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Radomsko, 15.02.2017 r.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
OŚWIADCZENIE  

  

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy pod nazwą: 
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w 
Kodrębie przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie, 97-512 Kodrąb, ul. Leśna 2 
działka nr ewid. 404/1 oraz 405/1 obręb Kodrąb – branża elektryczna – Tom III został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   

  

 

  
Projektant:  
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1. OPIS TECHNICZNY  

1.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu  

a) zlecenie inwestora,  

b) inwentaryzacja istniejącego obiektu budowlanego,  

c) obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, 
a w szczególności:  

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane“ (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r.  w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 
460,  z późn. zm.),  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 
kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2012 poz. 462) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).  
Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. 1999 Nr 22 poz. 209, z późn. zm.).  

• Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych.  

• Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
Wprow. IEC60364-4-481:1993 (IDT).  

• PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,  

• Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.   

• Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w liniach n/n (wg normy N- 
SEP-E-001),  

• Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.  

• Polska Norma PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg.  

• Polska Norma PN-98/E-05100/1 – Linie napowietrzne.  

• Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

• Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

• Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 
1:Miejsca pracy we wnętrzach.  

• Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015, 
poz. 1422). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy związane  
       z wykonaniem projektu. 
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1.2. Przedmiot i zakres opracowania.  

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:  
a) wykonanie wewnętrzne linii zasilającej – od istniejącej rozdzielni RG_Szkoła 

budynku szkoły do rozdzielni RG w remontowanym budynku sali gimnastycznej 
b) wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych 
c) montaż osprzętu instalacyjnego gniazd wtykowych ogólnych 
d) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego 
e) montaż osprzętu instalacyjnego oświetlenia ogólnego 
f) montaż opraw oświetleniowych 
g) wykonanie zasilania wywietrzaków dachowych 
h) wykonanie zasilania nawiewu powietrza podłogi sportowej 
i) wykonanie i montaż rozdzielni głównej RG z zabezpieczeniami obwodowymi i 

astronomicznym zegarem sterowania oświetleniem terenu 
j) wykonanie i montaż podrozdzielni RGS oświetlenia sali gimnastycznej i sterowania 

instalacją nawiewu powietrza podłogi sportowej oraz zasilania wywietrzaków 
dachowych 

k) montaż zestawów rozruchowych wywietrzaków dachowych. 

1.3. Stan istniejący.  

W budynku sali gimnastycznej znajduje się instalacja elektryczna. W związku z 
planowanym remontem oraz dużym wyeksploatowaniem instalacji projektuje się jej 
kompleksową wymianę na nową wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymagań. 
Istniejąca instalacja podlega demontażowi.   

1.4. Rozwiązania określające formę architektoniczną i funkcję obiektu, sposób  

jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.  

   Projektowana inwestycja w postaci wykonania instalacji elektrycznych w związku  
z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym  
w Kodrębie w żaden sposób nie oddziałuje na krajobraz oraz otaczającą zabudowę.    

Trasa projektowanych instalacji oraz lokalizacje elementów osprzętu i opraw 
przedstawiono na rzutach poziomych budynku i są one zgodne z wymogami Polskich Norm 
dotyczących sposobu ich prowadzenia, zachowania odległości od innych instalacji.  

Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano na bazie opraw ze źródłami światła LED 

 1.5. Budowa wewnętrznej linii zasilającej 

Zaprojektowano wewnętrzną linię zasilającą wykonaną przewodami  5 x LYg 16 mm2 
450/750V na odcinku od istniejącej rozdzielni RG_Szkoła budynku szkoły do rozdzielni RG w 
remontowanym budynku sali gimnastycznej.   

Przewody należy prowadzić na tynku w listwach kablowych izolacyjnych wykonanych  z 
twardego PCW; klasa palności V-0; kolor biały. Stosować listwy 60x40. 

W złączu należy dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N. Punkt rozdziału należy 
uziemić, poprzez podłączenie do istniejącego uziemia rozdzielni,  a rezystancja uziemienia nie 
może być większa niż 30Ω. Rezystancję należy zmierzyć i w razie potrzeby rozbudować  
i poprawić istniejącą instalację uziemiającą do wymaganych przepisami wartości.    

