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Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych 

wewnętrznych dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, który będzie realizowany w ramach 

zadania „Budynek mieszkalno-usługowy z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Świdnicy ul. Kozara Słobódzkiego 19. 

 

Podstawa opracowania 

 

 

Podstawą opracowania jest: 

Zlecenie inwestora 

Warunki przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja SA. 

Obowiązujące przepisy i normy 

Projekt architektoniczny obiektu 

Uzgodnienia międzybranżowe 

 

 

Zakres opracowania 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

-     wewnętrzne linie zasilające  

-  wewnętrzne instalacje mieszkaniowe gniazd wtykowych i oświetlenia 

-  instalacja odgromowa 

 -  wewnętrzne instalacje niskoprądowe 

w zakresie niezbędnym dla otrzymania decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Opis ogólny  

 

Projektowany budynek jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, z usługami w parterze i 

wielostanowiskowymi garażami w przyziemiu. 

Każdy lokal usługowy posiada niezależne wejście. Wejście do części mieszkaniowej znajduje się 

po przeciwnej stronie budynku. Część mieszkalna skomunikowana jest poprzez jedna klatkę 

schodową. Budynek będzie wyposażony w dźwig osobowy. 

Budynek będzie zasilany linią kablową nn YAKXS 4x240mm2 prowadzoną ze stacji 

transformatorowej ze złącza kablowego nn, które będzie zrealizowane przez dostawcę energii 

elektrycznej wg oddzielnego opracowania.  

 

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 

 

Od złącza kablowego wykonać WLZ kablem YAKXS 4x240mm2 do rozdzielnicy głównej RG.  

Z rozdzielnicy RG zasilane będą wszystkie obwody projektowanego budynku. W rozdzielnicy 

RG zlokalizowano: 

- rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym 

- ochronniki przeciwprzepięciowe typ 1+2 

-  tablicę zasilania administracyjnego ADM 

- zabezpieczeni odpływowych WLZ 

 

Bezpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe dla mieszkań zlokalizowano w rozdzielnicach 

TG zlokalizowanych w klatce schodowej na parterze. 
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Zabezpieczenia przedlicznikowe dla układów bezpośrednich wykonać z zastosowaniem 

wyłączników nadprądowych serii S303 B20. Zabezpieczenia przedlicznikowe zlokalizować w 

obudowach przystosowanych do plombowania. 

Rozdzielnicę RG wykonać jako stojąca. Wyposażenie zgodnie ze schematami ideowymi 

zawartymi w projekcie wykonawczym. 

W rozdzielnicy RG umieszczono dwustopniowy ochronnik przeciwprzepięciowy klasy 1+2. 

 

Wewnętrzne linie zasilające (zasilanie tablic mieszkaniowych) wykonać przewodem YDYżo 

5x10mm2, podtynkowo, do rozdzielnic mieszkaniowych. 

W szachcie kablowym zabudować drabinki kablowe do których mocować linie WLZ oraz 

zainstalować drabinę dla instalacji niskoprądowych.  

Rozdzielnica RA - tablica administracyjna.  

Zabezpieczenie przetężeniowe stanowią wyłączniki nadprądowe serii S300. Wszystkie odbiory 

gniazd wtykowych zabezpieczono wyłącznikami różnicowo – prądowymi P302 o czułości 

różnicowej 30mA. RA przystosować do zamykania na klucz. 

 

Instalacje administracyjne 

 

Instalację oświetleniową klatek schodowych i wejścia wykonać przewodem YDYżo 3x1.5mm2 i 

YDYżo 4x1.5mm2 układanym podtynkowo. Osprzęt podtynkowy.  

Dla oświetlenia klatek schodowych przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych LED 

1200lm-1500lm IPX4 i sterowanych autonomicznym, wbudowanym czujnikiem ruchu PIR.    

Nastawę czasu świecenia dobrać tak by nawet wolno poruszający się człowiek zdążył wejść w 

strefę następnego czujnika i zdołał wykonać czynności związane ze znalezieniem kluczy i 

otworzeniem drzwi domieszkania.  

