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OŚWIADCZENIE  
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. nr 207 z 2003r. 
poz. 2016 z późn. zm.) niniejszym oświadczamy, Ŝe projekt budowlany: 
 
 

Instalacje elektryczne wewnętrzne  
w przebudowywanym budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w miejscowości Skomlin, ul. Trojanowskiego 2, dz. nr 1561/1 i 1561/2 

 
sporządzony w kwietniu 2008 roku został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

Projektant: mgr inŜ. Marek Nowicki 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: mgr inŜ. Ireneusz Bocian 



 
 

                                                     1.  Opis  techniczny: 
 
 
1.1..Podstawa  opracowania 
 
Projekt  instalacji  elektrycznych  opracowano  na  podstawie: 

- zlecenia  inwestora, 
- projektu  budowlanego, 
- projektów  branŜowych, 
- uzgodnień  z  uŜytkownikiem. 

 
1.2.  Zasilenie  obiektu 
 
Budynek  przychodni  zasilany  jest  z  linii  energetycznej,  przyłączem kablowym wprowadzonym do 
złącza kablowego ZK, które znajduje się w ścianie budynku od strony południowej. Obwody 
elektryczne wewnętrzne zasilane będą z Rozdzielni Głównej podłączonej do istniejącej instalacji 
zalicznikowej. Instalację  zaprojektowano  jako  układ  TN-S. Rozdzielnia  główna  ( RG )  budynku 
znajduje się w pomieszczeniu 1/11 – Klatka schodowa. Zasilona  jest ze złącza ZK istniejącą linią 
WLZ. Rozdzielnię główną naleŜy dostosować do nowego układu sieci i przebudować montując w 
rozdzielnicy wnękowej wyłączniki nadprądowe serii S 303. Rozdzielnię wyposaŜyć w ochronniki 
przeciwprzepięciowe klasy C, typ DEHNport oraz zamontować główny wyłącznik prądu typu DPX-
125. W wyniku rozbudowy budynku przychodni moŜe wystąpić konieczność zmiany miejsca 
lokalizacji złącza ZK oraz WLZ omawiane prace zostaną wykonane według odrębnego opracowania.   
Z  rozdzielni  głównej  wyprowadzone  są  obwody  do  podrozdzielni  budynku : 
- R1 – pomieszczenie 1/20 – Hol z poczekalnią dla dorosłych - przewodem YDY 5x6 mm2, 
- R2 – pomieszczenie 1/23 – Miejsce dla personelu - przewodem YDY 5x6 mm2, 
Rozdzielnie RG, R1 i R2 projektuje się wykonać jako szafki wnękowe zabezpieczone zamkami 
patentowymi. 
Całość  instalacji  w  budynku  zaprojektowana  jest  jako  układ  TN-S. 
 
 
1.3.  Główny  wyłącznik  prądu  p.  poŜ. 
 

Główny  wyłącznik  p.  poŜ.  dla  budynku  realizowany  będzie  przez  bezpośrednie  rozłączenie  
zasilania.  Przycisk  głównego  wyłącznika  zasilania  ustawiono  przy  wejściu głównym do budynku 
przychodni, znajdującym się od strony południowej, od ulicy Trojanowskiego i  połączono  z 
wyłącznikiem  przewodem  bezhalogenowym. Jako  aparaturę  wykonawczą  projektuje  się  rozłącznik  
typu  DPX  – I 125  z  wyzwalaczem wzrostowym  przeznaczonym  do  zdalnego  wyłączenia  układu. 

 
 
1.4.  Instalacja  oświetlenia 
 
Projektuje  się  instalację  oświetleniową  przewodami  kabelkowymi  typu  YDYp  3 x 1,5 mm2, 
YDYp  4 x 1,5 mm2 układanymi  p/t.  Wyłączniki  montować  na  wysokości  ~ 140cm. 
Zaprojektowano  oświetlenie na  podstawie  opraw świetlówkowych rastrowych typu  2 x 36 W, 
BRIO 2D oraz opraw hermetycznych (np. Ametyst).W  pomieszczeniach  o  zwiększonej  wilgotności  
naleŜy  montować  osprzęt  hermetyczny.W pomieszczeniach w.c. wentylatory załączane będą wraz z 
oświetleniem tych pomieszczeń. W innych pomieszczeniach wyposaŜonych w wentylację 
mechaniczną do wentylatorów naleŜy doprowadzić zasilanie nie przerywane wyłącznikiem 
oświetlenia i zastosować wentylatory z wbudowanymi wyłącznikami zasilania. 



 
 
1.5. Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  
 
Oświetlenie  awaryjne  ( ewakuacyjne )  zostało  zrealizowane  za  pomocą  modułów 
podtrzymujących  napięcie  zasilania  dla  świetlówek  o  mocy 36W z  akumulatorem  na  okres  1  
godziny.  Moduły  awaryjne  naleŜy  zamontować  w  oprawach  z  indeksem  „ A ”  na  rysunku. 
Zasilanie  modułów  naleŜy  wyprowadzić  z  przed  wyłącznika  oświetlenia.  Oprawy  z  modułami  
zasilać  przewodem  typu  YDY  4 x 1,5mm2,  lub  osobną  linią  doprowadzoną  bezpośrednio  do  
modułów  typu  YDY  3 x 1,5 mm2. 
 
