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8.1. Podstawa opracowania   
 
  Podstaw ą opracowania tego projektu budowlanego s ą : 

- Zlecenie inwestora 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 aktualna dla zakresu tego opracowania 
- Obowiązujące przepisy i normy 

 
8.2. Zakres opracowania. 
 
Ten projekt budowlany obejmuje : 
• Zasilającą linię kablową YKY 3x6mm2 0,4 kV wraz z bednarką FeZn 25x4, słupy oświetleniowe, 

oprawy oświetleniowe 
• Zasilanie z projektowanego złącza przy budynku  nr 40 
• Podłączenie  gotowego  kontenera  sanitarnego  
• Tablice  gniazdowe  do  sceny  
• Ochronę przeciwporażeniową 
 
Inwestycja przebiega ć będzie przez działk ę nr 387 obr ęb 0015 w Świnouj ściu- Karsiborzu  
 
8.3. Opis projektowanych rozwi ązań. 
 
8.3.1.  Pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilenie terenu i oświetlenie będzie z istniejącego złącza przy budynki  nr 40 poprzez projektowane 
złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0+1P/F wersja „a” firmy INCOBEX. Pomiar energii elektrycznej 
będzie realizowany w układzie 3f dla mocy 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 63 A. 

 
8.3.2. Zasilaj ąca linia kablowa 
 
Zasilającą linię kablową projektuje się kablem ziemnym typu YKY 4x16mm2, który należy układać w 
ziemi na głębokości 0,7 m od projektowanego złącza ZKP do złącza SK-3/R3+4R2/F wyposażonego 
w rozłączniki bezp. ARS-3 i ARS-2 i zlokalizowanego w pobliży kontenera socjalnego zgodnie z Rys. 
1. Pod utwardzonymi drogami kable zostaną ułożone w rurach osłonowych Φ 110 mm. Z powyższego 
złącza zasilona zostanie rozdzielnica RW-1-P firmy KARWASZ usytuowana w kontenerze „Weldon” z 
tablicą licznikową TL na licznik 1f oraz wnętrzowa rozdzielnica kontenera będąca na jego 
standardowym wyposażeniu, oświetlenie placu i parking, grill oraz zadaszony parkiet taneczny. 
Kontener zostanie opomiarowany podlicznikiem. Posiada on własną fabryczną instalację wewnętrzną. 
W pobliżu grilla i parkietu tanecznego zostaną usytuowane dostosowane do wymogów inwestora i 
zaadoptowane na stacjonarne szafki budowlane firmy Schrack (załącznik). W pobliżu grilla szafka z 
trzema gniazdami 1f, w pobliżu parkietu tanecznego szafka z dwoma gniazdami 3f i jednym 1f. Wzdłuż 
kabla zasilającego oświetlenie równolegle (bez żadnego odstępu) należy układać bednarkę FeZn 
25x4. Połączenie konstrukcji słupów z bednarką należy wykonać przewodem LY 6mm2. Oświetlenie i 
szafki z gniazdami zasilone zostaną kablem YKY 3x6mm2. 
 
8.3.3. Charakterystyka robót ziemnych i kablowych. 
 
Projektowany kabel należy układać na głębokości 0,7 m, a ułożony kabel należy przykryć  warstwą 
piasku o grubości 0,1 m, następnie warstwą gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego.  
W rowie kabel należy układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu w celu skompensowania 
mogących wystąpić przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabla do słupów  należy pozostawić zapas 
kabla o długości 2,0 m w postaci nie zamkniętej pętli. Na układanym kablu co 10,0 m należy umieścić 
opaski kablowe z opisami zgodnymi z PBUE. 
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi instalacjami i urządzeniami 
podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN i PBUE. Całość robót należy wykonać zgodnie 
z tym opisem i rysunkami oraz N SEP-E-004 Roboty ziemne z wyjątkiem przejść przez   jezdnie  
należy wykonywać ręcznie. Całość prac podlega  inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
 
8.3.4. Słupy i oprawy o świetleniowe. 
 
Projektuje się słupy oświetleniowe posadowione na fundamentach betonowych typu B-40, słupy 
oświetleniowe typu SAL-6 z oprawami oświetleniowymi typu OPC-1 S-70 W z sodowymi źródłami 
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światła 70 W, klosze typu AURIS przezroczyste z PC-UV. W słupach stosować tabliczki 
bezpiecznikowe typu IZK-2. Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych wkładkami typu 
BiWts 6A. Połączenie opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi wykonać przewodem kabelkowym YDY 
3x2,5mm2 750 V. 
 
8.3.5. Ochrona środowiska 
 
Przedmiotowe roboty nie wpływają na środowisko . 
 
 
8.4. Ochrona przeciwpora żeniowa dodatkowa. 
 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla tablicy oświetleniowej stosować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r opublikowanego w Dz.U.nr 81 z 26.11.1990r 
poz.473 : izolacja ochronna . Układ sieci TN-C 
Dodatkowo każdy słup oświetleniowy  należy uziemić. Rezystancja uziomów nie może być większa od 
10 Ω. 
 
8.5. Dane techniczne i obliczenia 
 

- Napięcie zasilania Un= 230V, 
- Układ sieci TN-C 
- Moc projektowanego oświetlenia 40 kW, In=2,43A 

 
 
Dobór zabezpiecze ń i kabli.  
 
Kable dobrano stosownie do wymogów ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalnych spadków 
napięcia. 
 
Dobrano wkładki bezpiecznikowe: 
w szafce oświetleniowej                    : WT-1 gG-25A    
słupy oświetleniowe                          :  BiWts 6A     
Przewody i kable dobieramy według zależności: 

ddn

ddnB

II

III

⋅≤⋅
≤≤
45,16,1

 

gdzie: 
IB  - prąd obciążenia w [A], 
In  - prąd urządzenia zabezpieczającego w [A], 
Idd  - obciążalność prądowa długotrwała kabla w [A], 
 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 

Moc 
obliczenio

wa 
PB [kW]  

Prąd 
obliczeniow

y 
IB [A] 

Prąd 
zabezpiecze

nia 
In [A] 

Typ i przekrój 
kabla 
[mm 2] 

Obciążalno ść 
prądowa 

długotrwała 
Idd [A] 

Skuteczno ść 
ochrony kabli  
od przeci ążeń 

oraz zwar ć 
 
Słup nr 5 

 

 
0,56 

 
2,43 

 
25 

 
YKY 3x6 

 
46 

 
tak 

 
 
Spadki napi ęć. 