Oświetlenie wejścia oraz plafonu z numerem budynku (numer adresowy) sterowane jest z zegara 

astronomicznego. Przed drzwiami do dźwigu osobowego na każdej kondygnacji zlokalizowano 

oprawę, która będzie sterowana czujnikiem ruchu PIR. Zapewni ona wymagane natężenie 

oświetlenia przed drzwiami windy. 

Oświetlenie ogólne na poddaszu wykonać przewodem typ YaDYżo 3x1.5mm2 układanym w 

rurkach PCV na uchwytach. Osprzęt szczelny. Zaleca się zastosowanie opraw LED IP 65 

zasilanych napięciem 24V AC. W takim przypadku w tablicy RAT zabudować transformator 

230/24V min. 200W. 

 

Instalacje lokali usługowych 

 

Każdy z lokali usługowych będzie zasilany z własnej rozdzielnicy wyposażonej układ 

pomiarowo-rozliczeniowy. Z RG będą zasilane rozdzielnice RKS, RKM i RB, z której zostaną  

zasilone wszystkie obwody odbiorcze tych lokali. 

 

 

Instalacje mieszkaniowe 

 

W mieszkaniach obok drzwi wejściowych do mieszkania lokalizuje się rozdzielnice 

mieszkaniowe RM+T.  

 

Tablicę zasilić przewodem YDYżo 5x10mm2 z TG. 

W tablicy RM umieszczono rozłącznik izolacyjny FR 303 40A i wyłącznik różnicowo-prądowy  

P 304 25A o czułości różnicowej 30mA. Zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe stanowią 

wyłączniki nadprądowe z serii S 301 B6-16.  

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 3x1.5mm2 i YDYżo 4x1.5mm2 
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układanym podtynkowo.  W pokojach wykonać oświetlenie dwuobwodowe (świecznikowe). 

Wypusty oświetleniowe zakończyć złączkami zaciskowymi świecznikowymi.  

Łączniki instalować na wysokości 130-140cm z wyjątkiem mieszkania przeznaczonego dla osoby 

niepełnosprawnej (jeżeli takie wystąpi) gdzie instalować łączniki na wysokości 90cm.  

Oświetlenie podzielono na dwa obwody. Jeden obejmujący wszystkie pokoje a drugi obejmujący 

kuchnię, łazienkę i przedpokój. 

W łazienkach stosować oprawy oświetleniowy w stopniu ochrony co najmniej IPX4. 

Zachować wymagane, minimalne odległości od wannie i natrysków zgodnie z zapisami normy 

PN-HD 60364-7-701. 

 

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2.5mm2 prowadzonym 

podtynkowo. Gniazdo wtykowe w łazience, przeznaczone do zasilania pralki stanowi wydzielony 

obwód. Wykonać go przewodem YDYżo 3x2.5mm2. Kuchenkę elektryczna zasilić przewodem 

YDY 5x2,5mm2. Przewód prowadzić podtynkowo, zakończyć puszką podtynkową z listwą 

zaciskową pięciobiegunową. Kuchnię zasilić z puszki przewodem giętkim np. YLY 5x2,5mm2.  

Obwód zasilania kuchenki elektrycznej wyposażyć w wyłącznik główny (awaryjny) wykonany w 

oparciu o rozłącznik FRX sterowany przyciskiem zainstalowanym przy wyjściu z kuchni w 

miejscu widocznym i dostępnym. (patrz instrukcja instalacji kuchenki producenta kuchenki). 

 

Gniazda wtykowe w pokojach, podwójne instalować na wysokości 0.3m nad podłogą. W kuchni 

przy szafkach gniazda wtykowe z bolcem, podtynkowe IP44, instalować na wysokości ok. 110cm 

Przewidziano gniazdo do pochłaniacza (P), które instalować na wysokości ok. 230cm lub innej 

uzgodnionej z instalatorem pochłaniaczy (w sposób zgodny z instrukcją urządzenia). Gniazdo 

wtykowe do podłączenia zmywarki (Z) stanowi oddzielny obwód. Instalować na wysokości ok. 

