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Opis techniczny 
 

1.0. Wstęp 

 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-
cio lokalowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciechocinku przy ulicy Nieszawskiej 149. 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 
 

1.1	Podstawa	wykonania	projektu	
 

Projekt wykonano w oparciu o: 
- uzgodnienia z inwestorem 
- podkłady architektoniczno – budowlane 
- projekty branżowe  
- warunki przyłączenia 
- obowiązujące normy i przepisy 

1.2	Zakres	opracowania	
 

Niniejszym opracowaniu ujęte są następujące elementy: 
- Zasilanie energetyczne. 
- Pomiary energii elektrycznej. 
- Pożarowy wyłącznik prądu. 
- Wewnętrzne linie zasilające. 
- Rozdzielnice wnętrzowe RG, TM 
- Instalacja oświetlenia ogólnego 
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
- Instalacje teletechniczne. 
- Instalacja połączeń wyrównawczych 
- Instalacja ochrony przed porażeniem. 
- Instalacja odgromowa. 
- Instalacja ochrony przepięciowej 

 

2.0. Rozwiązania projektowe 

 

2.1.	Zasilanie	energetyczne	
 
 

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład Energetyczny budynek zasilany będzie 
z istniejącego złącza kablowego linią kablową YAKXS 4x240mm2 poprowadzoną kaskadowo do 
projektowanych złącz kablowych zabudowanych obok klatek schodowych na zewnętrznej ścianie 
budynku. Miejsce zabudowy złącza pokazano na załączonym do opracowania rysunku. Projekt linii 
kablowych zasilających NN 1kV stanowi oddzielne opracowanie. Z projektowanego złącza kablowego 
zabudowanego wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające w rurze ochronnej fi 100mm Arot przewodami 
typu YKXS 5x95mm2. Wlz wprowadzić do skrzynek wyłącznika głównego pożarowego DPX-IS 250A, który 



4 
 

jednocześnie stanowić będzie wyłącznik główny pożarowy obiektu oddzielnie dla każdej klatki 
schodowej. Wyłącznik zabudować w tablicy głównej RG. Przyciski sterujące pożarowym wyłącznikiem 
prądu zlokalizowano przy wejściach do budynku. Szczegóły rozwiązań na schemacie ideowym zasilania i 
rzutach. Zastosować przewody do wyzwalania wyłącznika głównego oraz zasilania wyzwalacza typu 
HLGS. 
 

2.2.	Wewnętrzne	linie	zasilające	
 

Zastosować przewody YDY 5x6 mm2 jako wlz-ty zasilające tablice mieszkaniowe. Przewody  
poprowadzić w ciągach wielokrotnych pod tynkiem . 

 

2.3.	Układy	pomiarowe	energii	elektrycznej	
 
Pomiary energii elektrycznej dla odbiorów administracyjnych i poszczególnych mieszkań 

przewidziano w tablicach głównych RG1 i RG2 zgodnie z załączonymi rysunkami. Typy liczników dobiera 
dostawca energii. Wartości zabezpieczeń podano na schemacie ideowym zasilania. Układy pomiarowe 
bezpośrednie składać się będą z zabezpieczeń głównych ( ograniczników mocy ) o wartości prądu 25A 
oraz liczników energii elektrycznej bezpośrednich 3-fazowych 10/63A. Liczniki zabudowane będą w kilku 
wspólnych skrzynkach z materiału izolacyjnego. 
W przedmiotowym budynku zaprojektowano: 

- 36 układów pomiarowych trójfazowych bezpośrednich dla lokali mieszkalnych (36x12,5kW); 
- 2 układy pomiarowe trójfazowe bezpośrednie dla odbiorów administracyjnych (2x12,5kW); 

 

2.4.	Rozdzielnice	mieszkaniowe:	
 

Rozdzielnice mieszkaniowe, TM1 lub TM2 (w obu klatkach) zabudować w mieszkaniach. 
Rozmieszczenia wszystkich rozdzielnic pokazano na załączonych rysunkach. 
Zasilanie rozdzielnic mieszkaniowych odbywać się będzie ze złączy licznikowych przewodami w pod 
tynkiem w ścianach w ciągach wielokrotnych. 
 

2.5.	Rozdzielnice	główne	oraz	administracyjne:	
 

W wejściach na klatki schodowe zabudować w przygotowanych wnękach rozdzielnice wnękowe 
w drugiej klasie ochronności drzwi pełne zamykane na klucz. 
W skład tablicy RG wchodzą: 

- rozłącznik DPX 250 A z wyzwalaczem. 
- lampki sygnalizacyjne obecności napięcia; 
- ograniczniki przepięć klasy B wraz z zabezpieczeniem 
- zabezpieczenia WLZ 

 
W skład tablicy TA wchodzą: 

- główne zabezpieczenie różnicowo-prądowe AI = 300 mA In=25A; 
- zabezpieczenia nadmiarowe obwodów administracyjnych; 
- obwody zasilania i sterowania oświetlenia zewnętrznego; 
- zasilanie instalacji domofonowej, 
- zasilanie instalacji telewizyjnej 
- tablica licznikowa obwodów administracji wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym  