[ ]%
200

21%
n

faz Us

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆ − γ

 

Gdzie: 
P– moc obciążenia w [W], 
l – długość linii zasilającej w [m], 
γ – przewodność właściwa  [m/Ωmm2],  
s – przekrój przewodu w [mm2]. 
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Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 
Moc 

obci ążenia 
[kW] 

Typ i przekrój przewodu  
[mm 2] 

Długo ść linii 
[m] 

Spadek napi ęcia 
[%] 

 Od tablicy 
do słupa nr 5 

0,56 YKY 3x6 140 
 

0,36 
 
Spadki napi ęcia w granicach normy <4% 
 
8.6. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 

b) Wykonanie robót ziemnych i kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci: 
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wod-kan. itp. powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy (kierownika robót) sposobu ich 
bezpiecznego wykonania. 

c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. W razie ujawnienia w 
czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 
niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Urzędu Miasta i organy Policji. 

d) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad poziomem terenu i w odległości nie mniejszej 
niż 1m od krawędzi wykopu. 

e) Składowanie urobku, materiałów i wyrobów ( w tym również z demontażu) jest zabronione w 
strefie klina naturalnego odłamu gruntu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. 

f) Roboty montażowe (demontażowe) słupów są zabronione przy złej widoczności, we mgle i w 
porze nocnej, jeżeli stanowisko pracy nie ma wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

g) Osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdującym się na wysokości co najmniej 1m od 
poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

h) Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

i) Operatorzy maszyn o napędzie silnikowym powinni mieć wymagane kwalifikacje. 
j) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

k) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

l) Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z tabelą norm 
przydziału takich środków opracowaną przez pracodawcę. 

m) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
kierownik budowy (kierownik robót) stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca 
pracownikami jest zobowiązana zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844) 
• Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912 
 
 
 

                                                                                              Opracował : 
                                                                                              mgr inż. Jan  Wrona 
                                                   nr  upr. 144/Sz/80 
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8.1. Podstawa opracowania   
 
  Podstaw ą opracowania tego projektu budowlanego s ą : 

- Zlecenie inwestora 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 aktualna dla zakresu tego opracowania 
- Obowiązujące przepisy i normy 

 
8.2. Zakres opracowania. 
 
Ten projekt budowlany obejmuje : 
• Zasilającą linię kablową YKY 3x6mm2 0,4 kV wraz z bednarką FeZn 25x4, słupy oświetleniowe, 

oprawy oświetleniowe 
• Zasilanie z projektowanego złącza przy budynku  nr 40 
• Podłączenie  gotowego  kontenera  sanitarnego  
• Tablice  gniazdowe  do  sceny  
• Ochronę przeciwporażeniową 
 
Inwestycja przebiega ć będzie przez działk ę nr 387 obr ęb 0015 w Świnouj ściu- Karsiborzu  
 
8.3. Opis projektowanych rozwi ązań. 
 
8.3.1.  Pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilenie terenu i oświetlenie będzie z istniejącego złącza przy budynki  nr 40 poprzez projektowane 
złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0+1P/F wersja „a” firmy INCOBEX. Pomiar energii elektrycznej 
będzie realizowany w układzie 3f dla mocy 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 63 A. 

 
8.3.2. Zasilaj ąca linia kablowa 
 
Zasilającą linię kablową projektuje się kablem ziemnym typu YKY 4x16mm2, który należy układać w 
ziemi na głębokości 0,7 m od projektowanego złącza ZKP do złącza SK-3/R3+4R2/F wyposażonego 
w rozłączniki bezp. ARS-3 i ARS-2 i zlokalizowanego w pobliży kontenera socjalnego zgodnie z Rys. 
1. Pod utwardzonymi drogami kable zostaną ułożone w rurach osłonowych Φ 110 mm. Z powyższego 
złącza zasilona zostanie rozdzielnica RW-1-P firmy KARWASZ usytuowana w kontenerze „Weldon” z 
tablicą licznikową TL na licznik 1f oraz wnętrzowa rozdzielnica kontenera będąca na jego 
standardowym wyposażeniu, oświetlenie placu i parking, grill oraz zadaszony parkiet taneczny. 
Kontener zostanie opomiarowany podlicznikiem. Posiada on własną fabryczną instalację wewnętrzną. 
W pobliżu grilla i parkietu tanecznego zostaną usytuowane dostosowane do wymogów inwestora i 
zaadoptowane na stacjonarne szafki budowlane firmy Schrack (załącznik). W pobliżu grilla szafka z 
trzema gniazdami 1f, w pobliżu parkietu tanecznego szafka z dwoma gniazdami 3f i jednym 1f. Wzdłuż 
kabla zasilającego oświetlenie równolegle (bez żadnego odstępu) należy układać bednarkę FeZn 
25x4. Połączenie konstrukcji słupów z bednarką należy wykonać przewodem LY 6mm2. Oświetlenie i 
szafki z gniazdami zasilone zostaną kablem YKY 3x6mm2. 
 
8.3.3. Charakterystyka robót ziemnych i kablowych. 
 
Projektowany kabel należy układać na głębokości 0,7 m, a ułożony kabel należy przykryć  warstwą 
piasku o grubości 0,1 m, następnie warstwą gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego.  
W rowie kabel należy układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu w celu skompensowania 
mogących wystąpić przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabla do słupów  należy pozostawić zapas 
kabla o długości 2,0 m w postaci nie zamkniętej pętli. Na układanym kablu co 10,0 m należy umieścić 
opaski kablowe z opisami zgodnymi z PBUE. 
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi instalacjami i urządzeniami 
podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN i PBUE. Całość robót należy wykonać zgodnie 
z tym opisem i rysunkami oraz N SEP-E-004 Roboty ziemne z wyjątkiem przejść przez   jezdnie  
należy wykonywać ręcznie. Całość prac podlega  inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
 
8.3.4. Słupy i oprawy o świetleniowe. 
 
Projektuje się słupy oświetleniowe posadowione na fundamentach betonowych typu B-40, słupy 
oświetleniowe typu SAL-6 z oprawami oświetleniowymi typu OPC-1 S-70 W z sodowymi źródłami 
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światła 70 W, klosze typu AURIS przezroczyste z PC-UV. W słupach stosować tabliczki 
bezpiecznikowe typu IZK-2. Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych wkładkami typu 
BiWts 6A. Połączenie opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi wykonać przewodem kabelkowym YDY 
3x2,5mm2 750 V. 
 