0,5m obok zmywarki (w sposób zgodny z instrukcją urządzenia).   

 

W łazience gniazdo IP44 do podłączenia pralki (z bolcem) instalować na wysokości 1.4m.  

Przewidziano gniazdo do zasilania grzejników elektrycznych małej mocy.  

Stosować grzejniki dopuszczone do stosowania w łazienkach. 

W łazienkach zachować minimalne dopuszczalne odległości zgodnie z zapisami normy PN-HD 

60364-7-701. 

  

Instalacja dzwonkowa.  

 

Instalację dzwonkową wykonać przewodem YDYżo 3x1.5mm2 jako podtynkową. Przycisk 

dzwonkowy, podtynkowy instalować przy drzwiach wejściowych. Dzwonek bezzakłóceniowy 

230V 50Hz zlokalizować nad drzwiami wejściowymi lub na szynie TH 35 w RM. 

Zasilanie instalacji dzwonkowej z instalacji oświetleniowej. 

 

 

Instalacja domofonowa 

 

 

Instalację domofonową wykonać przewodem U/UTP 4x2x0,5 prowadzonym w szachcie 

teletechnicznym a następnie w osłonach z rur karbowanych, podtynkowo. W mieszkaniu, w 

przedpokoju na wysokości 130-140cm zainstalować unifon.  

Przy wejściu do klatek na wysokości 140cm zabudować wnękową tablicę rozmówną domofonu. 

W drzwiach wejściowych zainstalować elektrozaczep. 

Sposób podłączenia przewodu uzgodnić z dostawcą urządzeń domofonowych. 
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Instalacja teletechniczne 

 

 

Instalację telefoniczną wykonać przewodem U/UTP 4x2x0,5 lub F/UTP 4x2x0,5 prowadzonym 

w szachcie kablowym a następnie rurkach PCV podtynkowo. Instalację zakończyć w 

teletechnicznej puszce przyłączeniowej RMT w przedpokoju każdego mieszkania.  

Gniazdo telefoniczne (jako opcja) zlokalizowano w przedpokoju. 

Niezależnie od tego, do każdej puszki przyłączeniowej prowadzić z przyłącznicy zlokalizowanej 

w przewidzianym do tego celu pomieszczeniu, dwa włókna światłowodu jednomodowego. 

Instalacje teletechniczne wykonać zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Ewentualne mieszkanie przewidziane dla osoby niepełnosprawnej wyposażyć w instalację 

przyzywowo-alarmową z optycznym sygnalizatorem zainstalowanym przed drzwiami 

wejściowymi do mieszkania. W łazience na ścianie obok natrysku zainstalować przycisk 

cięgnowy na wysokości ok. 90cm. Długość cięgna dociąć tak by jego koniec znajdował się na 

wysokości ok. 5-10 cm od posadzki.   W korytarzu w miejscu wskazanym zainstalować drugi 

przycisk. Przyciski na wysokości ok. 90cm.  

Przyciski winny być zasilane napięciem niskim 12-24V. Sygnalizator akustyczno-optyczny 

mieścić w klatce schodowej nad drzwiami wejściowymi do tego mieszkania. 

 

 

Instalacje RTV  

 

Przewiduje się wykonanie centralnego systemu odbioru zbiorowego programów radiowych i 

telewizyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

Przewidziano możliwość odbioru telewizyjnych programów DVB-T, odbiór radiowego pasma 

FM 87.5-108MHz oraz programów radiowych nadawanych w systemie DAB+. 

Niezależnie od tego proponuje się system umożliwiający odbiór sygnałów TV SAT z dwóch 

satelitów (poz. 13o E I 19,2o E).  

 

Instalacje telewizyjne w mieszkaniach (od switcha zainstalowanego w szachcie) wykonać 

przewodem RG-6 klasy A lub A+ układanych podtynkowo w rurach.  Układ okablowania - 

gwiaździsty.  

