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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych bran
- obowi zuj ce przepisy, normy i zarz dzenia
- ogl dziny w terenie
2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nast puj ce elementy:
- rozdzielnie elektryczne
- instalacj o wietleniow
- instalacj gniazd wtykowych
- instalacj przeciwprzepi ciow
- instalacje siłow
- poł czenia główne i wyrównawcze
- instalacj odgromow
- uziom otokowy
3. Przeznaczenie obiektu
Budynek Ochotniczej Stra y Po arnej w Nowych Piekutach gm. Nowe Piekuty –
rozbudowa.
4. Zasilanie obiektu
Zasilanie rozbudowywanego budynku Ochotniczej Stra y Po arnej w
miejscowo ci Nowe Piekuty uj to w oddzielnym opracowaniu zgodnie z
warunkami przył czenia ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Obiekt zasilany z istniej cego
przył cza.
5. Układ pomiarowy (TL)
Do pomiaru energii elektrycznej w projektowanym budynku wykorzystano
istniej cy układ pomiarowy w tablicy TL zlokalizowany na klatce schodowej.
Przewidziano
wspólny
pomiar
energii
elektrycznej
na
odbiorniki
rozbudowywanego budynku Ochotniczej Stra y Po arnej w Nowych Piekutach
oraz na odbiory projektowanego budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w
Nowych Piekutach (oddzielne opracowanie). Dodatkowo w rozdzielni głównej RG
zaprojektowano podlicznik do pomiaru energii elektrycznej odbiorów w cz ci
budynku Ochotniczej Stra y Po arnej.
Uwaga:

W zwi zku ze wzrostem zapotrzebowania w energi elektryczn (w wyniku
przeprowadzonego bilansu mocy) nale y wyst pi z wnioskiem do Zakładu
Energetycznego o zwi kszenie przydziału mocy i przebudow istniej cego
bezposredniego układu pomiarowego na półpo redni. Przewidywana moc szczytowa
obiektu wynosi Ps=60kW.
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W projekcie instalacji elektrycznych nie uj to kosztów zwi zanych ze zwi kszeniem
przydziału mocy i przebudow układu pomiarowego oraz lini przyłacza.

