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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Opis techniczny 

 

1. Przedmiot inwestycji – założenia do projektu 

Podstawa opracowania 

- Zlecenie inwestora 

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych 

 

Informacje o obiekcie: 

- adres inwestycji: Mikołajowa, 49-200 Grodków, dz. nr 76 

Założenia do projektu 

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej spełniającej 

wymogi najnowszych norm i rozporządzeń zgodnych z normami Unii Europejskiej. 

Zaprojektowana instalacja powinna sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym komfortu 

i funkcjonalności użytkowania instalacji elektrycznej. Całość inwestycji obejmuje działkę 

inwestora 

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczące terenu  

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy linii kablowej typu  

YKXS 4x6mm2 zasilającej projektowane złącze kablowe przy altanie znajdującej się  

w miejscowości Mikołajowa, 49-200 Grodków, dz. nr 76, instalację elektryczną wiaty oraz 

budowę latarń oświetleniowych wraz z linią zasilającą.   

Inwestycja nie wpływa na zagrożenia dla środowiska oraz higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym, wobec czego brak jest 

wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. Zakres opracowania nie jest 

wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.   

 

2.1. Stan istniejący 

Istniejąca altana w miejscowości Mikołajowa, 49-200 Grodków, dz. nr 76 wymaga 

przyłączenia elektrycznego.  
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2.2. Stan projektowany 

Projektuje się budowę linii kablowej typu YKXS 4x6mm2 zgodnie z dokumentacją rysunkową, 

instalację elektryczną wiaty oraz budowę latarń oświetleniowych wraz z linią zasilającą YAKY 

4x16mm2. Na całej długości prowadzenia kabli zasilających należy poprowadzić bednarkę 

FeZn 30x4mm. Rozdział energii elektrycznej należy zrealizować za pomocą projektowanego 

złącza kablowego ZK1.  

Parametry projektowanych latarni: 

 Słup aluminiowy h=4m 

 Oprawa LED o mocy 36,6W, Strumień świetlny (Oprawa): 3649lm, Strumień świetlny 

(Lampa): 5300lm 

 Bez wysięgnika 

Niniejszy projekt uwzględnia założenia inwestora dotyczące sposobu funkcjonowania 

budynku. 

Nowocześnie zaprojektowana, a następnie wykonana instalacja elektryczna powinna 

zagwarantować, że w ciągu najbliższych 25-30 lat instalacja elektryczna nie będzie wymagała 

modernizacji i przeróbek spowodowanych niedostatecznymi przekrojami przewodów,  

zbyt małą liczbą obwodów czy procesami starzeniowymi wskutek regularnych przeciążeń,  

ani też nie stwarzała ograniczenia użytkownikom instalacji w korzystaniu z energii 

elektrycznej. 

Termin wykonania robót: IV kwartał 2021r.  

 

2.3. Obszar oddziaływania  

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicy działek objętych opracowaniem. Obszar 

oddziaływania określono na podstawie obowiązujących przepisów prawa: 

 Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 PN -76/E – 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

 Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
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3.1. Zasilanie w energię elektryczną 

Projektuje się zasilanie w energię elektryczną poprzez doprowadzenie kabla YKXS 4x6mm2 do 

projektowanego złącza ZK1 oraz ułożenie na trasie projektowanego kabla bednarki  

FeZn 30x4mm.  

W projektowanym złączu ZK1 należy dokonać rozdziału energii elektrycznej zgodnie  

z dokumentacją rysunkową.  

Należy stosować aparaturę modułową spełniającą europejskie normy i posiadającą niezbędne 

atesty i dopuszczenia do stosowania w energetyce i budownictwie. 

Projektowane kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone 

kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 15 cm warstwą 

piasku lub gruntu rodzimego i oznaczyć folią kablową. Folia kablowa powinna znajdować się 

nad ułożonymi kablami na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm.  

W przypadku skrzyżowań, oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej 

samej wysokości. Po wykonaniu prac kable należy poddać pomiarom rezystancji izolacji oraz 

należy wykonać próbę napięciową izolacji żył kabli. Trasy linii kablowych wraz z ich 

zabezpieczeniem przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na całej długości projektowanej trasy 

prowadzenia kabli stosować rury osłonowe. 

Należy stosować przewody o klasie izolacji 750V. 

 

3.2 Ochrona przeciwporażeniowa PN-HD 60364-4-41 

Ochrona podstawowa zostanie zapewniona przez izolację podstawową części czynnych oraz 

przez stosowanie osprzętu instalacyjnego, gdzie części czynne są umieszczone wewnątrz 

obwodów zapewniających stopień ochrony co najmniej IP2X. W pomieszczeniach wilgotnych 

należy stosować osprzęt zapewniający stopień ochrony co najmniej IP 44. 

Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania. 

Uzupełnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu będą wyłączniki 

różnicowoprądowe o czułości IΔn ≤ 30mA. 

Maksymalne czasy wyłączania urządzeń końcowych obwodów odbiorczych, w których prąd 

nie przekracza 32A, powinny wynosić 0,2 sekundy. 

W obwodach rozdzielczych i w końcowych obwodach odbiorczych o prądzie przekraczającym 

32A, maksymalne czasy wyłączenia powinny wynosić 5 sekund. 
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3.3 Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja pod względem zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzania ścieków; emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych  

i płynnych z podaniem ich rodzaju ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się; rodzaju i ilości 

wytwarzanych odpadów; właściwości akustycznych oraz emisji drgań a także promieniowania, 

w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się wpływu obiektu 

budowlanego na istniejący drzewostan powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne, mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym 

rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub 

emisję wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami - nie wpływa na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

4. Uwagi końcowe 

- prace należy wykonać zgodnie z opisem, dokumentacją rysunkową oraz uwagami zawartymi 

w niniejszym opracowaniu, 

 - zaproponowane materiały do realizacji projektu, ich typy i nazwy stanowią jedynie przykład i 

standard rozwiązania. Dopuszcza się ich zastąpienie przez inne o parametrach nie gorszych niż 

wyżej zaproponowane i posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub 

aprobaty techniczne, 

- w czasie realizacji wszystkie sporne sprawy należy rozpatrzyć w porozumieniu z autorem 

niniejszego opracowania i inwestorem, 

- wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić certyfikowaną 

masą ognioodporną o takiej samej wytrzymałości ogniowej.   
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5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz. U.  2020 Poz. 1333, z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy 

oświadczam że: 

 

Budowa elektrycznej linii kablowej do 1kV 

 – wykonanie WLZ wraz z przyłączem wiaty  

w miejscowości Mikołajowa 

 
 

 

Lokalizacja:   Mikołajowa, 49-200 Grodków, dz. nr 76 
 

 
z o s ta ł  o p r a c o w a n y  z g o d n i e  z  o b o w i ą z u j ą c y m i  p r z e p i s a m i  o r a z  z a s a d a m i  
w i e d z y  t e c h n i c z n e j .  
 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć. 

 

Projektant: 

Sebastian Kulik 

upr. nr SLK/4170/70/POOE/12 

 

 

Sprawdzający: 

Adrian Derner 

upr. nr OPL/1603/PWBE/18 
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6. Uprawnienia budowlane – mgr inż. Sebastian Kulik 
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7. Zaświadczenie o wpisie do okręgowej izby inżynierów – mgr inż. Sebastian Kulik 
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8. Uprawnienia budowlane – mgr inż. Adrian Derner 
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9. Zaświadczenie o wpisie do okręgowej izby inżynierów – mgr inż. Adrian Derner 

 