Główne ciągi okablowania pionowego wykonać przewodem o niskim tłumieniu klasy RG11 lub 

innym w klasie A++. 

W pokojach w miejscach wskazanych na rysunkach, na wysokości 0.3m umieścić podtynkowe 

gniazda abonenckie, końcowe RTV +SAT oraz podwójne gniazdo światłowodowe (optyczne). 

 

Zaleca się zastosowanie sytemu światłowodowej transmisji sygnałów RTV z wykorzystaniem 

konwertera optycznego SAT i światłowodów jednomodowych pracujących w oknie 1310nm.  

W takim przypadku, w pomieszczeniach telekomunikacyjnych zainstalować odbiorniki optyczne. 

Rozwiązanie takie poprawiłoby jakość sygnału RTV, uniknięcie zakłóceń indukowanych w 

kablach koncentrycznych oraz zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

zwłaszcza, w klatkach, gdzie instalacje te prowadzone są w przestrzeni poddasza. 
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Instalacje elektryczne w garażach podziemnych. 

 

 

W garażu nr 1 zlokalizowano rozdzielnicę RGR zasilaną z RG. Wszystkie obwody odbiorcze obu 

garaży i holu garażowego zasilono tej rozdzielnicy. 

Odbiorcze obwody siłowe stanowią instalacje wentylacyjne – pięć wentylatorów garażowych, 

dwubiegowych sterowanych dwuprogowymi systemami detekcji tlenku węgla CO. Obowiązuje 

zakaz wjazdu do garaży pojazdów zasilanych LPG. 

Oświetlenie garaży i holu stanowią oprawy przemysłowe IP65 sterowane czujkami ruchu PIR. 

Bramy wjazdowe go garaży napędzane są elektrycznie. System sterowania opracowany będzie na 

etapie projektu wykonawczego. 

 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 

W obiekcie w komunikacji i w lokalach usługowych oraz w części garażowej zastosowano 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Stanowią je awaryjne i kierunkowe oprawy ze źródłem LED, 

z autonomicznym źródłem zasilania rezerwowego. Wymagany czas świecenia w trybie 

awaryjnym – min. 1 godz. 

Założono wymagania: 1lx w osiach dróg ewakuacyjnych oraz 0,5lx w przestrzeniach otwartych. 

Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z PN-EN 1838:2005 z uwzględnieniem zapisów normy 

PN-EN 1838:2013r. 

 

Oświetlenie zewnętrzne 

 

Nie przewidziano realizacji. 

 

 

Połączenia wyrównawcze 

 

 

W części podziemnej budynku projektuje się główną szynę wyrównawczą wykonaną z taśmy 

stalowej, cynkowanej FeZn 30x4mm, do której należy podłączyć: 

- punkt podziału przewodu PEN na N i PE w złączach kablowych 

- obudowy i przewody PE w rozdzielnicach RG  

- przyłącze wodne wykonane z rur przewodzących prąd elektryczny 

- urządzenia CO przewodzące prąd elektryczny 

- węzły sieci telekomunikacyjnych 

Instalację wyrównawczą połączyć z uziomem w miejscach wskazanych na rysunku i w innych 

możliwych punktach. 

Planuje się wykonanie pionów połączeń wyrównawczych prowadzonych taśmą stalową FeZn 

25x4mm w szachtach kablowych. Do tych pionów przyłączyć miejscowe połączenia 

wyrównawcze w łazienkach. Połączeniem wyrównawczym objąć metalowe wyposażenie 

łazienek a w szczególności metalowe wanny i metalowe brodziki natrysków oraz przewodzące 

prąd elektryczny instalacje rurowe, które nie zostały objęte głównymi połączeniami 

wyrównawczymi.  Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać w sposób zgodny z PN-HD 

60364-5-54:2010. 
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Instalacja odgromowa 

 

Dla ochrony budynku od wyładowań atmosferycznych przewiduje się wykonanie instalacji 

odgromowej z zastosowaniem zwodów poziomych niskich. Zwody wykonać drutem stalowym 

cynkowanym o średnicy 8mm. Do zwodów podłączyć wszystkie przewodzące elementy 

znajdujące się nad dachem (rynny, wyrzutnie wentylacji itp.) stosując właściwe zaciski i 

uchwyty.  