6. Rozdzielnia główna budynku (RG)
Na klatce schodowej cz ci budynku ochotniczej Stra y Po arnej zaprojektowano
wn kow rozdzielnie główn
RG. Rozdzielni RG zamontowa w miejscu
wskazanym na rysunku nr 1, oraz wykona zgodnie ze schematem zasilania
podanym na rysunku nr 3. Rozdzielnie nale y zasili i istniej cej tablicy
licznikowej TL przewodem 4xLY70mm2. W rozdzielni tej przewidziano główny
wył cznik zasilania DPX-I 125A z wyzwalaczem wzrostowym 230V. Wył czanie
zasilania r cznie bezpo rednio w rozdzielni RG lub przyciskiem w obudowie z
szybk i opisem w pobli u wej cia głównego do budynku oraz w gara u. Do
projektowanych wył czników głównych nale y doprowadzi przewód niepalny
HLGS 2x1,5 w osłonie rury RB. Projektowan rozdzielnie RG dobrano jako
na cienn z przeznaczeniem do wmurowania w cian .
W rozdzielni pomiarowej RG wykona rozdział przewodu PEN na przewód PE i N
punkt podziału za pomoc bednarki FeZn25x4 uziemi wykorzystuj c do tego
uziom otokowy. Rezystancja uziemienia punktu podziału Ru 10 . W przypadku,
kiedy wymagana rezystancja nie została osi gni ta, nale y dodatkowo wykona
uziomy pionowe np. produkcji Galmar.
W rozdzielni RG zaprojektowano zabezpieczenia przewodów elektrycznych
zasilaj cych rozdzielni T1, rozdzielni kotłowni TK oraz rozdzielnie T2 i T3
(rozdzielnie T2 i T3 cz ci budynku Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa oraz
wlz-ty zasilaj ce w/w rozdzielnie uj to w oddzielnym opracowaniu). Dodatkowo z
zasilanie odbiorów o wietleniowych i gniazd
rozdzielni RG nale y wykona
wtykowych pomieszcze OSP i klatki schodowej nale cej do cz ci budynku
OSP.
Uwaga:
Rozdzielnie RG zaprojektowano na klatce schodowej OSP w pobli u
istniej cej tablicy licznikowej TL. W przypadku bezpo redniej kolizji
lokalizacji istniej cej tablicy TL z projektowan rozdzielni RG, wówczas
tablice TL nale y przesun w miejsce wskazane na rysunku nr 1.
7. Rozdzielnie elektryczne
Rozdzielnie T1 i TK (kotłowni) zaprojektowano jako na cienne. WLZ-t zasilaj cy
tablic T1 nale y wykona przewodem 5xLY16mm2 w osłonie rury RB37,
natomiast wlz-t zasilaj cy tablice TK przewodem YLY3x4mm2 w osłonie rury
RB32. Dodatkowo
w pomieszczeniu kotłowni w pobli u rozdzielni TK
przewidziano skrzynk natynkow Mi 80211 HANSEL do monta u transformatora
zasilaj cego gniazdo wtykowe 24V.
Projektowane rozdzielnie oraz odgał zienia nale y opisa w trwały sposób,
przejrzy cie i zrozumiałym dla laika tekstem. Rozdzielnice wyposa y w zamki.
Wszystkie rozdzielnice wykona zgodnie z zał czonymi schematami zasilania.
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8. Układanie przewodów
Przewody elektryczne prowadzone pomi dzy tablic licznikow TL a rozdzielni
główn RG prowadzi w osłonie z rury RB pod tynkiem.
WLZty zasilaj ce pozostałe rozdzielnie elektryczne T1, TK prowadzi pod
tynkiem w osłonie z rury RB, w pustce dachowej w rurze RB montowanej na
uchwytach oraz na tynku w pomieszczeniach gara u i kotłowni
Przewód HLGS 2x1,5mm2 pomi dzy rozdzielni główn RG a wył cznikami
głównymi prowadzi pod tynkiem w osłonie z rury RB, w pustce dachowej w rurze
RB montowanej na uchwytach.
Przewody elektryczne zasilaj ce odbiory elektryczne w kotłowni układa na tynku
w osłonie rury RB na uchwytach.
Przewody elektryczne zasilaj ce odbiory elektryczne w gara ach układa w tynku.
Przewody elektryczne prowadzone w pustce dachu układa w rurach RB.
Przewody prowadzone przez ciany i stropy układa w osłonie z rur RB.
Pozostałe przewody elektryczne zasilaj ce odbiory elektryczne w projektowanym
budynku układa bezpo rednio w tynku.
W tynku układa przewody płaskie typu YDYp( o), w rurkach RB układa
przewody okr głe typu YDY( o).
Instalacje elektryczne prowadzi pod sufitem b d w podłodze, zachowuj c od
innych instalacji odległo 10cm w przypadku puszek rozgał nych, 20cm dla
równoległych przewodów telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpieczników, ł czników, przycisków, gniazdek wtykowych itp.
9. Osprz t
Zastosowa osprz t podtynkowy, natynkowy oraz hermetyczny z tworzyw
sztucznych. Projekt nie okre la serii ani producenta osprz tu.
Osprz t instalowa z zachowaniem nast puj cych odległo ci od podłogi:
- 1,4m. dla ł czników, przycisków
- 1,4m. dla ł czników w gara ach, kotłowni
- 1,1m gniazdo wtykowe 230V w gara u, kotłowni
- 1,1m gniazdo wtykowe 400V w gara u
W pomieszczeniach gara y i kotłowni zastosowa osprz t natynkowy IP44
W pomieszczeniu gara u zamontowa gniazdo wtykowe 400V 16A, gniazdo
powinno by wyposa one w rozł czniki 0-1.
10. Oprawy o wietleniowe
Typy opraw o wietleniowych wyszczególniono na rysunku nr 1 oraz w zestawieniu
materiałów.
W pomieszczeniach gara y, kotłowni oprawy montowa bezpo rednio do sufitu.
Oprawy do o wietlenia wej oraz wjazdów (oprawa Basic 8000 1x75W montowa
na elewacji budynku jak pokazano na rysunku nr 1.
Oprawy w pomieszczeniu wie y montowa jako na cienne.
Zał czanie wszystkich projektowanych opraw nale y wykona lokalnymi
ł cznikami o wietlenia.
Oprawy oznaczone jako awaryjne wyposa y w moduły o wietlenia awaryjnego
umo liwiaj ce podtrzymanie o wietlenia w stopniu pozwalaj cym na ewakuacje z
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budynku. Moduł o wietlenia awaryjnego winien podtrzymywa o wietlenie przez
2h.
W projektowanym budynku zamontowa w miejscach wskazanych na rysunku nr 1
oprawy ewakuacyjne i wyposa y w piktogram wskazuj cy kierunek ewakuacji.
Oprawy ewakuacyjne winny zał cza si po zaniku zasilania.
11. Wentylacja, ogrzewanie
W projekcie instalacji sanitarnych przewidziano zastosowanie trzech central
wentylacji. Dobór tych urz dze nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, w
zwi zku z czym projekt przewiduje jedynie pozostawienie wypustów przewodów
elektrycznych do zasilania rozdzielni central wentylacyjnych zgodnie ze
schematem zasilania (rysunek nr 3.). Szczegółowa lokalizacja wypustów nale y
ustali wg projektu instalacji sanitarnych.
Podł czenie automatyki urz dze (steruj cych) centralami wentylacyjnymi wraz z
rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez
Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urz dze .

