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Oświadczenie 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst 
Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie 
projekt budowlany budynku garażowego w Ostrowie Wlkp. ul. Gdańska 36; dz. nr 3/2; 4; 5; Obręb 
ewidencyjny: 0014, Ostrów Wlkp.; Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wlkp.- miasto, jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz kompletny pod względem 
celu któremu ma służyć. 
 
 
 
 

mgr inż. Zdzisław Stachowiak 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot opracowania: 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku garażowego w 

Ostrowie Wlkp. ul. Gdańska 36; dz. nr 3/2; 4; 5; Obręb ewidencyjny: 0014, Ostrów Wlkp.; 

Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wlkp.- miasto. 

 
2. Podstawa opracowania: 
 
Dokumentację opracowano na podstawie: 

2.1. zlecenia inwestora, 

2.2. koncepcji architektonicznej, 

2.3. uzgodnień branżowych, 

2.4. przepisów i zarządzeń. 

 
3. Zakres projektu: 
 
3.1. Kolizja. 

3.2. Zasilanie obiektu. 

3.3. Rozdzielnica RG. 

3.4. Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych 230V. 

3.5. Instalacja siły 400V. 

3.6. Instalacja ochrony przed przepięciami.  

3.7. Instalacja ochrony od porażeń. 

3.8. Instalacja odgromowa. 

3.9. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 

3.10. Wytyczne do planu BIOZ 

4. Uwagi końcowe. 

 
3.1. Kolizja. 

Projektowany budynek koliduje z istniejącą linią kablową ze złącza kablowego agregatu do 

rozdzielnicy głównej w istniejącym budynku. Projektuje się demontaż istniejącego kabla i w 

jego miejsce ułożenie nowej linii kablowej typu 4 x YKXS 1x240.   

 
Kable po wyjściu ze złącza należy układać w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na 

głębokości 70 cm w przepisowych odległościach od innych urządzeń podziemnych w miej-
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scach skrzyżowań z drogami i inną infrastrukturą w rurach osłonowych SRS, na punktach za-

łamania kanalizacji z rur osłonowych zastosować studnia kablowe np. S1000 prod. AROT.  

Po ułożeniu należy przykryć go 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego 

grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.  

Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu i przed zasypaniem kabla 

należy wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji. 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

Na planie zagospodarowania terenu rys. E1 przedstawiono trasę kabla.  

 
   
3.2. Zasilanie obiektu. 

Zasilanie obiektu odbywać się będzie z puszki rozdzielczej istniejącej instalacji wiaty. Istnie-

jąca instalacja wiaty posiada zapas mocy dla zasilania projektowanego budynku garażu.  

Z istniejącej puszki rozdzielczej poprowadzić linię kablową typu YKYżo 5x6 do rozdzielnicy 

RG umieszczonej w pom. nr 1/3. 

Kable należy układać w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na głębokości 70 cm w 

przepisowych odległościach od innych urządzeń podziemnych w miejscach skrzyżowań z 

drogami i inną infrastrukturą w rurach osłonowych SRS.  

Po ułożeniu należy przykryć go 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego 

grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.  

Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu i przed zasypaniem kabla 

należy wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji. 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

Na planie zagospodarowania terenu rys. E1 przedstawiono trasę kabla zasilającego.  

 

3.3. Rozdzielnica RG i rozdzielnice obiektowe. 

Zaprojektowano rozdzielnicę RG w oparciu o katalog obudów RN65 firmy LEGRAND, 

umieszczoną w pom. 1/3. Z rozdzielnicy RG zasilane są obwody oświetleniowe i gniazda 

wtyczkowe w budynku. Rozdzielnica jest wyposażona w lampki obecności napięcia, wyłącz-

niki nadmiarowo-prądowe, różnicowo-prądowe i ochronniki przepięciowe oraz rozłącznik 

główny FR 304. Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodem o izolacji 750V.  

Szczegóły związane z budową rozdzielnicy RG pokazano na rys. nr E4. 
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3.4. Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych 230V. 

Instalację wykonać przewodami typu YDY 750V. Przewody dla instalacji oświetleniowej 

układać na tynku. Instalację należy prowadzić na wysokości umożliwiającej łatwy montaż, 

konserwację, a jednocześnie w przepisowych odległościach od innych instalacji i urządzeń 

oraz nie utrudniających działania obiektu.  

Przewidziano montaż dedykowanych opraw z modułem awaryjnym służących jako oświetle-

nie awaryjne w momencie zaniku napięcia. 

Zastosować osprzęt natynkowy. Zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. Wyłączniki i 

przełączniki montować na wysokości 1,4m od posadzki.  

Oświetlenie awaryjne. 

Jako oświetlenie awaryjne pracować będą dedykowane oprawy zaopatrzone w wewnętrzne 

moduły awaryjne, służące do podtrzymania zasilania oświetlenia w przypadku zaniku napię-

cia. Założony czas pracy opraw po zaniku napięcia - 1 godzina. Jako oświetlenie awaryjne i 

ewakuacyjne stosować oprawy z certyfikatem CNBOP. Oświetlenie to zapewnia dokończenie 

operacji przez obsługę oraz opuszczenie obiektu. 

Oprawy oświetlenia bezpieczeństwa będą pracować w ruchu awaryjnym. 

Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne wskazujące najkrótszą drogę do wyjścia. 