Wszystkie nieprzewodzące elementy znajdujące się nad powierzchnią dachu np. kominy, 

wyposażyć w zwody niskie. 

Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym, cynkowanym o średnicy 8mm. Stosować 

naciągi. Na wysokości 1,8m nad poziomem terenu umieścić złącza kontrolne. Do przewodów 

odprowadzających podłączyć rynny. 

Jako uziomy planuje się wykonać uziom fundamentowy wykonany poprzez ułożenie taśmy FeZn 

30x4 w stopach i ławach fundamentowych. Bednarkę łączyć przez spawania z prętami 

zbrojeniowymi zbrojenia ławy. Zapewnić ciągłość połączeń.  

Przewody uziemiające z taśmy stalowej cynkowanej FeZn 30x4 łączyć z uziomem przez 

spawanie. Miejsca łączeń zabezpieczyć przed korozją. 

Wykonać pomiar rezystancji uziomu dla każdego punktu kontrolnego i w razie potrzeby wykonać 

dodatkowy uziom sztuczny pionowy lub poziomy. 

Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z PN-HD 62305 część 1-4. 

 

 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

 

 

Planuje się wykonanie zasilania obiektu w układzie TN-C do złącza kablowego i w układzie   

TN-S od złącza kablowego.  

W złączu kablowym dokonać podziału przewodu PEN na PE i N. Punkt podziału objąć głównym 

połączeniem wyrównawczym i uziemić poprzez przyłączenie do uziomu instalacji odgromowej. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania realizowane z wykorzystaniem zabezpieczeń nadprądowych. 

Dodatkowo zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe i połączenia wyrównawcze 

Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN HD 60364-4-41:2017-09. 

W łazienkach zachować wymagane, minimalne odległości od wanien i kabin natryskowych 

zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-7-701. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

 

Ochronę przeciwprzepięciową realizuje się przez zainstalowanie w RG ochronników typ 1+2. 

Ze względu na wartość zabezpieczenia w złączu kablowym nie jest wymagane                                                         

dodatkowe zabezpieczenie ochronników. 

Przewody instalacji antenowych schodzących z dachu do pomieszczenia technicznego w piwnicy 

wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe, których typ dostosować do rodzaju chronionej 

instalacji. 

 

Informacja BIOZ 

 

Projektant stwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed 

rozpoczęciem robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.  

W czasie realizacji robót elektrycznych występuje zagrożenie upadku z dużej wysokości oraz 

zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 

 

Uwagi końcowe 

 

 

1. Złącze kablowe wyposażyć we wkładki gG o wartości wskazanej na schematach. 

2. Instalacje elektryczne wykonać z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i 

deklaracji własności użytkowych. 

4. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić protokołami z wymaganych pomiarów i 

badań. 

5. Prace winien wykonać pracownik posiadający wymagane kwalifikacje. 

6. Prace w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem prowadzić w uzgodnieniu i pod 

nadzorem właściciela tych urządzeń. 

7. Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość wykonania uziomów. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego winien wpisem do dziennika budowy potwierdzić prawidłowość wykonania 

uziomów. 

8. W łazienkach zachować minimalne dopuszczalne odległości zgodnie z zapisami normy PN-

HD 60364-7-701. 

9. Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017. 

10. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010. 

11. Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z PN-HD 62305 część 1-4. 

12. Instalacje awaryjnego oświetlenie ewakuacyjnego wykonać zgodnie z PN-EN 1838:2005. 

13. W łazienkach zachować wymagane, minimalne odległości zgodnie z PN-HD 60364-7-701. 

 

 

 

  opracowała:        sprawdzający: 

 

mgr inż. Maria Kasprowicz Gładysz   mgr inż. Edward Kaspura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