 
 
1.6.  Instalacja  gniazd  1-fazowych 
 
Projektuje  się  instalację  z  przewodów  typu  YDYp 3 x 2,5 mm2  układanymi  pod  tynkiem.  
Gniazda  naleŜy  zamontować  na  wysokości: 
- pomieszczenia biurowe        - ~ 30cm 
- gabinety, pomieszczenia socjalne  i  kuchnia   - ~ 110cm 
- łazienka        - ~ 130cm 
W  pomieszczeniach  o  zwiększonej  wilgotności oraz wyłozonych glazurą naleŜy  montować  
osprzęt  hermetyczny. 
 
 
1.7.  Ochrona  przeciwporaŜeniowa 
 
Jako  ochronę  przeciwporaŜeniową  przed  dotykiem  pośrednim  zgodnie  z  PN-91/E-05009   
w  kaŜdej  z  podrozdzielni  zastosowano  wyłącznik  róŜnicowoprądowy  typu  P 304/25A/ 30mA  
AC , P 304/40A/ 30mA  AC  oraz  wyłączniki  nadmiarowo  prądowe  typu  S 301, S 303 
W  rozdzielni  głównej  zastosowano  rozłącznik  główny  typu  rozłącznik  typu  DPX  – I 125.  
Jako  uziom  naleŜy  ułoŜyć  w  wykopie  bednarkę  typu  Fe/Zn  25x4mm.  Ochroną  naleŜy  objąć  
wszystkie  urządzenia, oprawy  oświetleniowe  i  gniazda  wtykowe. 
 
 
1.8.  Instalacja  połączeń  wyrównawczych 
 
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  zaprojektowano  instalację  połączeń  wyrównawczych  
celem  zniwelowania  ewentualnych  róŜnic  potencjałów. 
W  pomieszczeniu  gospodarczym  ( kotłownia  lub  inne  pomieszczenie do  którego  podłączone  są  
media  zewnętrzne )  naleŜy  wykonać  szynę  główną  uziemień  ( wyrównawczą ). Do szyny naleŜy  
podłączyć: 
- metalowe  ciągi  wody  zimnej,  ciepłej,  gazu,  centralnego  ogrzewania, 
- dostępne części przewodzące urządzeń elektrycznych,, 
- części przewodzące obce zlokalizowane w pomieszczeniach produkcji, 
- zacisk  PE  z  rozdzielnicy  przy  uŜyciu  przewodu  DY 4mm2. 
 
Przewód  ochronny  PE  winien  być koloru  Ŝółto – zielonego. 
 
 
 
 



1.9.  Ochrona  odgromowa  obiektu 
 
Na obiekcie zamontowana jest instalacja odgromowa, która wymaga dokonania bieŜących napraw  
i przeglądu. Na dobudowanej części budynku naleŜy zamontować zwody poziome z drutu fi 6mm na 
wspornikach dachowych i połączyć z istniejącą na budynku instalacją odgromową. Za pomocą 
ocynkowanych zacisków śrubowych podłączyć przewody  odprowadzające . Do wykonania tych 
przewodów naleŜy uŜyć drutu  ze  stali  ocynkowanej o średnicy  ∅ 6 mm. Przewód naleŜy umieścić 
w stalowym korytku osłaniającym mocując go do ściany przy wejściu i wyjściu z korytka 
osłaniającego. Wokół dobudowanej części budynku wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 i 
połączyć go z istniejącym. Wszystkie przewody odprowadzające naleŜy połączyć z przewodami 
uziemiającymi za pomocą zacisków probierczych śrubowych umieszczonych około 30 cm nad 
ziemią. Przewody uziemiające naleŜy wykonać z bednarki ocynkowanej  po  obwodzie  obiektu  z  
wyprowadzonymi  przewodami  odprowadzającymi  przy  naroŜnikach  budynku i połaczyć je z 
uziomem przez zespawanie lub zaprasowanie.  Instalację  naleŜy  włączyć  w  układ  uziemiający,  
zbudowany z  bednarki  Fe/Zn  25x4 ułoŜonej na głębokości min. 0,6 m w postaci otoku  oraz  
wykorzystujący  zbrojenie  podziemnej  części  budynku. Uziom naleŜy układać w odległości nie 
mniejszej niŜ 1 m od zewnętrznych krawędzi budynku.  
Prace  wykonywać  wzorując się na wcześniej  przytoczonej Polskiej  Normie  PN-86 E-05003/01. 
 
 
2.0.  Uwagi  końcowe 
 
Wszystkie  instalacje  naleŜy  wykonać  wzorując się na  PN-91/E-05009,  obowiązującymi  
przepisami  BHP, P.poŜ., i PBUE.  NaleŜy  wykonać  pomiary  ochronne  instalacji  po  zakończeniu  
robót  i  przedstawić  uŜytkownikowi  wymagane  protokóły. 
 