Uwaga:

Dostawca rozdzielni elektrycznej zasilaj cej (steruj cej) central wentylacyjn
winien wykona ochron przeciwpora eniow dodatkow dla odbiorów zasilanych
z wy ej wymienionej rozdzielni.
Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii
elektrycznej tylko do rozdzielni central wentylacyjnych. Poł czenia elektryczne
wewn trzne pomi dzy centralami wentylacyjnymi, rozdzielniami steruj cymi,
silnikami wentylatorów, panelami sterowania oraz czujnikami nie s przedmiotem
niniejszej dokumentacji. Powy sze prace nale y wykona w oparciu o dostarczone
przez producenta (dostawc ) central wentylacyjnych Dokumentacj Techniczno
Rozruchow (patrz bran a sanitarna).
12. Kotłownia
W projekcie instalacji sanitarnych przewidziano wykonanie kotłowni na opał.
Niniejszy projekt obejmuje jedynie wykonanie zasilania rozdzielni kotłowni TK
przewodem YLY o3x4mm2 w osłonie rury RB32, instalacji o wietleniowej,
gniazd wtykowych oraz wykonanie wypustów przewodów elektrycznych do
zasilania urz dze uj tych w projekcie instalacji bran y sanitarnej.
Rozmieszczenie urz dze technologicznych oraz dokładn lokalizacj wypustów
zasilaj cych urz dzenia kotłowni nale y okre li według projektu bran y
sanitarnej.
Wewn trz pomieszczenia kotłowni dodatkowo nale y wykona
szyn
wyrównawcz z bednarki FeZn25x4mm. Do szyny wyrównawczej za pomoc
metalowych obejm i przewodu LgY o6mm2 podł czy metalowe elementy
pozostałych instalacji (komin, metalowe rury, metalowe elementy konstrukcji
budynku itp.). Główn szyn wyrównawcz w kotłowni poł czy poprzez zł cza
kontrolne z uziomem otokowym. W celu uziemienia szyny wyrównawczej nale y
wyprowadzi z uziomu otokowego wypusty bednarki FeZn25x4. Bednark do
zbrojenia nale y podł czy metalicznie. Szyn wyrównawcz z uziomem
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otokowym nale y poł czy poprzez zł cze kontrolne. Bednark wyprowadzi na
wysoko 0,6m od powierzchni posadzki.

Uwaga:

Instalacje steruj ce
kotłem grzewczym uj to w odr bnym opracowaniu.
Podł czenie automatyki urz dze kotła grzewczego wraz z rozruchem wykona
Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta
Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urz dze .
13. Brama gara owa
Projekt przewiduje mo liwo zainstalowania automatycznej bramy gara owej. W
tym celu zaprojektowano wypust przewodu elektrycznego YDY o3x2,5mm2 do
zasilania w/w bramy z rozdzielni T1.
Szczegółow lokalizacje wypustów przewodów elektrycznych nale y ustali wg
wytycznych Producenta bram gara owych.
14. Syrena alarmowa
Projekt przewiduje pozostawienie rezerwy miejsca w rozdzielni T1 do monta u
aparatów modułowych zwi zanych z zabezpieczeniem elektrycznym syreny
alarmowej. Niniejsza dokumentacja nie przewiduje doprowadzenia przewodów
elektrycznych do zasilania w/w urz dzenia.
15. Instalacja odgromowa, uziom otokowy
Na dachu budynku Ochotniczej Stra y Po arnej nale y wykona instalacj
odgromow .
Na budynku jako zwody poziome niskie wykorzysta projektowane metalowe
poszycie dachu (blacha stalowa malowana o grubo ci 0,6mm). Poszczególne
arkusze blachy nale y ze sob poł czy metalicznie. Zwody odprowadzaj ce
wykona drutem stalowym ocynkowanym ø 8mm. W miejscach wskazanych na
rysunku nr 2 instalacji odgromowej zwody odprowadzaj ce nale y przykr ci za
pomoc uchwytów do arkuszy blachy. Zwody odprowadzaj ce prowadzi w rurze
grubo ciennej nie palnej (gr. cianek 5mm) pod elewacj . Na kominach
wentylacyjnych na dachu przewidziano zwody poziome niskie montowane na
uchwytach. Zwody poziome montowane na kominach wentylacyjnych podł czy
do arkuszy blachy. Istniej ce wywiewki, drabinki dachowe, metalowe barierki na
dachu poł czy z projektowan instalacj odgromow . Poł czenie przewodów
odprowadzaj cych ze zwodem poziomym wykona jako skr cane. Zwody
odprowadzaj ce pionowe nale y poł czy z projektowanym uziomem otokowym
poprzez zł cze kontrolne i przewód uziemiaj cy (bednark FeZn25x4). Zł cza
kontrolne montowa na wysoko ci 1,5m od powierzchni ziemi.
Projektowan instalacj odgromow na dachu budynku cz ci OSP nale y
poł czy z projektowan instalacj odgromow na dachu cz ci Izby Tradycji
Regionalnej Rolnictwa (oddzielne opracowanie).
Uziom otokowy wykona z ocynkowanej bednarki stalowej FeZn25x4 układanej w
ziemi na gł boko ci 0,8m w odległo ci nie mniejszej ni 1m od obrysu cz ci
budynku OSP. Uziom otokowy uło y w cz ci otaczaj cej budynek OSP i w
miejscu wskazanym na rysunku nr 2 poł czy przez spawanie z projektowanym
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uziomem otokowym otaczaj cym cz
budynku Izby Tradycji Regionalnej
Rolnictwa (oddzielne opracowanie). Nale y pami ta aby zachowa odległo
bezpieczn uziomu otokowego od istniej cych kabli elektrycznych (1m), w pobli u
głównych wej do budynku przewidziano uło enie bednarki w osłonie z rury
izolacyjnej DVR50. Bednark w wykopie ł czy za pomoc spawu. Rezystancja
uziomu otokowego nie powinna przekracza 10 w przypadku. W przypadku
kiedy wymagana rezystancja nie została osi gni ta, nale y dodatkowo wykona
uziomy pionowe np. produkcji Galmar. Przewody uziemiaj ce nale y chroni
przed korozj poprzez malowanie farb antykorozyjn lub lakierem asfaltowym na
wysoko ci do 30cm nad ziemi i do gł boko ci 20cm w ziemi. Poł czenia spawane
nale y zabezpieczy przed korozj poprzez malowanie farb antykorozyjn .
Wentylatory dachowe z silnikami elektrycznym nie ł czy z instalacj odgromow .
16. Ochrona przeciwprzepi ciowa
Jako ochron od przepi
I i II stopnienia zastosowano ochronniki
przeciwprzepi ciowe PowerPro BC TNS w rozdzielni głównej RG. Jako ochron
dodatkow przewidziano ochronniki przepi ciowe II stopnia EnterPro CS w
rozdzielni T1 i TK.
17. Ochrona od pora e , poł czenia wyrównawcze
Jako ochron dodatkow zaprojektowano samoczynne wył czenie zasilania w
układzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by
wyposa one w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.
Zaciski N nale y odizolowa od konstrukcji. Przewody PE poł czy ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zł cza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku
z zaciskiem zł czki wiecznikowej). Przewód PE ma mie izolacj w kolorze
ółto-zielonym natomiast N w niebieskim. Dodatkowo w budynku (w gara ach)
nale y wykona poł czenia wyrównawcze. Za pomoc przewodu LgY6mm2
nale y podł czy :
- przewody ochronne lub ochronno-neutralne
- rury instalacji sanitarnych
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
- kanały wentylacyjne
- metalowe drabinki kablowe
- inne masy metalowe
Przewód LgY6mm2 nale y doprowadzi do szyny PE w rozdzielnicy T1
18. Uwagi ko cowe
- Cało prac wykona zgodnie z obowi zuj cymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
monta owych” tom V – Instalacje elektryczne.
- Osprz t zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn
itp.) dobrano przykładowo. Dopuszcza si zastosowanie osprz tu innych
producentów pod warunkiem spełniania przeze identycznych wymaga
technicznych jak osprz t przykładowo dobrany.
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-