Instalacja  gniazd  wtyczkowych 

Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem YDY 3x2,5 750V. 

Zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44 montowany na wysokości 1,4m.  

Szczegóły związane z trasą przewodów oraz rozmieszczeniem opraw, gniazd i osprzętu poka-

zano na rysunku nr E2. 

 
3.5. Instalacja siły 400V. 

Instalację wykonać przewodami 750V. 

Zaprojektowano instalację siły zasilającą gniazdo wtyczkowe 400V. Instalację należy prowa-

dzić na tynku w przepisowych odległościach od innych urządzeń.  

Szczegóły związane z prowadzeniem przewodów pokazano na rys. E2. 

 
3.6. Instalacja ochrony przed przepięciami. 

Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochronę przed 

przepięciami indukowanymi i łączeniowymi. Ochronę wykonano: 

- w rozdzielnicy RG poprzez zastosowanie ogranicznika przepięć kombinowanego 

typu I typu DEHNventil TNS prod. DEHN,  
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Wszystkie elementy metalowe mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z szyną wyrów-

nawczą PE stosując lokalne połączenia wyrównawcze przewodami LgY 10mm2 i LgY 6mm2.     

 
3.7. Instalacja ochrony od porażeń. 

Instalacja obejmuje: 

− oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V i 1kV), 

− stosowanie przewodów ochronnych PE, 

− stosowanie ochronników przepięciowych, 

− stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, 

− stosowanie wyłączników różnicowo – prądowych. 

Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych 

wszelkie elementy metalowe łączyć do przewodu PE stosując listwy zaciskowe np. BS 

900200. prod. Schrack Energietechnik. Przewód neutralny winien być koloru niebieskiego, a 

przewód ochronny w pasy żółtozielone. 

 
3.8. Instalacja odgromowa. 

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano 

instalację odgromową podstawową - poziom IV. Do zaprojektowania układów zwodów za-

stosowano kombinację metody kąta ochronnego, toczonej kuli oraz metody oczkowej wymia-

rowania zwodów.  Jako zwody poziome zaprojektowano siatkę z drutu stalowego ocynkowa-

nego ∅ 8 mm, wykorzystać metalowe elementy opierzenia dachu jako zwody poziome. Jako 

przewody odprowadzające zaprojektowano drut stalowy ocynkowany ∅ 8 mm prowadzony  

w rurce o odpowiedniej odporności ogniowej  w ociepleniu budynku. Połączenia przewodów 

odprowadzających z przewodami uziemiającymi dokonać za pomocą złącza kontrolnego. 

Złącza kontrolne wykonać w studzienkach typu „GALMAR”. Uziom wykonać w postaci oto-

ku wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, którego rezystancja uziemienia winna 

spełniać warunek Ruziem.≤10Ω.  

Szczegóły związane z prowadzeniem instalacji i rozmieszczeniem złącz kontrolnych pokaza-

no na rysunku nr E3. 

 

3.9. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 

W budynku zastosowano system połączeń wyrównawczych oparty na głównej szynie wyrów-

nawczej. Główną szynę wyrównawczą należy połączyć z siatką bednarki FeZn 30x4. Do 
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głównej szyny należy podłączyć wszystkie dostępne części metalowe, rurociągi wodne, ga-

zowe, centralnego ogrzewania oraz miejscowe szyny wyrównawcze. 

Jako przewody ochronne i połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) mogą być wy-

korzystane części przewodzące obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej ciągłości połączeń i właściwego przekroju. Należy pamiętać o po-

łączeniu wszystkich korytek metalowych oraz kanałów wentylacyjnych do głównej szyny wy-

równawczej. 

Najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony 

przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm2. 

 
3.10. Wytyczne do planu BIOZ. 

Na zakres robót przewidzianych niniejszą dokumentacją, kierownik robót zobowiązany jest 

do sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- roboty montażowe, 

- maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą 

dokumentacją.  

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploato-

wany i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w 

stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także 

być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy pod-

czas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieru-

chomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkol-

wiek napraw podczas pracy urządzenia. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, 

przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem 

sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. 

Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwa-

lifikacje.  

Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykony-

wane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z 

instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych. 

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzą-

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. 

 
4. Uwagi końcowe. 

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami Tech-

nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne. Warsza-

wa ITB 2011”. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z dokumentacja-

mi branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót branżo-

wych.  

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających. 

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów 

wykonania. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem 

zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 

 

Opracował: 

Zdzisław Stachowiak 



Budynek garażowy 
Ostrów Wlkp. ul. Gdańska 36; dz. nr 3/2; 4; 5, Obręb ewidencyjny: 0014 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 

Pracownia Architektoniczna „ARCUS” 
mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Krotoszyńska 18 
tel. 62 592 42 00, fax. 62 592 42 01 
e-mail: pa_arcus@osw.pl;             www.pa-arcus.pl 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
Bilans mocy Rozdzielnica RG 

Pi = 4,7 kW 

Ps = 2,5 kW 

In = 3,9 A 

Istn. Ibn = 25 A 

Istniejące zabezpieczenie 25A w rozdzielnicy wiaty oraz kabel  zasilający YKY 5x6mm2 do 

projektowanej rozdzielnicy RG. 

 

 
 
 
 
 
 