8.3.5. Ochrona środowiska 
 
Przedmiotowe roboty nie wpływają na środowisko . 
 
 
8.4. Ochrona przeciwpora żeniowa dodatkowa. 
 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla tablicy oświetleniowej stosować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r opublikowanego w Dz.U.nr 81 z 26.11.1990r 
poz.473 : izolacja ochronna . Układ sieci TN-C 
Dodatkowo każdy słup oświetleniowy  należy uziemić. Rezystancja uziomów nie może być większa od 
10 Ω. 
 
8.5. Dane techniczne i obliczenia 
 

- Napięcie zasilania Un= 230V, 
- Układ sieci TN-C 
- Moc projektowanego oświetlenia 40 kW, In=2,43A 

 
 
Dobór zabezpiecze ń i kabli.  
 
Kable dobrano stosownie do wymogów ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalnych spadków 
napięcia. 
 
Dobrano wkładki bezpiecznikowe: 
w szafce oświetleniowej                    : WT-1 gG-25A    
słupy oświetleniowe                          :  BiWts 6A     
Przewody i kable dobieramy według zależności: 

ddn

ddnB

II

III

⋅≤⋅
≤≤
45,16,1

 

gdzie: 
IB  - prąd obciążenia w [A], 
In  - prąd urządzenia zabezpieczającego w [A], 
Idd  - obciążalność prądowa długotrwała kabla w [A], 
 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 

Moc 
obliczenio

wa 
PB [kW]  

Prąd 
obliczeniow

y 
IB [A] 

Prąd 
zabezpiecze

nia 
In [A] 

Typ i przekrój 
kabla 
[mm 2] 

Obciążalno ść 
prądowa 

długotrwała 
Idd [A] 

Skuteczno ść 
ochrony kabli  
od przeci ążeń 

oraz zwar ć 
 
Słup nr 5 

 

 
0,56 

 
2,43 

 
25 

 
YKY 3x6 

 
46 

 
tak 

 
 
Spadki napi ęć. 

[ ]%
200

21%
n

faz Us

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆ − γ

 

Gdzie: 
P– moc obciążenia w [W], 
l – długość linii zasilającej w [m], 
γ – przewodność właściwa  [m/Ωmm2],  
s – przekrój przewodu w [mm2]. 
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Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 
Moc 

obci ążenia 
[kW] 

Typ i przekrój przewodu  
[mm 2] 

Długo ść linii 
[m] 

Spadek napi ęcia 
[%] 

 Od tablicy 
do słupa nr 5 

0,56 YKY 3x6 140 
 

0,36 
 
Spadki napi ęcia w granicach normy <4% 
 
8.6. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 

b) Wykonanie robót ziemnych i kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci: 
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wod-kan. itp. powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy (kierownika robót) sposobu ich 
bezpiecznego wykonania. 

c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. W razie ujawnienia w 
czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 
niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Urzędu Miasta i organy Policji. 

d) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad poziomem terenu i w odległości nie mniejszej 
niż 1m od krawędzi wykopu. 

e) Składowanie urobku, materiałów i wyrobów ( w tym również z demontażu) jest zabronione w 
strefie klina naturalnego odłamu gruntu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. 

f) Roboty montażowe (demontażowe) słupów są zabronione przy złej widoczności, we mgle i w 
porze nocnej, jeżeli stanowisko pracy nie ma wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

g) Osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdującym się na wysokości co najmniej 1m od 
poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

h) Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

i) Operatorzy maszyn o napędzie silnikowym powinni mieć wymagane kwalifikacje. 
j) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

k) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

l) Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z tabelą norm 
przydziału takich środków opracowaną przez pracodawcę. 

m) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
kierownik budowy (kierownik robót) stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca 
pracownikami jest zobowiązana zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844) 
• Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912 
 
 
 

                                                                                              Opracował : 
                                                                                              mgr inż. Jan  Wrona 
                                                   nr  upr. 144/Sz/80 
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8.1. Podstawa opracowania   
 
  Podstaw ą opracowania tego projektu budowlanego s ą : 

- Zlecenie inwestora 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 aktualna dla zakresu tego opracowania 
- Obowiązujące przepisy i normy 

 
8.2. Zakres opracowania. 
 
Ten projekt budowlany obejmuje : 
• Zasilającą linię kablową YKY 3x6mm2 0,4 kV wraz z bednarką FeZn 25x4, słupy oświetleniowe, 

oprawy oświetleniowe 
• Zasilanie z projektowanego złącza przy budynku  nr 40 
• Podłączenie  gotowego  kontenera  sanitarnego  
• Tablice  gniazdowe  do  sceny  
• Ochronę przeciwporażeniową 
 
Inwestycja przebiega ć będzie przez działk ę nr 387 obr ęb 0015 w Świnouj ściu- Karsiborzu  
 
8.3. Opis projektowanych rozwi ązań. 
 
8.3.1.  Pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilenie terenu i oświetlenie będzie z istniejącego złącza przy budynki  nr 40 poprzez projektowane 
złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0+1P/F wersja „a” firmy INCOBEX. Pomiar energii elektrycznej 
będzie realizowany w układzie 3f dla mocy 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 63 A. 

 
8.3.2. Zasilaj ąca linia kablowa 
 
Zasilającą linię kablową projektuje się kablem ziemnym typu YKY 4x16mm2, który należy układać w 
ziemi na głębokości 0,7 m od projektowanego złącza ZKP do złącza SK-3/R3+4R2/F wyposażonego 
w rozłączniki bezp. ARS-3 i ARS-2 i zlokalizowanego w pobliży kontenera socjalnego zgodnie z Rys. 
1. Pod utwardzonymi drogami kable zostaną ułożone w rurach osłonowych Φ 110 mm. Z powyższego 
złącza zasilona zostanie rozdzielnica RW-1-P firmy KARWASZ usytuowana w kontenerze „Weldon” z 
tablicą licznikową TL na licznik 1f oraz wnętrzowa rozdzielnica kontenera będąca na jego 
standardowym wyposażeniu, oświetlenie placu i parking, grill oraz zadaszony parkiet taneczny. 
Kontener zostanie opomiarowany podlicznikiem. Posiada on własną fabryczną instalację wewnętrzną. 
W pobliżu grilla i parkietu tanecznego zostaną usytuowane dostosowane do wymogów inwestora i 
zaadoptowane na stacjonarne szafki budowlane firmy Schrack (załącznik). W pobliżu grilla szafka z 
trzema gniazdami 1f, w pobliżu parkietu tanecznego szafka z dwoma gniazdami 3f i jednym 1f. Wzdłuż 
kabla zasilającego oświetlenie równolegle (bez żadnego odstępu) należy układać bednarkę FeZn 
25x4. Połączenie konstrukcji słupów z bednarką należy wykonać przewodem LY 6mm2. Oświetlenie i 
szafki z gniazdami zasilone zostaną kablem YKY 3x6mm2. 
 