1.6. Budowa instalacji gniazd wtykowych 

W pomieszczeniach projektuje się instalację gniazd wtykowych i zasilania urządzeń jako 
podtynkową wykonaną wg rysunków nr 1 - 2 przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V. 

Osprzęt wykonać jako podtynkowy o klasie ochronności IP20 za wyjątkiem toalet oraz 
pomieszczeń gospodarczych gdzie należy zastosować osprzęt o klasie ochronności IP44. 
Osprzęt typowy podtynkowy; gniazda podwójne, białe, 6A, 250 V Gniazda montować na 
wysokości 0,2 m od poziomu podłogi za wyjątkiem toalet oraz pomieszczeń gospodarczych. 
Połączenia wykonać w puszkach za pomocą złączek np. Wago.  
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Osprzęt elektryczny należy montować w odległości minimalnej 0,6 m od wylewek kranów 
zlewozmywaków i umywalek. 

 

1.7. Budowa instalacji oświetlenia ogólnego. 

W pomieszczeniach projektuje się instalację podtynkową wykonaną wg rysunków  
nr 3 - 4  przewodami YDYżo 3/4x1,5mm2 i YDYżo 3x2,5mm2 450/750V. Osprzęt górny i dolny 
wykonać jako podtynkowy o klasie ochronności IP20 z wyjątkiem toalet oraz pomieszczeń 
gospodarczych i na zewnątrz, gdzie należy zastosować osprzęt o klasie ochronności IP44. 
Osprzęt typowy podtynkowy; łączniki, białe, 6A, 250 V. Łączniki  instalować na wysokości 1,2-
1,3 m od podłogi. Poszczególne obwody łączyć przy pomocy puszek podtynkowych. Połączenia 
w puszkach wykonać przy pomocy złączek np. Wago. Poszczególne obwody zabezpieczyć 
wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadmiarowo - prądowymi wg. schematów rozdzielni.  

W celu zapewniania oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy z wkładami 
awaryjnymi 1 godzinnymi zapewniającymi oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Oprawy z wkładami 
AW muszą posiadać atest CNBOP. 
 Osprzęt elektryczny należy montować w odległości minimalnej 0,6 m od wylewek 
kranów zlewozmywaków i umywalek. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy 
programu Dialux oraz opraw marki LUG. Instalację należy wykonać oprawami dowolnej 
marki o równorzędnych bądź lepszych parametrach technicznych od opraw ujętych  
w opracowaniu. 

1.8. Rozdzielnie 

a) Rozdzielnia główna RG.  

Rozprowadzenie obwodów projektuje się z rozdzielni bezpiecznikowej RG budynku sali 

gimnastycznej. Proponuje się wykorzystać typową rozdzielnicę naścienną o szerokości 12 

modułów, 5 rzędów; stopień ochrony IP 40 z drzwiami; druga klasa ochronności; kolor biały 

RAL 9010 z drzwiami przezroczystymi; wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE.  

Jako zabezpieczenie przeciwporażeniowe wykorzystano wyłączniki różnicowoprądowe 

230 V typu  AC; prąd różnicowy 30 mA. 

Jako zabezpieczenia obwodów wykorzystano wyłączniki nadprądowe jedno i 

trzybiegunowe 230/400 V; charakterystyka B; prąd znamionowy zgodnie ze schematem 

rozdzielni RG.  

Jako sterowanie oświetleniem terenu wykorzystano programator cyfrowy astronomiczny  

1-kanałowy; załączanie i wyłączanie źródeł światła zgodnie z czasem wschodu/zachodu słońca; 

zasilanie 230 V; 1 zestyk przełączny 250 V, 16 A  

Wszystkie elementy wyposażenia są przystosowane do montowania na typowej szynie 

TH 35 mm.  

 Projektuje się zamontować rozdzielnicę na korytarzu w istniejącym szachcie kablowym, 

drzwi rozdzielnicy zlicować ze ścianą zewnętrzną.  

Rozdzielnicę wykonać zgodnie  z załączonym schematem ideowym wg. rysunku nr 5 .  

b) Podrozdzielnia RGS.  

