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Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 

      
 

1. Metryka projektu 
2. Spis treści. 

          3. Uzgodnienia 
- Warunki przyłączenia. 

          4. Opis techniczny. 
          5. Obliczenia techniczne. 
          6. Rysunki 
             - projekt instalacji odbiorczej – rzut przyziemia – rys. 1/E  
             - schemat główny instalacji odbiorczej – rys. 2/E 
          7. Zestawienie materiałów 
          8. Informacja BIOZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
Garaż dwustanowiskowy – Grodziec dz. nr 241. 

Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie. 
- Warunki przyłączenia. 
- Inwentaryzacja w terenie. 
- Uzgodnienie z inwestorem. 
- Obowiązujące przepisy i normy. 

 
Zakres opracowania . 
 
        Niniejsze opracowanie zawiera: 
      - Projekt instalacji odbiorczej gniazd siłowych, gniazd 230 V ,oświetlenia  
        ogólnego i ogrzewania elektrycznego. 
 
Stan projektowany. 
 
       Prace projektowe garażu dwustanowiskowego skoordynowano z pracami 
pozostałych branż. 
       Zaprojektowana instalacja elektryczna dostosowana do funkcji i rozkładu 
pomieszczeń. . 
 
Instalacja odbiorcza (silno-prądowa). 
 
         Cała nowa instalacja wykonana zostanie w systemie TN-S przewodami 
miedzianymi 3 – żyłowymi i 5 – żyłowymi. Stosować przewody o wytrzymałości 
izolacji min. 750V. wszystkie puszki łączeniowe i przelotowe montować pod sufitami 
w odległości 30 cm od stropu. Przekroje kabli i przewodów dobrano zgodnie z 
zapisami normy PNIEC 60364-5-523. Przewody należy prowadzić podtynkowo. 
        Wszystkie przewody należy prowadzić liniach prostych ( prostopadle i 
równolegle do płaszczyzn ścian i sufitów) zgodnie z zasadami prowadzenia tras 
kablowych. Przewody należy układać na uchwytach odstępowych. Wszystkie obwody 
oświetlenia należy prowadzić przewodami YDY 3x 1,5 mm2 450/750V, a obwody 
gniazd 230 V przewodami YDY 3 x 2,5 mm2. Natomiast obwody siłowe wykonać 
przewodami YDY 5 x 2,5 mm2. 
 
Rozdzielnia elektryczna – zasilanie.   
           
          Wszystkie odbiory końcowe dla instalacji wewnętrznych – gniazd i oświetlenia 
zostaną zasilane z rozdzielni TB znajdującej się w rogu hali przy wejściu z zewnątrz 
(rys. 1/E). Po wykonaniu rozdzielni należy opisać wszystkie zabezpieczenia w 
sposób pozwalający na identyfikację obwodów. 
       Przed wejściem do budynku zaprojektowano wyłącznik przeciw pożarowy. 
 
Gniazda i odbiorniki. 
 
        Wszystkie odbiory końcowe należy oznaczyć zgodnie z poniższym kluczem:  
        Rozdzielnia z której zasilany jest obwód (numer obwodu) i kolejny numer 
odbioru.  



         Projektuje się, że wszystkie gniazda i łączniki należy montować podtynkowo w 
puszkach o głębokości nie większej niż 50 mm. Wysokość montowania gniazd 
dostosować do przewidywanego wyposażenia hali i poszczególnych pomieszczeń 
socjalnych. W hali montażu mebli zostały zaprojektowane dwa obwody siłowe 
wykonane przewodem YDY 5 x 2,5 mm2 zakończone gniazdami 5 x 16 A. 
Przewidziano następujące odbiorniki: 
      - syrena DHS 185 z dwoma głośnikami tubowymi 
      - wyciąg spalin 
      - napędy bram  
      - grzejniki konwektorowe 2 szt po 800 W. 
      - sprężarka 
 Stosować osprzęt szczelny i gniazda 230V podwójne.  
        