W zwi zku ze wzrostem zapotrzebowania w energi elektryczn (w wyniku
przeprowadzonego bilansu mocy) nale y wyst pi z wnioskiem do Zakładu
Energetycznego o zwi kszenie przydziału mocy i przebudow istniej cego
bezposredniego układu pomiarowego na półpo redni. Przewidywana moc
szczytowa obiektu wynosi Ps=60kW.
W projekcie instalacji elektrycznych nie uj to kosztów zwi zanych ze
zwi kszeniem przydziału mocy i przebudow układu pomiarowego oraz lini
przył cz
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Zestawienie materiałów

Wyszczególnienie
I. Rozdzielnie elektryczne
rozdzielnia RG wyposa ona w/g schematu
rozdzielnia T1 wyposa ona w/g schematu
rozdzielnia TK wyposa ona w/g schematu
II. WLZty zasilaj ce projektowane rozdzielnie elektryczne
LY70mm2
LY16mm2
YLY o3x4mm2
RB63
RB37
RB32
uchwyt do rury RB63 z kołkiem rozporowym
zł czka do rury RB63
uchwyt do rury RB37 z kołkiem rozporowym
zł czka do rury RB37
uchwyt do rury RB32 z kołkiem rozporowym
zł czka do rury RB32
ko cówka kablowa Cu70mm2
ko cówka kablowa Cu16mm2
ko cówka kablowa Cu4mm2
III. Instalacja o wietleniowa, gniazd wtyk. oraz siły
puszka instalacyjna fi 60mm p/t
puszka instalacyjna fi 80mm p/t
puszka rozgał na 4 wylotowa n/t, IP44
gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwójne),
gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T (podwójne),
gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T (pojedyncze), IP44
gniazdo wtyk. 2 bieg. 24V N/T (pojedy cze), IP44
gniazdo 400V, 16A z rozł cznikiem 0-1, N/T, IP44
ł cznik 1-bieg. P/T
ł cznik 1-bieg. wiecznikowy P/T
ł cznik 1-bieg. P/T, IP44,
ł cznik 1-bieg. N/T, IP44,
ł cznik schodowy P/T,
ł cznik schodowy P/T, IP44
ł cznik schodowy N/T, IP44
przycisk wyzwalacza głównego wył cznika zasilania w obudowie z szybk i
opisem
A - Oprawa CO1 2x36W, IP65,
C - Oprawa Basic 216 4x18W PR
D - Oprawa Basic 212 2x36W BP
F - Oprawa Quadro-K 2x18W
G - Oprawa ewakuacyjna Escape 2h z piktogramem
H - Oprawa Basic 8000 1x75W,
I - Oprawa Luna 100W, IP44
Aw - awaryjny moduł zasilaj cy 2h montowany w oprawach
HLGS 2x1,5mm2
YDY 2x1,0mm2
YDY 3x1,0mm2
YDY 2x2,5mm2
YDY o 3x1,5mm2

j.m.

Ilo

kpl
kpl
kpl

1
1
1

m
m
m
m
m
m
kpl
szt
kpl
szt
kpl
szt
szt
szt
szt

4
205
48
4
41
48
8
2
82
17
48
20
8
10
6

szt
szt
szt
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

30
17
10
8
14
2
1
1
2
2
2
3
2
2
6
2

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
m
m
m
m
m

17
3
4
13
3
7
1
19
53
10
10
10
155
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