Rozprowadzenie obwodów oświetlenia głównego sali gimnastycznej, zasilanie nawiewu 

powietrza podłogi sportowej oraz zasilanie wywietrzaków projektuje się z podrozdzielni 

bezpiecznikowej RGS zlokalizowanej na sali gimnastycznej. Proponuje się wykorzystać typową 

rozdzielnicę podtynkową o szerokości 12 modułów 2 rzędy; metalową; stopień ochrony IP 40  

z drzwiami; druga klasa ochronności; kolor biały RAL 9010; wyposażone w listwy 

przyłączeniowe N+PE.  

Jako zabezpieczenia obwodów wykorzystano wyłączniki nadprądowe jedno i 

trzybiegunowe 230/400 V; charakterystyka B; prąd znamionowy zgodnie ze schematem 

ideowym wg. rysunku nr 6.  
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Jako sterowanie nawiewem powietrza podłogi sportowej wykorzystano programator 

cyfrowy 1-kanałowy; zasilanie 230 V; 1 zestyk przełączny 250 V, 16 A. Załączanie i wyłączanie 

nawiewu zgodnie z zaprogramowanymi czasami lub ręczne w zależności od potrzeb. 

Wszystkie elementy wyposażenia są przystosowane do montowania na typowej szynie 

TH 35 mm.  

 Załączanie i wyłączanie obwodów oświetlenia sali gimnastycznej bezpośrednio  

z rozdzielni poprzez łączniki przyciskowe.  

Rozdzielnicę wykonać zgodnie  z załączonym schematem ideowym wg. rysunku nr 6.  

b) Zestaw rozruchowy.  

Załączanie, wyłączanie oraz sterowanie należy zrealizować poprzez zestawy 
rozruchowe producenta, dostosowane do zamontowanych zintegrowanych wywietrzaków 
dachowych. 

Zaprojektowano dwa zestawy rozruchowe, po dwa wywietrzaki na jeden zestaw. 
Zestawy rozruchowe zasilić z obwodów nr 18.6 i 18.7 rozdzielni RGS. 

1.9. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie 

zastosowano ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem 

pośrednim. W remontowanej części budynku zastosowano  układ sieciowy TN-S z przewodem 

ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego  PEN w rozdzielni 

RG_Szkoła. 

 Przewodów PE nie należy przerywać łącznikami i zabezpieczeniami.   

 Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację podstawową, 

obudowy urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako środek 

uzupełniający wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy na prąd zadziałania 30 mA.  

 Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania realizowane na bazie wyłączników samoczynnych nadmiarowo-prądowych a także 

wyłączników różnicowo – prądowych. Zastosowano również oprawy o obudowach II klasy 

ochronności.   

1.10.  Uziemienie ochronne. Ochrona przeciwprzepięciowa.  

 Jako uziemienie ochronne w remontowanej części budynku należy wykorzystać 
istniejącą instalację uziemiającą. 

2. Uwagi końcowe  

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami podanymi na 
wstępie.   

• Prace montażowe i nadzór należy zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia budowlane 
w tym zakresie. 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną projektowanych urządzeń.  

• Przestrzegać przepisów. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny pomiary i 

próby zgodnie z  PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " .   
Zakres podstawowych pomiarów obejmuje:   

• pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowy połączeń 
wyrównawczych,  

• pomiar rezystancji izolacji przewodów,  

• sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,   

• sprawdzanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie 
zasilania  za pomocą wyłączników nadprądowych,   
Z powyższych badań należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację 

powykonawczą, która powinna zawierać w szczególności :  

• zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,   
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• protokoły z przeprowadzonych badań,  

• osoby wykonujące prace montażowe i pomiarowe instalacji powinny posiadać odpowiednie  
uprawnienia do   wykonywania instalacji elektrycznej, 

• przy montażu instalacji przestrzegać ogólnych zasad BHP. 

