpieczeniami dla przyłączenia urządzeń 
technologicznych. 

2.6.2. W pomieszczeniach biurowych zabudować punkty przyłączeniowe PEL wyposażone  
w gniazda 230V oraz gniazda sieci strukturalnej. 

2.6.3. Instalacje gniazd 1~faz. wykonać przewodami  YDY 3x2,5mm2 .  
2.6.4. Instalacje gniazd 3~faz. wykonać przewodami  YDY 5x2,5mm2, YDY 5x6 mm2. 
2.6.5. W części garażowej instalacje wykonać w korytkach kablowych  

oraz w rurkach osłonowych 
2.6.6. W części socjalno- administracyjnej instalacje wykonać w korytkach nad sufitem 

podwieszanym oraz pod tynkiem. 
2.6.7. W pomieszczeniach ogólnych  stosować osprzęt podtynkowo-wtynkowy,  

a w pomieszczeniach technicznych i łazienek szczelny. 
 

2.7. Instalacje oświetlenia ogólnego 
2.7.1. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 na napięcie 750V.  
2.7.2. Instalacje oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę oświetleniową  

PN-EN 124-1:2003 oraz uwzględnieniu warunków technicznych obiektu. 
2.7.3. Projektowane średnie natężenie oświetlenia: 

- Biura: 500lx 
- Komunikacja: 100lx 
- Pom. techniczne: 200lx 

2.7.4. Załączanie oświetlenia zostanie zrealizowane poprzez łączniki lokalne 
Łączniki montować na wysokości 1,4m.  

2.7.5. Lokalne oprawy dla stanowisk pracy zostaną wykonane na podstawie wytycznych 
Inwestora. 

2.7.6. W pomieszczeniach ogólnych stosować osprzęt podtynkowy, w pomieszczeniach                    
technicznych i wc szczelny. 

 

2.8. Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
2.8.1. Instalacje zasilania opraw wykonać przewodami YDYżo 4x1,5mm2. 
2.8.2. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowane zostaną w ciągach komunikacyjnych 

instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. 
2.8.3. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w tryb pracy awaryjnej  

( na ciemno ). 
2.8.4. Czas świecenia opraw w trybie awaryjnym-1h. 
2.8.5. Oprawy wyposażyć w funkcję AUTOTEST. 
2.8.6. Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego winny posiadać świadectwo 

dopuszczenia CNBOP. 
 

2.9. Instalacje oświetlenia terenu 
2.9.1. Instalacje zasilania opraw oświetlenia terenu wykonać kablem YKY5x6 ułożonym  

w ziemi. 
2.9.2. Oprawy typu LED 52W montować na słupach h=6,0m. 
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2.10. Instalacje odgromowe 

2.10.1. Jako zwód poziomy wykorzystać metalowe pokrycie dachu. 
2.10.2. Przewody odprowadzające wykonać prętem FeZnØ8. 
2.10.3. Połączenia z konstrukcją wykonać spawane. 
2.10.4. Wystające ponad dach metalowe elementy połączyć mostkami  
wyrównawczymi z instalacją odgromową. 
2.10.5. Dla zainstalowanych na dachu urządzeń elektrycznych zainstalować dodatkowe 

maszty odgromowe. 
2.10.6. Do słupów wykorzystywanych jako naturalne przewody odprowadzające  
dla instalacji odgromowej należy dospawać dodatkowy przewód FeZn 25x4.  
2.10.7. Przewód wyprowadzić ponad dach i zamontować zaciski ułatwiające przyłączenie 

przewodów. 
 

3. Ochrona od porażeń 
3.1. Jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. 
3.2.  W złączu ZK-PWP należy dokonać rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego PEN na 

przewód neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziału należy uziemić/. 
3.3. Dla dodatkowej poprawy warunków ochrony przeciwporażeniowej należy zainstalować 

połączenie wyrównawcze, czyli metaliczne połączenie pomiędzy częściami metalowymi 
urządzeń elektrycznych umiejscowionych na stałe. 

3.4. Ochroną dodatkowo należy objąć także dostępne konstrukcje wsporcze i metalowe osłony 
znajdujące się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Połączeniem wyrównawczym należy objąć 
także metalowe przyłącze wody i kanalizacji, obudowę i szynę ochronną PE rozdzielnicy 
budynku, a następnie poprzez złącze kontrolne połączyć z uziemieniem zewnętrznym.   

3.5. Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodem LgYżo 16mm2,  
miejscowe LgYżo 6mm2  

3.6. Wymagana wartość rezystancji uziemienia winna spełniać warunek R≤ 5,0Ω. 
3.7. Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41. 

 
4. Uwagi końcowe 

4.1. Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 i Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „ w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/. 

4.2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm, oraz posiadać odpowiednie 
atesty. 

4.3. Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać wymagane normami pomiary 
elektryczne. 

    
 
 

Opracował:   mgr inż. Paweł Szafrański  
 
 
 
 

mgr inż. Michał Szafrański 
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