Oświetlenie. 
 
        Oprawy oświetlenia ogólnego zaprojektowano jako  2x 36 W w wykonaniu 
szczelnym. Łączniki oświetleniowe montowane na wysokości 1,1 m od podłoża  w 
wykonaniu szczelnym. 
        Średnie natężenie oświetlenia ogólnego na stanowiskach  pracy spełnia 
wartości normy Polskie PN-EN 12464-1. 
        Pomieszczenie garażu 200 lx 
        Projektowane oświetlenie ma zapewnić równomierność oświetlenia zgodnie z 
wymogami PN-EN 12464-1/2004 wyrażoną współczynnikiem Ra na poziomie 
powyżej 80.  
 
Ogrzewanie elektryczne 
 
       Do ogrzewania garażu projektuje się dwa grzejniki konwektorowe o mocy 8oo W 
każdy. Temperatura ogrzania nie większa jak 80 C. 
 
Granica stron i pomiar energii elektrycznej. 
 
            Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe odpływowe 
zabezpieczenia przeciążeniowego w kierunku instalacji odbiorcy. Instalacja za 
granicą stron stanowi własność odbiorcy. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej 
energii elektrycznej zastosować bezpośredni licznik energii czynnej 3-fazowy 
zainstalowany w szafce. Zabezpieczenie zalicznikowe o wartości 20 A.  
 
Ochrona przeciw porażeniowa i przepięciowa. 
 
             Jako ochronę przeciw porażeniową stosować samoczynne wyłączenie 
zasilania. Żyłę PE należy uziemić zgodnie z normą IEC 60364. Wykonać uziemienie 
ochronne, jako uziom pionowy wykonany prętami 5/8” połączonymi bednarką 
ocynkowaną. Rezystancja mniejsza niż 10 Ohm.  
 
  Uwagi końcowe.  
 

- Powyższe prace wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją. 
- Wykonać pomiary izolacji kabli przed podaniem napięcia. 



- Po podaniu napięcia wykonać pomiary ochronne instalacji wg PN-IEC 60364 
oraz pomiary natężenia oświetlenia. 

- Materiały stosowane do wykonania instalacji winny odpowiadać polskim 
normom i posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

- Prowadzenie robót zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 
 
 
 

O P R A C O W A Ł : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBLICZENIA TECHNICZNE 

Przyłącz kablowy i instalacja odbiorcza. 
Grodziec dz. nr 241, 257. 

 
Moc przyłączeniowa. 
 
                  -      13,0 kW 
 
Moc szczytowa , dobór WLZ , oraz zabezpieczenia. 
 
 Dla projektowanego garażu 
 
              Ps = kj x Pi =  1,0 x 13,0 =  13,0 kW 
 

 Zabezpieczenie w złączu. 

                                           13000 
                      Is = --------------------------- =  19,57  A 
                                1,73 x 400 x 0,97 
 
          Zabezpieczenie za licznikowe dla projektowanego garażu – S 303 C 20  A – 
usytuowane w szafce przy złączu kablowym.  
 
Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia. 
 
W punkcie podłączenia przyłącza                     
                   R = 0, 282                                      X = 0,082 
 
Przyłącz kablowy  YAKY 4 x 35  mm2        l = 22 mb 
 
                   R = 0,036                                      X = 0,004 
                  ____________________________ 
        Z = Ѵ   (0,282 + 0,036 )2 + (0,082+0,004)2  = 0,329 
          
             1,25 x 4,5 x 50 x 0,329  =   92,53  V mniej niż Udop = 230 V  

Spadek napięcia w  

                                   41 x 22 x 103 

                  Delta U = ---------------------  = 0,47 % 
                                    34 x 35 x 4002 

  
                  Delta U  = 0,47 mniej niż U dop = 2% 
 
Wniosek końcowy : 
 
  Wykonane zasilanie wraz z instalacją wewnętrzną w całości spełnia wymogi w 
zakresie dopuszczalnych obciążeń i spadków napięć oraz szybkiego wyłączania 
zasilania. 