3. Zestawienie materiałów  

3.1 Budowa instalacji gniazd wtykowych.  

Lp.  Nazwa materiału  j.m.  Ilość  Uwagi  

1 Przewód LYg 16 mm2 450/750V mb. 325   

2 Przewody YDYżo 5 x 10 mm2 450/750V mb. 10  

3 Przewody YDYżo 3 x 2,5 mm2 450/750V mb. 370  

4 Gniazda podwójne, podtynkowe białe 16A 250V 

L+N+PE 

szt. 36  

5 Gniazda, podtynkowe białe, bryzgoszczelne 16A 

250V L+N+PE 

szt. 9  

6 Puszki instalacyjne fi 80 szt. 34   

7 Puszki instalacyjne fi 80 bryzgoszczelne szt. 2   

8 Rura karbowana peszel mb. 322  

9 Listwa kablowa 40x25 mb. 55   

10 Materiały drobne   wg. potrzeb   

 3.2. Budowa instalacji oświetlenia ogólnego. 

Lp.  Nazwa materiału  j.m.  Ilość  Uwagi  

1 Przewody YDYżo 3 x 1,5 mm2 450/750V mb. 600   

2 Przewody YDYżo 5 x 1,5 mm2 450/750V mb. 190   

3 Przewody YDYżo 3 x 2,5 mm2 450/750V mb. 180   

4 Łączniki, podtynkowe białe 16A 250V szt. 22   

5 Łączniki, podtynkowe białe bryzgoszczelne 16A 

250V 

szt. 11  

6 Puszki instalacyjne fi 80 szt. 38   

7 Puszki instalacyjne fi 80 bryzgoszczelne szt. 6   

8 Rura karbowana peszel mb. 440   

9 Materiały drobne   wg. potrzeb   

3.3. Oprawy oświetleniowe 

Lp.  Nazwa materiału  j.m.  Ilość  Uwagi  

1 Oprawa oświetleniowa ledowa do montażu w halach 

sportowych 25000 lm 194 W 

szt. 16  

2 Oprawa oświetleniowa ledowa 4600 lm 35 W szt. 15  

3 Oprawa oświetleniowa ledowa 4600 lm 35 W  szt. 55  

4 Oprawa oświetleniowa ledowa 3400 lm 24 W IP 65 szt. 16  

5 Oprawa oświetlenia awaryjnego ledowa 370 lm 4,8W szt. 22  

6 Oprawy ewakuacyjne ledowe 3 W szt. 12  

7 Materiały drobne   wg. potrzeb    
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3.4. Rozdzielnia RG 

Lp.  Nazwa materiału  j.m. Ilość  Uwagi  

1 Rozdzielnica natynkowa o szerokości 12 

modułów, 5 rzędów 

kpl. 1  

2 
Wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe 230/400 

V; 230 V; 10 A 
szt. 11 

 

3 
Wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe 230/400 

V; 230 V; 16 A 
szt. 8 

 

4 Wyłączniki nadprądowe trzybiegunowe 230/400 

V; 230 V; 25 A 

szt. 1  

5 Wyłączniki nadprądowe trzybiegunowe 230/400 

V; 230 V; 40 A 

szt. 1  

6 Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-

prądowy trzybiegunowy 30 mA; 230 V; 25 A 

szt. 5  

7 Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-

prądowy jednobiegunowy 30 mA; 230 V; 25 A 

szt. 1  

8 Programator cyfrowy 1-kanałowy; 230 V; 1 

zestyk przełączny 250 V, 16 A 

szt. 1  

9 Ochronnik przeciwprzepięciowy szt. 1  

10 Materiały drobne         

 

3.5. Podrozdzielnia RGS 
 

Lp.  Nazwa materiału  j.m.  Ilość  Uwagi  

1 Rozdzielnica podtynkowa metalowa o szerokości 

12 modułów, 2 rzędy 

kpl. 1  

2 
Wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe 230/400 

V; 6 A 
szt. 1 

 

3 Wyłączniki nadprądowe trzybiegunowe 230/400 

V; 16 A 

szt. 1  

4 Wyłączniki nadprądowe trzybiegunowe 230/400 

V; 10 A 

szt. 2  

5 Łączniki przyciskowe 230/400 V; 20A szt. 4  

6 Programator cyfrowy 1-kanałowy; 230 V; 1 

zestyk przełączny 250 V, 16 A 

szt. 1  

7 Materiały drobne         

 

3.6. Zestaw rozruchowy 
 

Lp.  Nazwa materiału  j.m.  Ilość  Uwagi  

1 Zestaw rozruchowy producenta dostosowany do 

zamontowanych wywietrzaków 

kpl 2  

2 Materiały drobne      
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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 CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 
 