8.3.3. Charakterystyka robót ziemnych i kablowych. 
 
Projektowany kabel należy układać na głębokości 0,7 m, a ułożony kabel należy przykryć  warstwą 
piasku o grubości 0,1 m, następnie warstwą gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego.  
W rowie kabel należy układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu w celu skompensowania 
mogących wystąpić przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabla do słupów  należy pozostawić zapas 
kabla o długości 2,0 m w postaci nie zamkniętej pętli. Na układanym kablu co 10,0 m należy umieścić 
opaski kablowe z opisami zgodnymi z PBUE. 
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi instalacjami i urządzeniami 
podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN i PBUE. Całość robót należy wykonać zgodnie 
z tym opisem i rysunkami oraz N SEP-E-004 Roboty ziemne z wyjątkiem przejść przez   jezdnie  
należy wykonywać ręcznie. Całość prac podlega  inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
 
8.3.4. Słupy i oprawy o świetleniowe. 
 
Projektuje się słupy oświetleniowe posadowione na fundamentach betonowych typu B-40, słupy 
oświetleniowe typu SAL-6 z oprawami oświetleniowymi typu OPC-1 S-70 W z sodowymi źródłami 
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światła 70 W, klosze typu AURIS przezroczyste z PC-UV. W słupach stosować tabliczki 
bezpiecznikowe typu IZK-2. Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych wkładkami typu 
BiWts 6A. Połączenie opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi wykonać przewodem kabelkowym YDY 
3x2,5mm2 750 V. 
 
8.3.5. Ochrona środowiska 
 
Przedmiotowe roboty nie wpływają na środowisko . 
 
 
8.4. Ochrona przeciwpora żeniowa dodatkowa. 
 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla tablicy oświetleniowej stosować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r opublikowanego w Dz.U.nr 81 z 26.11.1990r 
poz.473 : izolacja ochronna . Układ sieci TN-C 
Dodatkowo każdy słup oświetleniowy  należy uziemić. Rezystancja uziomów nie może być większa od 
10 Ω. 
 
8.5. Dane techniczne i obliczenia 
 

- Napięcie zasilania Un= 230V, 
- Układ sieci TN-C 
- Moc projektowanego oświetlenia 40 kW, In=2,43A 

 
 
Dobór zabezpiecze ń i kabli.  
 
Kable dobrano stosownie do wymogów ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalnych spadków 
napięcia. 
 
Dobrano wkładki bezpiecznikowe: 
w szafce oświetleniowej                    : WT-1 gG-25A    
słupy oświetleniowe                          :  BiWts 6A     
Przewody i kable dobieramy według zależności: 

ddn

ddnB

II

III

⋅≤⋅
≤≤
45,16,1

 

gdzie: 
IB  - prąd obciążenia w [A], 
In  - prąd urządzenia zabezpieczającego w [A], 
Idd  - obciążalność prądowa długotrwała kabla w [A], 
 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 

Moc 
obliczenio

wa 
PB [kW]  

Prąd 
obliczeniow

y 
IB [A] 

Prąd 
zabezpiecze

nia 
In [A] 

Typ i przekrój 
kabla 
[mm 2] 

Obciążalno ść 
prądowa 

długotrwała 
Idd [A] 

Skuteczno ść 
ochrony kabli  
od przeci ążeń 

oraz zwar ć 
 
Słup nr 5 

 

 
0,56 

 
2,43 

 
25 

 
YKY 3x6 

 
46 

 
tak 

 
 
Spadki napi ęć. 

[ ]%
200

21%
n

faz Us

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆ − γ

 

Gdzie: 
P– moc obciążenia w [W], 
l – długość linii zasilającej w [m], 
γ – przewodność właściwa  [m/Ωmm2],  
s – przekrój przewodu w [mm2]. 
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Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 
Moc 

obci ążenia 
[kW] 

Typ i przekrój przewodu  
[mm 2] 

Długo ść linii 
[m] 

Spadek napi ęcia 
[%] 

 Od tablicy 
do słupa nr 5 

0,56 YKY 3x6 140 
 

0,36 
 
Spadki napi ęcia w granicach normy <4% 
 
8.6. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 

b) Wykonanie robót ziemnych i kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci: 
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wod-kan. itp. powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy (kierownika robót) sposobu ich 
bezpiecznego wykonania. 

c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. W razie ujawnienia w 
czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 
niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Urzędu Miasta i organy Policji. 

d) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad poziomem terenu i w odległości nie mniejszej 
niż 1m od krawędzi wykopu. 

e) Składowanie urobku, materiałów i wyrobów ( w tym również z demontażu) jest zabronione w 
strefie klina naturalnego odłamu gruntu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. 

f) Roboty montażowe (demontażowe) słupów są zabronione przy złej widoczności, we mgle i w 
porze nocnej, jeżeli stanowisko pracy nie ma wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

g) Osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdującym się na wysokości co najmniej 1m od 
poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

h) Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

i) Operatorzy maszyn o napędzie silnikowym powinni mieć wymagane kwalifikacje. 
j) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

k) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

l) Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z tabelą norm 
przydziału takich środków opracowaną przez pracodawcę. 

m) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
kierownik budowy (kierownik robót) stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca 
pracownikami jest zobowiązana zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844) 
• Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912 
 
 
 

                                                                                              Opracował : 
                                                                                              mgr inż. Jan  Wrona 
                                                   nr  upr. 144/Sz/80 
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8.1. Podstawa opracowania   
 
  Podstaw ą opracowania tego projektu budowlanego s ą : 