O P R A C O W A Ł : 

 



 

 
 

 
 



 
WYKAZ MATERIAŁÓW 

Garaż dwustanowiskowy. 
Grodziec dz. nr 241 

 
 
  Instalacja odbiorcza. 
    

l.p. Nazwa materiału J.m.  Ilość  Uwagi  

1. Rozdzielnica n/t RBP - 12 szt 1  

2. Zabezpieczenie S303  16 A szt 1  

3. Zabezpieczenie S301   16 A szt 4  

4. Zabezpieczenie S 301 10 A szt 1  

5. Zabezpiecczenie S 301 6 A szt 1  

6. Wyłącznik różnicowo-prądowy  
25 A 0,03 A 

szt 1  

7. Wyłącznik przeciw pożarowy szt 1  

8. Gniazda wtykowe hermet. 
podwójne 

szt 5  

9. Gniazdo siłwe 16 A szt 2  

10. Wyłącznik oświetleniowy pojed. szt 6  

11. Wyłącznik oświetleniowy podw. szt 2  

12. Oprawy oświetleniowe  szt 4 Wg wyboru 
inwestora 

13. Puszki rozgałęźne  fi 70 szt 6  

14. Przewód YDYżO 3x2,5 mm2 mb 85  

15. Przewód YDYżO 3x1,5 mm2 mb 54  

16. Przewód DDYżO 5 x 2,5 mm2 mb 27  

 
 Materiały drobne 
 
   Uwaga :  
      
Należy zwrócić uwagę na posiadany atest dopuszczeniowy na stosowany osprzęt. 
 
 

O P R A C O W A Ł : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do projektu budowlanego.  
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 

Obiekt :     Instalacja odbiorcza i ogrzewanie elektryczne. 
Adres:        Grodziec gm. Niemodlin dz. nr  241. 
Inwestor:   Gmina Niemodlin ul . Boh. Powstań Śl. 37 49-100 Niemodlin. 
Projektant:   Bosiak Bogdan. 

 
1. Podstawa opracowania. 

      Opis do planu BIOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opis sporządzono również w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z dnia 19.03.2003 r.  
 

2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym. 
 
     Budowa instalacji odbiorczej zasilającej gniazda siłowe, gniazda 230 V, 
wyciąg spalin, syrenę alarmową, sprężarkę i ogrzewanie elektryczne. 
   Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części projektu. 
 

3. Przewidywane zagrożenia. 
 
         Podczas realizacji robót budowlanych, związanych z wykonywaniem 
całego przedsięwzięcia mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

a) Porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym  ( praca w 
pobliżu urządzeń pod napięciem) 

b) Potrącenie przez pojazd mechaniczny. 
        Roboty związane z wykonywaniem podłączenia, sprawdzenia, 
konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznych muszą być wykonane przez 
osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. 
        Przy wykonywaniu prac koparką lub żurawiem bezpośrednio pod linią 
napowietrzną, urządzenia te muszą być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
         Miejsce pracy musi być dostatecznie oświetlone. 
         Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo 
uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji. 
 

4. Sposób prowadzenia instruktarzu. 
 
Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami winien przeprowadzić 
instruktaż BHP obejmujący: 

a) Wskazanie miejsc zagrożeń w miejscu pracy i w pobliżu miejsca pracy. 
b) Podanie sposobów zabezpieczenia przed wypadkiem przy 

wykonywaniu prac. 
 
 



5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwu wypadku: 
 

a) Wyłączyć i uziemić urządzenie energetyczne. 
b) Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „NIE ZAŁĄCZAĆ”. 
c) Odpowiednio oznaczyć miejsce pracy. 
d) Nie dopuszczać osób postronnych w pobliże zasięgu pracy sprzętu. 
e) Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego oraz właściwych narzędzi. 
       

 
 

 
Opracował: 