YDY o 4x1,5mm2
YDY o 5x1,5mm2
YDY o 3x2,5mm2
YDY o 5x4mm2
YLY o 3x2,5mm2
LgY6mm2
rura RB18
uchwyt do rury RB18 z kołkiem rozporowym
zł czka do rury RB18
rura RB22
uchwyt do rury RB22 z kołkiem rozporowym
zł czka do rury RB22
uchwyt do rury RB32 z kołkiem rozporowym
zł cze do poł cze wyrównawczych płaskownik - płaskownik
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4
obejma stalowa do mocowania na rurach c.o. i wod. kan.
IV. Instalacja odgromowa
drut FeZn ∅ 8mm
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4
wsporniki dachowe z kołkiem rozporowym
zł cza rubowe (krzy owe, mostkowe, drut blacha)
zł cza rynnowe
zł cze kontrolne
rura grubo cienna nie palna (5mm grubo cianki) do prowadzenia zwodów
odprowadzaj cych pod elewacj
szafki do monta u zł cz kontrolnych pod elewacj
obejma stalowa do mocowania na wywiewkach dachowych

m
m
m
m
m
m
m
kpl
szt
m
kpl
szt
kpl
szt
szt
szt

30
152
246
8
33
30
127
267
53
32
68
14
127
1
26
15

m
m
kpl
szt
szt
szt
m

44
74
11
10
5
3
40

m
szt

3
5

Pozostałe drobne materiały dostarcza wykonawca bezpo rednio na plac budowy.
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INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA.
OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA REMIZY OSP

ADRES BUDOWY:

NOWE PIEKUTY, DZ.NR. EWID. 126/1,
GM. NOWE PIEKUTY

INWESTOR:

GMINA NOWE PIEKUTY

PROJEKTANT:

WOJCIECH GRUDZI SKI,
UL. WARSZAWSKA 36,
15-077 BIAŁYSTOK

1. Zakres robót

Dokumentacja zawiera nast puj ce elementy:
1.1. Wykonanie rozdzielni elektryczne
1.2. Wykonanie instalacji o wietleniowych
1.3. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych
1.4. Wykonanie instalacji przeciwprzepi ciowej
1.5. Wykonanie instalacje siłow
1.6. Wykonanie poł cze głównych i wyrównawczych
1.7. Wykonanie instalacji odgromowej
1.8. Wykonanie uziomu otokowego

2. Istniej ce obiekty budowlane

2.1. Istniej ca droga w miejscowo ci Nowe Piekuty
2.2. Istniej cy budynek Ochotniczej Stra y Po arnej

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ce stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniej ca infrastruktura podziemna
3.2. Istniej ca linia napowietrzna nn
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4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych:
4.1. Ryzyko upadku z wysoko ci ponad 15 m podczas prac przy monta u instalacji
elektrycznych i instalacji odgromowej
4.2. Ryzyko pora enia pr dem elektrycznym podczas monta u projektowanych
instalacji elektrycznych.
4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wł czania si pojazdów do ruchu na pobliskiej
ulicy.
4.4. Mo liwo uszkodzenia ciała wskutek upadku z wysoko ci, upuszczenia narz dzi,
niewła ciwego obchodzenia si z narz dziami i maszynami budowlanymi.
4.5. Zagro enie po arem wskutek awarii urz dze elektrycznych lub przypadkowego
zaprószenia ognia.
4.6. Ryzyko uszkodzenia innych urz dze w modernizowanym budynku (kable
elektryczne, woda, co.) podczas prac monta owych

5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1. Bezpo rednio przed przyst pieniem do prac nale y zapozna pracowników z
zagro eniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli instrukta u z zakresu
prowadzonych robót wł cznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6.

rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagro enia zdrowia.

6.1. Zaleca si organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpiecze stwa i higieny pracy.
6.2. Nale y zapewni pracownikom odzie ochronn i sprz t ochronny osobistej oraz
dopilnowa aby rodki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca si prace na wysoko ci wykonywa z u yciem podno nika samochodowego
b d rusztowa
6.4. Zaleca si wykonywanie prac przy urz dzeniach elektrycznych wył czonych spod
napi cia oraz zastosowa odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zał czeniem napi cia
6.5. Apteczka pierwszej pomocy
6.6. Telefon komórkowy

13

Białystok 10.01.2008r

O WIADCZENIE
O wiadczam, e projekt instalacji elektrycznych w rozbudowywanym budynku
Ochotniczej Stra y Po arnej w miejscowo ci Nowe Piekuty, dz. nr ewid. 126/1
gm. Nowe Piekuty jest sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Wojciech Grudzi ski
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