- Zlecenie inwestora 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 aktualna dla zakresu tego opracowania 
- Obowiązujące przepisy i normy 

 
8.2. Zakres opracowania. 
 
Ten projekt budowlany obejmuje : 
• Zasilającą linię kablową YKY 3x6mm2 0,4 kV wraz z bednarką FeZn 25x4, słupy oświetleniowe, 

oprawy oświetleniowe 
• Zasilanie z projektowanego złącza przy budynku  nr 40 
• Podłączenie  gotowego  kontenera  sanitarnego  
• Tablice  gniazdowe  do  sceny  
• Ochronę przeciwporażeniową 
 
Inwestycja przebiega ć będzie przez działk ę nr 387 obr ęb 0015 w Świnouj ściu- Karsiborzu  
 
8.3. Opis projektowanych rozwi ązań. 
 
8.3.1.  Pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilenie terenu i oświetlenie będzie z istniejącego złącza przy budynki  nr 40 poprzez projektowane 
złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0+1P/F wersja „a” firmy INCOBEX. Pomiar energii elektrycznej 
będzie realizowany w układzie 3f dla mocy 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 63 A. 

 
8.3.2. Zasilaj ąca linia kablowa 
 
Zasilającą linię kablową projektuje się kablem ziemnym typu YKY 4x16mm2, który należy układać w 
ziemi na głębokości 0,7 m od projektowanego złącza ZKP do złącza SK-3/R3+4R2/F wyposażonego 
w rozłączniki bezp. ARS-3 i ARS-2 i zlokalizowanego w pobliży kontenera socjalnego zgodnie z Rys. 
1. Pod utwardzonymi drogami kable zostaną ułożone w rurach osłonowych Φ 110 mm. Z powyższego 
złącza zasilona zostanie rozdzielnica RW-1-P firmy KARWASZ usytuowana w kontenerze „Weldon” z 
tablicą licznikową TL na licznik 1f oraz wnętrzowa rozdzielnica kontenera będąca na jego 
standardowym wyposażeniu, oświetlenie placu i parking, grill oraz zadaszony parkiet taneczny. 
Kontener zostanie opomiarowany podlicznikiem. Posiada on własną fabryczną instalację wewnętrzną. 
W pobliżu grilla i parkietu tanecznego zostaną usytuowane dostosowane do wymogów inwestora i 
zaadoptowane na stacjonarne szafki budowlane firmy Schrack (załącznik). W pobliżu grilla szafka z 
trzema gniazdami 1f, w pobliżu parkietu tanecznego szafka z dwoma gniazdami 3f i jednym 1f. Wzdłuż 
kabla zasilającego oświetlenie równolegle (bez żadnego odstępu) należy układać bednarkę FeZn 
25x4. Połączenie konstrukcji słupów z bednarką należy wykonać przewodem LY 6mm2. Oświetlenie i 
szafki z gniazdami zasilone zostaną kablem YKY 3x6mm2. 
 
8.3.3. Charakterystyka robót ziemnych i kablowych. 
 
Projektowany kabel należy układać na głębokości 0,7 m, a ułożony kabel należy przykryć  warstwą 
piasku o grubości 0,1 m, następnie warstwą gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego.  
W rowie kabel należy układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu w celu skompensowania 
mogących wystąpić przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabla do słupów  należy pozostawić zapas 
kabla o długości 2,0 m w postaci nie zamkniętej pętli. Na układanym kablu co 10,0 m należy umieścić 
opaski kablowe z opisami zgodnymi z PBUE. 
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi instalacjami i urządzeniami 
podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN i PBUE. Całość robót należy wykonać zgodnie 
z tym opisem i rysunkami oraz N SEP-E-004 Roboty ziemne z wyjątkiem przejść przez   jezdnie  
należy wykonywać ręcznie. Całość prac podlega  inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
 
8.3.4. Słupy i oprawy o świetleniowe. 
 
Projektuje się słupy oświetleniowe posadowione na fundamentach betonowych typu B-40, słupy 
oświetleniowe typu SAL-6 z oprawami oświetleniowymi typu OPC-1 S-70 W z sodowymi źródłami 
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światła 70 W, klosze typu AURIS przezroczyste z PC-UV. W słupach stosować tabliczki 
bezpiecznikowe typu IZK-2. Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych wkładkami typu 
BiWts 6A. Połączenie opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi wykonać przewodem kabelkowym YDY 
3x2,5mm2 750 V. 
 
8.3.5. Ochrona środowiska 
 
Przedmiotowe roboty nie wpływają na środowisko . 
 
 
8.4. Ochrona przeciwpora żeniowa dodatkowa. 
 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla tablicy oświetleniowej stosować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r opublikowanego w Dz.U.nr 81 z 26.11.1990r 
poz.473 : izolacja ochronna . Układ sieci TN-C 
Dodatkowo każdy słup oświetleniowy  należy uziemić. Rezystancja uziomów nie może być większa od 
10 Ω. 
 
8.5. Dane techniczne i obliczenia 
 

- Napięcie zasilania Un= 230V, 
- Układ sieci TN-C 
- Moc projektowanego oświetlenia 40 kW, In=2,43A 

 
 
Dobór zabezpiecze ń i kabli.  
 
Kable dobrano stosownie do wymogów ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalnych spadków 
napięcia. 
 
Dobrano wkładki bezpiecznikowe: 
w szafce oświetleniowej                    : WT-1 gG-25A    
słupy oświetleniowe                          :  BiWts 6A     
Przewody i kable dobieramy według zależności: 

ddn

ddnB

II

III

⋅≤⋅
≤≤
45,16,1

 

gdzie: 
IB  - prąd obciążenia w [A], 
In  - prąd urządzenia zabezpieczającego w [A], 
Idd  - obciążalność prądowa długotrwała kabla w [A], 
 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 

Moc 
obliczenio

wa 
PB [kW]  

Prąd 
obliczeniow

y 
IB [A] 

Prąd 
zabezpiecze

nia 
In [A] 

Typ i przekrój 
kabla 
[mm 2] 

Obciążalno ść 
prądowa 

długotrwała 
Idd [A] 

Skuteczno ść 
ochrony kabli  
od przeci ążeń 

oraz zwar ć 
 
Słup nr 5 

 

 
0,56 

 
2,43 

 
25 

 
YKY 3x6 

 
46 

 
tak 

 
 
Spadki napi ęć. 

