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Opis techniczny                                           
 

 

1.1 Przedmiot projektu.  

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej i zasilania 

urządzeń, kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Węgrowie przy ul. 

Stadionowej 2.  Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym nie zawierającym 

szczegółowych rozwiązań wykonawczych poszczególnych elementów instalacji.   

        Projekt obejmuje: 

• instalację oświetlenia podstawowego 

• instalację gniazd wtykowych 

• instalację zasilania urządzeń  

• instalacje przeciwprzepięciową 

• instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych 

      

1.2 Podstawa opracowania  

    Projekt opracowano na podstawie  

- zlecenia inwestora 

- projektu budowlanego i instalacji sanitarnych 

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

- zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

- technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 

690), wraz z późniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r., 

- Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351), 

z późniejszymi zmianami, 

- PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami, 

- PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

- dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi, 

- PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów, 

- instalacji i urządzeń. Wymagania, 

- PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie, 



 

- PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe, 

- PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

- dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

- bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

- PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

- PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

- PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe, 

- PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

- PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

- PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

- PN-EN-60099-5 : 1999 – Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania, 

- PN-IEC-364-4-481 : 1994 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

- zapewniająca bezpieczeństwo, Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

- zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych, 

- PN-EN 12464-1 : 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1, 

- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach budowlanych, 

- PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napięciowe - Część 1 Zestawy 

badanie w pełnym i niepełnym zakresie badan typu, 

 
1.3 Dane energetyczne  

Napięcie zasilania.....................................................................................................U= 230V 

Moc przyłączeniowa .............................................................................................Ps = 1,0kW 

Instalacje wewnętrzne w układzie...................................................................................TN-S 

Dodatkowa ochrona od porażeń.............................................wyłączniki różnicowo- prądowe    



 

1.4 Układ pomiarowy  

Układ pomiaru energii elektrycznej istniejący bezpośredni administracyjny w 

budynku. Projektowana kotłownia zasilana będzie  w ramach istniejącego przydziału mocy.  

 

1.5 Tablica rozdzielcza i linia zasilaj ąca 

Zasilanie kotłowni projektuje się z istniejącej głównej tablicy rozdzielczej RG 

znajdującej się na klatce nr 1 od strony ul. Stadionowej. Wlz  YDY 3x4mm2 prowadzić 

korytarzem piwnicy w rurze PCV n.t, na klatce schodowej p.t.  Dla kotłowni projektuje się 

tablicę TK wykonaną w stopniu ochrony IP65 dla zasilania wszystkich odbiorników w 

kotłowni.  

Rodzaje i przekroje zastosowanych przewodów zasilających tablice oraz 

zastosowane zabezpieczenia pokazano na rysunku. W tablicy rozdzielczej TK montować 

wyłącznik główny WG wyzwalany awaryjnym wyłącznikiem prądu „AWP” montowanym przy 

drzwiach wejściowych do kotłowni.        

 

1.6 Instalacja o świetlenia  

Instalację wypustu oświetlenia zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYp 3/4 

x 1,5mm2  p.t. W budynku kotłowni oświetlenie jarzeniowe. Dla  pomieszczeń kotłowni  

natężenie oświetlenia powinno wynosić min 100lx. Oprawę w stopniu ochrony IP65, np. 

OPK2x40W. Załączanie oświetlenia pomieszczeń kotłowni łącznikiem hermetycznym 

montowanym przy pomieszczeniu kotłowni na wys. 1,3-1,4m. Wykonać pomiary natężenia 

oświetlenia.  

      

1.7 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz ądzeń 

Projektuje się instalację gniazd wtykowych wykonaną jako podtynkowa, przewodami 

kabelkowymi YDYp 3 x 2,5mm2. Instalacje sterowania i zasilania urządzeń wyposażenia 

technologicznego kotłowni montować na konstrukcjach uchwytami w rurkach PCV i  

listwach PCV przewodami NYM-J 3x1,5mm2.  Projektuje się  wykonanie obwodów gniazd 

ogólnych oraz  wydzielone obwody dla zasilania poszczególnych urządzeń wyposażenia 

kotłowni. Instalację wykonać zgodnie z rys nr 1,2. Dla zasilania pompy zatapialnej przewód 

prowadzić w rurze osłonowej PCV fi 28 w posadzce. 