 
Przekroje przewodów zasilających oraz obwodowych pokazano na załączonych do opracowania 
rysunkach rozdzielni. 
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2.6.	Instalacje	elektryczne	w	mieszkaniach	
 

Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykonać przewodami kabelkowymi 
YDYpżo. Całość instalacji układać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego z tworzywa 
poliestrowego podtynkowego a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych (WC łazienki),piwnicach 
bakelitowego hermetycznego (szczelnego) IP 44. Gniazda wtykowe w pokojach mieszkalnych i 
przedpokojach montować na wysokości 0,3m, a w kuchni, łazienkach i WC na wysokości 1,4m. Łączniki i 
przyciski instalacji oświetlenia instalować na wysokości 1,4m. Gniazda wtykowe w łazienkach i WC winne 
być wyposażone w uchylną pokrywę (klapkę). Wypusty do kuchni elektrycznych na wysokości 0,4m – 
puszki przyłączeniowe 3-fazowe. 

 

2.7.	Instalacje	elektryczne	na	klatkach	schodowych	i	piwnicach.	
 
Instalację oświetleniową klatki schodowej wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm2.  Przewidziano 

zastosowanie opraw LED 4W z czujkami ruchu oraz opraw oświetlenia ewakuacyjnego z wbudowanymi 
akumulatorkami na 2 - godzinny czas podtrzymania świecenia po zaniku napięcia. 

W piwnicach lokatorskich zastosować oprawy LED 3W IP 44. W ciągach komunikacyjnych 
piwnicznych zastosować oprawy LED 3W IP 44 24V sterowane za pomocą czujek ruchu. 

Przed wejściami zamontować oprawę LED IP 54 z czujką zmierzchu oraz numerem policyjnym 
oraz adresem. 
Przyjęto następujące parametry oświetleniowe:  
− równomierność natężenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych – nie mniej jak 0,4.  
Poziomy natężeń oświetlenia:  
− klatki schodowe Eśr ≥ 150 lx  

2.8.	Instalacje	elektryczne	oświetlenia	zewnętrznego	
 

Od projektowanej rozdzielni głównej TA należy wyprowadzić linie zasilające kablem typu YKY 
3x2,5 dla oświetlenia zewnętrznego. Przewiduje się oświetlenie parkingu oraz oświetlenie drogi 
dojazdowej. 
Projektowane rozmieszczenie lamp zewnętrznych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 
Zastosować oprawy LED 44W na słupie ze stali ocynkowanej 7m. 

2.9.	Instalacje	elektryczne	oświetlenia	ewakuacyjnego	
 

W ciągach komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach zastosowano oprawy 
oświetlenia ewakuacyjnego, które wyposażone będą w elektroinwertery. Oświetlenie ewakuacyjne 
należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. 

2.10.	Instalacja	domofonowa	
 

Projektuje się wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwiązanie. Projekt 
zakłada montaż modułu wywołania wewnątrz wiatrołapów przy drzwiach wejściowych na klatkę 
schodową zgodnie z dołączonymi do opracowania rysunkami. W tym celu należy przy w/w drzwiach 
pozostawić wnęki umożliwiające montaż modułów wywołania w obudowach systemowych. 
Wewnętrzne linie transmisyjne prowadzić pod tynkiem, podejścia do mieszkań wykonać w rurkami 
elastycznymi karbowanymi (lub tożsamymi) o średnicy 20mm. W każdym mieszkaniu zainstalować 
unifony. System wyposażyć w zasilacz. Zasilacz oraz centralę umieścić w tablicy rozdzielczej TA. 
Dokładną lokalizację modułu wywołania oraz unifonów uzgodnić z Inwestorem na etapie 
wykonawstwa. 

Projektowany system umożliwia przypisanie indywidualnych kodów dostępu do otwarcia 
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zamka w funkcji zamka kodowego, sygnalizację nie zamkniętych drzwi wejściowych, indywidualne 
kody wywołania użytkowników oraz możliwość obsługi pastylek. 

2.11.	Instalacja	telewizyjna,	telefoniczna,	LAN	
 

W mieszkaniach przewiduje się zainstalowanie gniazd TV przy gniazdach 230V w pokojach 
dziennych. Od gniazd TV w każdym mieszkaniu przewiduje się poprowadzenie osobnych przewodów 
do szafki w piwnicy każdej klatki schodowej wyposażonej w wzmacniacz  oraz rozgałęźnik sygnału. 
Gniazda montować w osobnej puszcze na wysokości 30 cm. Jako źródło sygnału wykorzystać antenę 
telewizyjną DVB-T do odbioru telewizji naziemnej.  
 

Sieć Telefoniczna projektuje się jako gwiaździstą od gniazd telefonicznych do puszki 
połączeniowej  zainstalowanej w piwnicy każdej klatki schodowej. Gniazda telefoniczne należy wykonać 
w standardzie RJ45 kat 3, jako gniazda pojedyncze montowane podtynkowo. Na załączonych rysunkach 
przedstawiono lokalizacje montażu gniazd instalacji strukturalnej.  