[ ]%
200

21%
n

faz Us

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆ − γ

 

Gdzie: 
P– moc obciążenia w [W], 
l – długość linii zasilającej w [m], 
γ – przewodność właściwa  [m/Ωmm2],  
s – przekrój przewodu w [mm2]. 
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Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 
Moc 

obci ążenia 
[kW] 

Typ i przekrój przewodu  
[mm 2] 

Długo ść linii 
[m] 

Spadek napi ęcia 
[%] 

 Od tablicy 
do słupa nr 5 

0,56 YKY 3x6 140 
 

0,36 
 
Spadki napi ęcia w granicach normy <4% 
 
8.6. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 

b) Wykonanie robót ziemnych i kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci: 
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wod-kan. itp. powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy (kierownika robót) sposobu ich 
bezpiecznego wykonania. 

c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. W razie ujawnienia w 
czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 
niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Urzędu Miasta i organy Policji. 

d) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad poziomem terenu i w odległości nie mniejszej 
niż 1m od krawędzi wykopu. 

e) Składowanie urobku, materiałów i wyrobów ( w tym również z demontażu) jest zabronione w 
strefie klina naturalnego odłamu gruntu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. 

f) Roboty montażowe (demontażowe) słupów są zabronione przy złej widoczności, we mgle i w 
porze nocnej, jeżeli stanowisko pracy nie ma wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

g) Osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdującym się na wysokości co najmniej 1m od 
poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

h) Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

i) Operatorzy maszyn o napędzie silnikowym powinni mieć wymagane kwalifikacje. 
j) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

k) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

l) Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z tabelą norm 
przydziału takich środków opracowaną przez pracodawcę. 

m) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
kierownik budowy (kierownik robót) stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca 
pracownikami jest zobowiązana zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844) 
• Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912 
 
 
 

                                                                                              Opracował : 
                                                                                              mgr inż. Jan  Wrona 
                                                   nr  upr. 144/Sz/80 
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8.1. Podstawa opracowania   
 
  Podstaw ą opracowania tego projektu budowlanego s ą : 

- Zlecenie inwestora 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 aktualna dla zakresu tego opracowania 
- Obowiązujące przepisy i normy 

 
8.2. Zakres opracowania. 
 
Ten projekt budowlany obejmuje : 
• Zasilającą linię kablową YKY 3x6mm2 0,4 kV wraz z bednarką FeZn 25x4, słupy oświetleniowe, 

oprawy oświetleniowe 
• Zasilanie z projektowanego złącza przy budynku  nr 40 
• Podłączenie  gotowego  kontenera  sanitarnego  
• Tablice  gniazdowe  do  sceny  
• Ochronę przeciwporażeniową 
 
Inwestycja przebiega ć będzie przez działk ę nr 387 obr ęb 0015 w Świnouj ściu- Karsiborzu  
 
8.3. Opis projektowanych rozwi ązań. 
 
8.3.1.  Pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilenie terenu i oświetlenie będzie z istniejącego złącza przy budynki  nr 40 poprzez projektowane 
złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0+1P/F wersja „a” firmy INCOBEX. Pomiar energii elektrycznej 
będzie realizowany w układzie 3f dla mocy 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 63 A. 

 
8.3.2. Zasilaj ąca linia kablowa 
 
Zasilającą linię kablową projektuje się kablem ziemnym typu YKY 4x16mm2, który należy układać w 
ziemi na głębokości 0,7 m od projektowanego złącza ZKP do złącza SK-3/R3+4R2/F wyposażonego 
w rozłączniki bezp. ARS-3 i ARS-2 i zlokalizowanego w pobliży kontenera socjalnego zgodnie z Rys. 
1. Pod utwardzonymi drogami kable zostaną ułożone w rurach osłonowych Φ 110 mm. Z powyższego 
złącza zasilona zostanie rozdzielnica RW-1-P firmy KARWASZ usytuowana w kontenerze „Weldon” z 
tablicą licznikową TL na licznik 1f oraz wnętrzowa rozdzielnica kontenera będąca na jego 
standardowym wyposażeniu, oświetlenie placu i parking, grill oraz zadaszony parkiet taneczny. 
Kontener zostanie opomiarowany podlicznikiem. Posiada on własną fabryczną instalację wewnętrzną. 
W pobliżu grilla i parkietu tanecznego zostaną usytuowane dostosowane do wymogów inwestora i 
zaadoptowane na stacjonarne szafki budowlane firmy Schrack (załącznik). W pobliżu grilla szafka z 
trzema gniazdami 1f, w pobliżu parkietu tanecznego szafka z dwoma gniazdami 3f i jednym 1f. Wzdłuż 
kabla zasilającego oświetlenie równolegle (bez żadnego odstępu) należy układać bednarkę FeZn 
25x4. Połączenie konstrukcji słupów z bednarką należy wykonać przewodem LY 6mm2. Oświetlenie i 
szafki z gniazdami zasilone zostaną kablem YKY 3x6mm2. 
 
8.3.3. Charakterystyka robót ziemnych i kablowych. 
 
Projektowany kabel należy układać na głębokości 0,7 m, a ułożony kabel należy przykryć  warstwą 
piasku o grubości 0,1 m, następnie warstwą gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego.  
W rowie kabel należy układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu w celu skompensowania 
mogących wystąpić przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabla do słupów  należy pozostawić zapas 
kabla o długości 2,0 m w postaci nie zamkniętej pętli. Na układanym kablu co 10,0 m należy umieścić 
opaski kablowe z opisami zgodnymi z PBUE. 
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi instalacjami i urządzeniami 
podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN i PBUE. Całość robót należy wykonać zgodnie 
z tym opisem i rysunkami oraz N SEP-E-004 Roboty ziemne z wyjątkiem przejść przez   jezdnie  
należy wykonywać ręcznie. Całość prac podlega  inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
 
8.3.4. Słupy i oprawy o świetleniowe. 
 
Projektuje się słupy oświetleniowe posadowione na fundamentach betonowych typu B-40, słupy 
oświetleniowe typu SAL-6 z oprawami oświetleniowymi typu OPC-1 S-70 W z sodowymi źródłami 
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światła 70 W, klosze typu AURIS przezroczyste z PC-UV. W słupach stosować tabliczki 
bezpiecznikowe typu IZK-2. Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych wkładkami typu 
BiWts 6A. Połączenie opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi wykonać przewodem kabelkowym YDY 
3x2,5mm2 750 V. 
 