Ewentualne dodatkowe urz ądzenia stacjonarne nie uj ęte w obecnym projekcie, 

należy zasili ć z odr ębnych obwodów TK.   

 

 



 

1.8 Instalacja odgromowa, uziemienia i poł ączenia wyrównawcze  

Do wyrównania potencjałów pomiędzy poszczególnymi częściami przewodzącymi 

urządzeń  oraz zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać w 

kotłowni główną szynę wyrównawczą GSW z bednarki FeZn 20x3mm do której przyłączyć 

kotły, główne ciągi c.o, c.w. Wykonać również połączenia wyrównawcze miejscowe 

przewodem DY4mm2. Główną szynę GSW uziemić łącząc z uziomem instalacji 

odgromowej budynku i rozdzielnią główna RG.  Metalowy komin chronić z zastosowaniem 

iglicy ochronnej fi 16mm mocowanej na dachu przy kominie. Wysokość iglicy dobrać 

wykonawczo. Iglicę montować z zachowaniem odstępu izolacyjnego min 75cm i łączyć do 

uziomu.         

 

1.9    Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym.   

W zakresie ochrony ludzi przed porażeniami prądem elektrycznym dla instalacji 

elektrycznych, obowiązują postanowienia normy PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje 

Elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa„  

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolowanie ochronne części 

przewodzących urządzeń elektrycznych powszechnego użytku. Ochronę przed dotykiem 

pośrednim stanowić będzie szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w przypadku 

przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego w układzie TN-S realizowane  

przez wyłączniki nadmiarowo prądowe oraz zastosowanie wyłączników różnicowo-

prądowych,  zainstalowanych na wszystkich obwodach tablicy rozdzielczej TK o prądzie 

wyłączenia Ir =30 mA.   

 

1.10 Ochrona przeciwprzepi ęciowa  

W  kotłowni budynku projektuje się ochronę przeciwprzepięciową.  Aparaty 

montować tablicy TK. Ochronniki  łączyć, zgodnie z instrukcją producenta.   

 

1.11 Ochrona przeciwpo żarowa  

Kotłownia wyposażyć w awaryjny wyłącznik prądu montowany w tablicy TK  

wyzwalany przyciskiem „AWP” przy drzwiach wejściowych do kotłowni  i oznakowanym 

zgodnie z normą. Przejścia przewodów elektrycznych przez ściany oddzielenia pożarowego 

uszczelnić masą ognioodporną.   

 
 
 

    



 
1.12 Uwagi ko ńcowe  

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcę 

realizującego budowę według niniejszej dokumentacji obowiązuje  przestrzeganie 

przepisów w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie zostały  omówione. 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym nie zawierającym szczegółowych 

rozwiązań projektowych.  

Moc przyłączeniową i umowną dostosować do rozwiązań projektowych wykonawczych.  

W przypadku urządzeń wyposażenia należy przed przystąpieniem do robót montażowych 

uzgodnić parametry zasilania urządzeń wyposażenia (zgodnie z DTR) oraz wprowadzić 

stosowne zmiany do projektu.  

W przypadku kolizji osprzętu elektrycznego z pozostałymi instalacjami technologicznymi 

należy przesunąć je w taki sposób, aby zachować przepisowe odległości. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach; 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną (w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy dokonać oznakowania zastosowanych 

urządzeń oraz wykonać wymagane przepisami badania i pomiary, sporządzić protokoły i 

przekazać inwestorowi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Węgrów dnia 10.04.2018r 
    

    

    

    

    

    

              O Ś W I A D C Z E N I E 
    

    

    

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 207 
poz. 2016 z późn zm./ oświadczam, żę projekt budowlany branży elektrycznej :  

Przebudowy pomieszczenia piwnicznego  
na kotłownię gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  

ul. Stadionowa 2 
07-100 Węgrów 

dz. nr  5904/7 obręb 0003 
instalacje elektryczne   

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 


