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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych wnętrzowych.
1. Podstawa opracowania:
-

zlecenie Inwestora

-

projekty techniczne innych branż

-

obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia

2. Zakres opracowania:
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
- tablic rozdzielczych,
- instalacji oświetleniowej,
- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,
- instalacji gniazd siłowych 400 V,
- zasilanie urządzeń sanitarnych,
- instalacji ochrony od porażeń elektrycznych,

3. Przeznaczenie obiektu:
Przebudowa budynku gastronomicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi
turystyczne - pokoje do wynajęcia.
4. Zasilanie obiektu:
Zasilanie budynku istniejące. Z tablicy pomiarowej TL do tablicy głównej TG ułożyć przewód
YDY 5x10mm2.

5. Tablice rozdzielcze:
Projektowaną rozdzielnie TG zaprojektowano jako podtynkową.
Projektowaną rozdzielnie TG należy wykonać w oparciu o załączony schemat zasilania. W
tablicy

przewidziano

zabezpieczenia

obwodów

odbiorczych.

Schematy

zasilania

przedstawiono na rys. nr 3.
Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - § 183. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do
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wszystkich obwodów zaprojektowany jest w 1 miejscu w budynku w pobliżu głównego wejść
do obiektu. Wyłącznik należy odpowiednio oznakować. Główny wyłącznik spełnia również
rolę wyłącznika p. pożar.

6. Układanie przewodów:
WLZ wewnątrz budynku prowadzić w osłonach z rur RB pod tynkiem.Pozostałe przewody
układać podtynkowo i podtynkowo w rurach osłonowych. Prowadząc instalacje elektryczne
zachować od innych instalacji odległość 10cm w przypadku puszek rozgałęźnych oraz 60cm
w przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych itp.
Przewody sieci lan i monitoringu układać podtynkowo w rurach osłonowych.

7. Montaż osprzętu:
Osprzęt montować na wysokości:
-

1,4m dla łączników, przycisków

-

1,4m gniazda wtykowe w łazienach,

-

1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynach

-

0,3m gniazda wtykowe w pozostałych pomieszczeniach lub według wytycznych
technologii

W pozostałych przypadkach rodzaj oraz wysokość montażu osprzętu - wg wytycznych
Inwestora.

8. Instalacja oświetleniowa:
Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z normą PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz
światłem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zwiększonej wilgotności (z natryskiem),
dobrano oprawy oświetleniowe bryzgoszczelne stopień ochrony IP – 44, lub inne
odpowiadające wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702.
Szczegóły z opisem pokazano na załączonych planach instalacji elektrycznej. Instalację
oświetleniową wykonać przewodem YDYp 3 i 4x1,5 mm2 pod tynkiem. Przewody
stosować o napięciu izolacji 750 V. Załączanie lamp odbywać się będzie
wyłącznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczególnych pomieszczeniach na
wysokości 1,4 m od posadzki. Natomiast załączanie opraw oświetlenia zewnętrznego
zrealizować za pomocą opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.
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Osprzęt stosować wtynkowy w większości pomieszczeń oraz bryzgoszczelny w
pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności jak: łazienki, pomieszczenia gospodarcze
itp. oraz na zewnątrz budynku. Wentylatory łazienkowe zasilić z obwodów oświetlenia.

9. Instalacja gniazd wtykowych:
Instalację gniazd wtyczkowych 230 V wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm2 o
napięciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasilić poprzez wyłącznik
przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy

o czułości członu różnicowego 30 mA. W

większości pomieszczeń stosować osprzęt wtynkowy montowany na wysokości 1,4m od
posadzki, natomiast w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności jak: łazienki, WC,
pomieszczenie gospodarcze, itp. osprzęt hermetyczny na wysokości 1,4m od posadzki.
Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym, przyłączonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilającej.
W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spełniać wymagania normy PN - IEC
60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

10. Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa:
Instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.
Jako ochronę od przepięć (I i II stopień) zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe
B+C ( w rozdzielni TG).

11. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze:
Jako ochronę dodatkową zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna być wyposażona w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od
konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z
zaciskani ochronnymi opraw. Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym
natomiast N w niebieskim. Szynę wyrównawczą, płaskownik uziemiający (od uziomu
fundamentowego), przewody PE i N WLZ-tu połączyć z zaciskami wielokrotnymi w złączu
energetycznym.
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12. Uwagi końcowe:
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V –
Instalacje elektryczne.
-

Opis stanowi integralną część projektu wykonawczego

-

Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
świadectwo zgodności.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA USŁUGI TURYSTYCZNE - POKOJE DO
WYNAJĘCIA

ADRES BUDOWY:

SZELMENT, DZ. NR EWID. 14/78
OBR. EWID. - 43

INWESTOR:

WOSiR SZELMENT SP. Z O.O.

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Supranowicz
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1. Zakres robót:
1.1. Wykonanie rozdziału energii elektrycznej.
1.2. Wykonanie instalacji oświetleniowej.
1.3. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V.
1.4. Wykonanie instalacji siłowej.
1.5. Wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych.
2. Istniejące obiekty budowlane:
2.1. Istniejące budynki.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejące kable elektryczne na terenie placu budowy.
3.2. Istniejąca infrastruktura na terenie placu budowy.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
4.1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych.
4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury podczas prac ziemnych.
4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas włączania się pojazdów do ruchu na pobliskiej ulicy.
4.4. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dźwigi itp.)
4.5. Możliwość uszkodzenia ciała wskutek upadku z wysokości, upuszczenia narzędzi, niewłaściwego
obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi.
4.6. Zagrożenie pożarem wskutek awarii urządzeń elektrycznych lub przypadkowego zaprószenia ognia.
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych:
5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami
wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
6.1. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy.
6.2. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny osobistej oraz dopilnować aby środki te
były stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego bądź rusztowań.
6.4. Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz
zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia.
6.5. Apteczka pierwszej pomocy.
6.6. Telefon komórkowy
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Białystok, dn. 04.05.2017

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczamy, że projekt instalacji elektrycznych w przebudowa budynku gastronomicznego wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na usługi turystyczne - pokoje do wynajęcia
WOSiR - Szelment 2, 16-404 Dz. nr 14/78 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inż. Tomasz Supranowicz
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PODLASKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA
Białystok, dnia 14 czerwca 2016 r.
POIIB.KK..7131/010/14

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt l, art. 14 ust. l pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa stwierdza, iż:

Pan TOMASZ

SUPRANOWICZ

magister inżynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokółce
otrzymuje

UPRAWNIENIA

BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstępuje się
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

r.'

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Mikołaj Malesza

POIIB

2.

Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Waldemar Mieczysław Paprocki

POIIB

3.

Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Wojciech Rębacz

POIIB

4.

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Jarosław Werbel

POIIB

5.

Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. architekt Jerzy Andrejeżuk

6.

Członek Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Marek Gwiazdowski

POIIB

Członek Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Wiktor Ostasiewicz

POIIB

7.

.
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Otrzymuj a:
1. Pan Tomasz Supranowicz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów
4. aa.

~

c

.

Uprawnienia budowlane nadane
Panu TOMASZOWI
SUPRANOWICZOWI
magistrowi inżynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokółce
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
upoważniają do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
2) sporządzania projektu _zagospodarowania
działki lub terenu, w specjalności
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych
w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

instalacyjnej

instalacyjnej

w zakresie

4) sprawowania nadzoru autorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w związku z § 10 oraz § 14
ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techrticznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

l.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inż. Mikołaj Malesza

2.

Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Waldemar Mieczysław Paprocki

3.

Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
-mgf inż. Wojciech Rębacz
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4.

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Jarosław Werbel

5.

Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. architekt Jerzy Andrejczuk

6.

Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Marek Gwiazdowski

7.

/

_/y~
:

,. r.

J1.~: H"H'H':
//.;.tJ'::~

.

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MW9-BC4-ZQW *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16
adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszów
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-24 roku przez:
Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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