8.3.5. Ochrona środowiska 
 
Przedmiotowe roboty nie wpływają na środowisko . 
 
 
8.4. Ochrona przeciwpora żeniowa dodatkowa. 
 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla tablicy oświetleniowej stosować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r opublikowanego w Dz.U.nr 81 z 26.11.1990r 
poz.473 : izolacja ochronna . Układ sieci TN-C 
Dodatkowo każdy słup oświetleniowy  należy uziemić. Rezystancja uziomów nie może być większa od 
10 Ω. 
 
8.5. Dane techniczne i obliczenia 
 

- Napięcie zasilania Un= 230V, 
- Układ sieci TN-C 
- Moc projektowanego oświetlenia 40 kW, In=2,43A 

 
 
Dobór zabezpiecze ń i kabli.  
 
Kable dobrano stosownie do wymogów ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalnych spadków 
napięcia. 
 
Dobrano wkładki bezpiecznikowe: 
w szafce oświetleniowej                    : WT-1 gG-25A    
słupy oświetleniowe                          :  BiWts 6A     
Przewody i kable dobieramy według zależności: 

ddn

ddnB

II

III

⋅≤⋅
≤≤
45,16,1

 

gdzie: 
IB  - prąd obciążenia w [A], 
In  - prąd urządzenia zabezpieczającego w [A], 
Idd  - obciążalność prądowa długotrwała kabla w [A], 
 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 

Moc 
obliczenio

wa 
PB [kW]  

Prąd 
obliczeniow

y 
IB [A] 

Prąd 
zabezpiecze

nia 
In [A] 

Typ i przekrój 
kabla 
[mm 2] 

Obciążalno ść 
prądowa 

długotrwała 
Idd [A] 

Skuteczno ść 
ochrony kabli  
od przeci ążeń 

oraz zwar ć 
 
Słup nr 5 

 

 
0,56 

 
2,43 

 
25 

 
YKY 3x6 

 
46 

 
tak 

 
 
Spadki napi ęć. 

[ ]%
200

21%
n

faz Us

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆ − γ

 

Gdzie: 
P– moc obciążenia w [W], 
l – długość linii zasilającej w [m], 
γ – przewodność właściwa  [m/Ωmm2],  
s – przekrój przewodu w [mm2]. 
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Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 
Moc 

obci ążenia 
[kW] 

Typ i przekrój przewodu  
[mm 2] 

Długo ść linii 
[m] 

Spadek napi ęcia 
[%] 

 Od tablicy 
do słupa nr 5 

0,56 YKY 3x6 140 
 

0,36 
 
Spadki napi ęcia w granicach normy <4% 
 
8.6. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 

b) Wykonanie robót ziemnych i kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci: 
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wod-kan. itp. powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy (kierownika robót) sposobu ich 
bezpiecznego wykonania. 

c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. W razie ujawnienia w 
czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 
niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Urzędu Miasta i organy Policji. 

d) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad poziomem terenu i w odległości nie mniejszej 
niż 1m od krawędzi wykopu. 

e) Składowanie urobku, materiałów i wyrobów ( w tym również z demontażu) jest zabronione w 
strefie klina naturalnego odłamu gruntu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. 

f) Roboty montażowe (demontażowe) słupów są zabronione przy złej widoczności, we mgle i w 
porze nocnej, jeżeli stanowisko pracy nie ma wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

g) Osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdującym się na wysokości co najmniej 1m od 
poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

h) Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

i) Operatorzy maszyn o napędzie silnikowym powinni mieć wymagane kwalifikacje. 
j) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

k) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

l) Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z tabelą norm 
przydziału takich środków opracowaną przez pracodawcę. 

m) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
kierownik budowy (kierownik robót) stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca 
pracownikami jest zobowiązana zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844) 
• Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912 
 
 
 

                                                                                              Opracował : 
                                                                                              mgr inż. Jan  Wrona 
                                                   nr  upr. 144/Sz/80 
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8.1. Podstawa opracowania   
 
  Podstaw ą opracowania tego projektu budowlanego s ą : 

- Zlecenie inwestora 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 aktualna dla zakresu tego opracowania 
- Obowiązujące przepisy i normy 

 
8.2. Zakres opracowania. 
 
Ten projekt budowlany obejmuje : 
• Zasilającą linię kablową YKY 3x6mm2 0,4 kV wraz z bednarką FeZn 25x4, słupy oświetleniowe, 

oprawy oświetleniowe 
• Zasilanie z projektowanego złącza przy budynku  nr 40 
• Podłączenie  gotowego  kontenera  sanitarnego  
• Tablice  gniazdowe  do  sceny  
• Ochronę przeciwporażeniową 
 
Inwestycja przebiega ć będzie przez działk ę nr 387 obr ęb 0015 w Świnouj ściu- Karsiborzu  
 
8.3. Opis projektowanych rozwi ązań. 
 
8.3.1.  Pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilenie terenu i oświetlenie będzie z istniejącego złącza przy budynki  nr 40 poprzez projektowane 
złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0+1P/F wersja „a” firmy INCOBEX. Pomiar energii elektrycznej 
będzie realizowany w układzie 3f dla mocy 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 63 A. 

 
8.3.2. Zasilaj ąca linia kablowa 
 
Zasilającą linię kablową projektuje się kablem ziemnym typu YKY 4x16mm2, który należy układać w 
ziemi na głębokości 0,7 m od projektowanego złącza ZKP do złącza SK-3/R3+4R2/F wyposażonego 
w rozłączniki bezp. ARS-3 i ARS-2 i zlokalizowanego w pobliży kontenera socjalnego zgodnie z Rys. 
1. Pod utwardzonymi drogami kable zostaną ułożone w rurach osłonowych Φ 110 mm. Z powyższego 
złącza zasilona zostanie rozdzielnica RW-1-P firmy KARWASZ usytuowana w kontenerze „Weldon” z 
tablicą licznikową TL na licznik 1f oraz wnętrzowa rozdzielnica kontenera będąca na jego 
standardowym wyposażeniu, oświetlenie placu i parking, grill oraz zadaszony parkiet taneczny. 
Kontener zostanie opomiarowany podlicznikiem. Posiada on własną fabryczną instalację wewnętrzną. 
W pobliżu grilla i parkietu tanecznego zostaną usytuowane dostosowane do wymogów inwestora i 
zaadoptowane na stacjonarne szafki budowlane firmy Schrack (załącznik). W pobliżu grilla szafka z 
trzema gniazdami 1f, w pobliżu parkietu tanecznego szafka z dwoma gniazdami 3f i jednym 1f. Wzdłuż 
kabla zasilającego oświetlenie równolegle (bez żadnego odstępu) należy układać bednarkę FeZn 
25x4. Połączenie konstrukcji słupów z bednarką należy wykonać przewodem LY 6mm2. Oświetlenie i 
szafki z gniazdami zasilone zostaną kablem YKY 3x6mm2. 
 