Okablowanie należy wykonać kablem typu YTKSY 2x2x0,5. W projekcie przewiduje się układanie 
kabli pod tynkiem. W gnieździe kable telefoniczne należy zakończyć na modułach RJ 452. 

 
W mieszkaniach w miejscach pokazanych na rysunkach należy zabudować gniazda LAN typu RJ-

45 montowane w puszkach instalacyjnych. Każde z gniazd należy połączyć oddzielnym przewodem  FTP 
kat. 5e z szafą w piwnicy każdej klatki schodowej. Sieć zostanie wykonana w topologii gwiazdy, opartej o 
jeden Główny Punkt Dystrybucji MDF. Zastosować technologię 100Base Tx Fast Ethernet. 

 
 

12.12.	Instalacja	odgromowa	
 
 
Wokół budynku należy wykonać  uziom otokowy. Przed wylaniem płyt posadowienia 

budynku należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4 mm i połączyć ją metalicznie ze zbrojeniem płyt 
fundamentowych. Od uziomu fundamentowego należy wyprowadzić, bednarką FeZn 30x4, 
odgałęzienie instalacji uziemiającej do rozdzielnicy głównej i połączyć je szyną PE rozdzielnicy oraz 
podłączyć ją do uziomu otokowego. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. Zalewanie łat i 
płyt fundamentowych jest możliwe po sprawdzeniu prawidłowości wykonania uziomu 
fundamentowego. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości rezystancji 10 Ω, uziom należy 
rozbudować o sztuczny uziom pionowy. 
Instalację piorunochronna na dachu budynku zaprojektowano w postaci zwodów poziomych niskich. 
Zwody wykonać z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn) 8mm. Kominy i inne elementy na dachu 
chronić iglicami kominowymi, a ewentualną zabudowę dachu innymi elementami np. anteny - 
chronić masztami odgromowymi. Metalowe rynny i rury spustowe również połączyć do zwodów. 
Od zwodów poziomych zamontować przewody odprowadzające z drutu FeZn 8mm ułożone pod 
warstwą ocieplającą w rurkach niepalnych. Złącze kontrolne uziemień zamontować na wysokości 
0.3m w obudowie. W miejscach skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi np. z kablami 
energetycznymi'. gazociągiem oraz w miejscu wejścia do budynku na płaskownik FeZn 30x4 - uziom 
założyć rury izolacyjne osłonowe PEH (materiał) o grubości ścianki min. 5,0 mm. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego. 

2.13.	Instalacja	przeciwprzepięciowa.	
 
Ochronę przepięciową instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać z wykorzystaniem 

ograniczników przepięć klasy B i C. Ograniczniki przepięć zabudować w rozdzielnicy głównej RG.  
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2.14.	Połączenia	wyrównawcze.	
 

W budynku wykonać przewodem LYd 16 mm2 pod tynkiem instalację głównych i miejscowych 
połączeń wyrównawczych. Z przewodem połączyć wszystkie metalowe elementy budynku (instalacje 
wody CO i gazu, urządzenia elektryczne, wentylacyjne). Główną szynę wyrównawcza połączyć z 
uziomem otokowym budynku. Zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości połączeń wyrównawczych. 

	

2.15.	Dodatkowa	ochrona	przeciwporażeniowa.	
 
 
Instalacje zaprojektowano w układzie TN-C-S. Dla skutecznej ochrony przed porażeniem 

zastosowano wyłączniki samoczynne nadmiarowo prądowe oraz wyłączniki różnicowo- prądowe, 
które zapewniają szybkie odłączenie spod napięcia. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy 
sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. 
W projektowanej instalacji wewnętrznej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 
różnicowym 30mA. 
Do przewodu ochronnego PE należy podłączyć bolce ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe 
obudowy opraw oświetleniowych, kuchenek elektrycznych, term i podgrzewaczy wody. 
Z przewodem ochronnym PE połączyć również metalowe baterie i grzejniki co. w łazienkach. 
Połączenia te wykonać przewodem DY6 mm2. 
Całość instalacji ochronnej wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 i PN- IEC 60364-7-701. 

3.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Zagrożenia bezpieczeństwa pracy: 
 

• prace na wysokości; 
• prace pod napięciem; 
• transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca 

urządzeń transportowych); 
• praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne); 
• praca urządzeń elektromechanicznych. 

 
Zalecenia: 
 

• stosowanie odzieży, nakrycia głowy i obuwia ochronnego – zawsze; 
• stosowanie okularów ochronnych – w/g potrzeb; 
• stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – w/g potrzeb. 

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

dokumentacją. 
Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany  

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 podczas pracy urządzenia nastąpi 
jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię 
elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek 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 
kwalifikacje. 
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Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane 
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 Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r. 
 

4.0. Uwagi końcowe 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V; 
• PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnętrzach; 
• Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji 
zastosowanych przewodów. 
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5.0. Rysunki techniczne 

 

 
 

 




