8.3.3. Charakterystyka robót ziemnych i kablowych. 
 
Projektowany kabel należy układać na głębokości 0,7 m, a ułożony kabel należy przykryć  warstwą 
piasku o grubości 0,1 m, następnie warstwą gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego.  
W rowie kabel należy układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu w celu skompensowania 
mogących wystąpić przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabla do słupów  należy pozostawić zapas 
kabla o długości 2,0 m w postaci nie zamkniętej pętli. Na układanym kablu co 10,0 m należy umieścić 
opaski kablowe z opisami zgodnymi z PBUE. 
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi instalacjami i urządzeniami 
podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN i PBUE. Całość robót należy wykonać zgodnie 
z tym opisem i rysunkami oraz N SEP-E-004 Roboty ziemne z wyjątkiem przejść przez   jezdnie  
należy wykonywać ręcznie. Całość prac podlega  inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
 
8.3.4. Słupy i oprawy o świetleniowe. 
 
Projektuje się słupy oświetleniowe posadowione na fundamentach betonowych typu B-40, słupy 
oświetleniowe typu SAL-6 z oprawami oświetleniowymi typu OPC-1 S-70 W z sodowymi źródłami 
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światła 70 W, klosze typu AURIS przezroczyste z PC-UV. W słupach stosować tabliczki 
bezpiecznikowe typu IZK-2. Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych wkładkami typu 
BiWts 6A. Połączenie opraw z tabliczkami bezpiecznikowymi wykonać przewodem kabelkowym YDY 
3x2,5mm2 750 V. 
 
8.3.5. Ochrona środowiska 
 
Przedmiotowe roboty nie wpływają na środowisko . 
 
 
8.4. Ochrona przeciwpora żeniowa dodatkowa. 
 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej dla tablicy oświetleniowej stosować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r opublikowanego w Dz.U.nr 81 z 26.11.1990r 
poz.473 : izolacja ochronna . Układ sieci TN-C 
Dodatkowo każdy słup oświetleniowy  należy uziemić. Rezystancja uziomów nie może być większa od 
10 Ω. 
 
8.5. Dane techniczne i obliczenia 
 

- Napięcie zasilania Un= 230V, 
- Układ sieci TN-C 
- Moc projektowanego oświetlenia 40 kW, In=2,43A 

 
 
Dobór zabezpiecze ń i kabli.  
 
Kable dobrano stosownie do wymogów ochrony przeciwporażeniowej oraz dopuszczalnych spadków 
napięcia. 
 
Dobrano wkładki bezpiecznikowe: 
w szafce oświetleniowej                    : WT-1 gG-25A    
słupy oświetleniowe                          :  BiWts 6A     
Przewody i kable dobieramy według zależności: 

ddn

ddnB

II

III

⋅≤⋅
≤≤
45,16,1

 

gdzie: 
IB  - prąd obciążenia w [A], 
In  - prąd urządzenia zabezpieczającego w [A], 
Idd  - obciążalność prądowa długotrwała kabla w [A], 
 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 

Moc 
obliczenio

wa 
PB [kW]  

Prąd 
obliczeniow

y 
IB [A] 

Prąd 
zabezpiecze

nia 
In [A] 

Typ i przekrój 
kabla 
[mm 2] 

Obciążalno ść 
prądowa 

długotrwała 
Idd [A] 

Skuteczno ść 
ochrony kabli  
od przeci ążeń 

oraz zwar ć 
 
Słup nr 5 

 

 
0,56 

 
2,43 

 
25 

 
YKY 3x6 

 
46 

 
tak 

 
 
Spadki napi ęć. 

[ ]%
200

21%
n

faz Us

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆ − γ

 

Gdzie: 
P– moc obciążenia w [W], 
l – długość linii zasilającej w [m], 
γ – przewodność właściwa  [m/Ωmm2],  
s – przekrój przewodu w [mm2]. 
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Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli: 

Obiekt 
Moc 

obci ążenia 
[kW] 

Typ i przekrój przewodu  
[mm 2] 

Długo ść linii 
[m] 

Spadek napi ęcia 
[%] 

 Od tablicy 
do słupa nr 5 

0,56 YKY 3x6 140 
 

0,36 
 
Spadki napi ęcia w granicach normy <4% 
 
8.6. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 

b) Wykonanie robót ziemnych i kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci: 
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wod-kan. itp. powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy (kierownika robót) sposobu ich 
bezpiecznego wykonania. 

c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. W razie ujawnienia w 
czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 
niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Urzędu Miasta i organy Policji. 

d) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad poziomem terenu i w odległości nie mniejszej 
niż 1m od krawędzi wykopu. 

e) Składowanie urobku, materiałów i wyrobów ( w tym również z demontażu) jest zabronione w 
strefie klina naturalnego odłamu gruntu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu. 

f) Roboty montażowe (demontażowe) słupów są zabronione przy złej widoczności, we mgle i w 
porze nocnej, jeżeli stanowisko pracy nie ma wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

g) Osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdującym się na wysokości co najmniej 1m od 
poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

h) Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

i) Operatorzy maszyn o napędzie silnikowym powinni mieć wymagane kwalifikacje. 
j) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

k) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

l) Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z tabelą norm 
przydziału takich środków opracowaną przez pracodawcę. 

m) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
kierownik budowy (kierownik robót) stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca 
pracownikami jest zobowiązana zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r., 129, poz. 844) 
• Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1997r. Nr 80 poz.912 
 
 
 

                                                                                              Opracował : 
                                                                                              mgr inż. Jan  Wrona 
                                                   nr  upr. 144/Sz/80 


