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OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
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Oświadczenie 

 
 

Zgodnie  z  art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016r., poz. 290 tekst 

jedn. z późn. zmian.) oświadczam, że dokumentacja techniczno – prawna 
 
 

„Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków      

w Mosznej” 
 

 

 

Lokalizacja:   47-370 Moszna , 

                   dz. nr 298/6, 302/4, 302/9, 302/12, 320, 328, 337/2 

 

 

wykonany dla :  Gmina Strzeleczki  

                       ul. Rynek 4 

  47-364 Strzeleczki 
 
 

 

opracowany we wrześniu 2020r. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Pan PIOTR SPAŁEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 36, 47-364 STRZELECZKI

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej 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.

OPL-YWP-483-DXD *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2020.01.08 12:18:29 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Pan HERBERT SZNEIDER o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0933/01

adres zamieszkania ul. GŁÓWNA nr 4 m. 3, 47-316 GÓRAŻDŻE

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej 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.

OPL-E9A-64B-JYM *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2019.12.16 11:54:20 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska
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OPIS TECHNICZNY 

PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DLA POTRZEB 

ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                                       

W MOSZNEJ 
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Spis rysunków 
Lp. Nazwa rysunku Numer rysunku Skala 

1 Projekt zagospodarowania terenu PZT 1:1000 

2 Schemat ideowy złącza kablowego ZK E1 -- 
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1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora, 

• Inwentaryzacja w terenie, 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

• Warunki przyłączenia nr. WP/033043/2020/O03R06 z dnia 30-04-2020r 

• Umowa przyłączenia nr. UP/0330043/2020/O03R06 z dnia 22-06-2020r 

   

2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb 

zasilania oczyszczalni ścieków w miejscowości Moszna poprzez wykonanie linii kablowej 

WLZ od projektowanego złącza kablowo-pomiarowego na działce nr. 302/4 do rozdzielnicy 

głównej budynku oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce nr. 298/6. 

 

3 Zakres opracowania 

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje: 

• Wewnętrzna linia zasilająca WLZ. 

4 Podstawowe dane techniczne 

Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie zasilania: 400[V], 

• układ sieci: TN-C 

• moc czynna przyłączeniowa: Pi=35,0 [kW], 

• moc czynna szczytowa (zapotrzebowana) obiektu: Ps=11,0 [kW]. 

 

5 Pomiar i przyłącze energetyczne 

Zasilanie budynku wyprowadzić zgodnie z Warunkami przyłączenia                                                                

nr. WP/033043/2020/O03R06 ze złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego przy stacji 

transformatorowej SN/nN „Moszna PSK” OPW 50667. Budowa złącza kablowo-pomiarowego 

realizowana jest, zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi Przyłączenia przez 

TAURON Dystrybucja S.A i nie jest objęta niniejszym opracowaniem.   
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6 Wewnętrzna linia zasilająca 

Od złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w pobliżu stacji transformatorowej 

SN/nN „Moszna PSK” OPW 50667 do projektowanego złącza kablowego zlokalizowanego 

bezpośrednio przy budynku oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce nr. 298/6 należy 

ułożyć linię kablową WLZ zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. PZT). 

Projektowaną linię wykonać kablem typu YAKXS 4x120mm2. 

Projektowany kabel należy układać w wykopie o głębokości 80cm na 10cm podsypce                

z piasku. Kabel prowadzić w wykopie linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu.            

Po ułożeniu kabel należy przysypać 10cm warstwą piasku, następnie 15cm gruntu rodzimego, 

oznaczyć folią kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25cm i grub. 0,5mm oraz pozostałą 

ziemią z wykopu, ubijaną warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. Odległość 

folii od kabla powinna wynosić minimum 25cm. 

Sposób ułożenia kabla w wykopie przedstawiono na poniższym rysunku: 

 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej takimi jak: elektroenergetyczne linie kablowe, sieć wodociągowa, 

sieć teletechniczna itd. oraz pod drogami kabel układać w rurach osłonowych typu DVK 110 

oraz SRS 110 koloru niebieskiego.  

W miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza z Drogą Wojewódzką nr. 409 kabel 

należy przeprowadzić pod jezdnią i dnem rowu metodą bezwykopową (przewiert, przecisk) bez 

naruszenia nawierzchni i konstrukcji jezdni oraz rowu.   

Prace ziemne w pobliżu innych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Prace 

ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzonych w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów na terenach zieleni 

lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 z 

2004r. poz. 880.). W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność ponosi inwestor i 

wykonawca robót. 
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W przypadku prowadzenia linii WLZ w pobliżu innych sieci uzbrojenia terenu 

dopuszczalne odległości zbliżeń i skrzyżowań zostały przedstawione w poniższych tabelach: 
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7 Złącze kablowe ZK 

Projektuje się zabudowanie złącza kablowego typu ZK-1p/R bezpośrednio przy budynku 

oczyszczalni ścieków, w miejscu wskazanym na rys. PZT. W złączu zabudować rozłącznik 

izolacyjny bezpiecznikowy typu RBK 1 VD prod. APATOR. Rozłącznik wyposażyć                             

we wkładki bezpiecznikowe typu NH1C gG 40A/500V.  

W złączu należy wykonać główną  uziemiającą przyłączoną do uziomu którego wartość 

rezystancji nie powinna przekraczać Re<10Ω. 

Od złącza to rozdzielnicy głównej ułożyć linię zasilającą wykonaną przewodem typu 

YDYżo 5x16mm2. Linię kablową prowadzić w obrębie budynku w rurach osłonowych typu 

RL36.  

8 Uziom 

Projektuje się wykonanie uziomu wykonanego taśmą stalową ocynkowaną typu                            

FeZn 30x4mm. Uziom prowadzić we wspólnym wykopie z linią kablową. Uziom ułożyć nad 

przewodem, w warstwie gruntu rodzimego. Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia 

powinna wynosić R<10Ω. W przypadku nie uzyskania w/w wartości rezystancji należy 

wykonać dodatkowe uziomy pionowe w pobliżu złącz i połączyć je z uziomem. Wszystkie 

połączenia w ziemi wykonywać poprzez spawanie i zabezpieczyć przed korozją. 

9 Obliczenia techniczne 

Moc zapotrzebowana: 11,0kW 

Współczynnik mocy cosφ = 0,8 

Prąd obciążenia: 

𝐼𝑏 =
∑ 𝑃𝑠

√3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ cos 𝜑
=

11000

√3 ∙ 400 ∙ 0,8
= 19,84𝐴 

 

Dobrano zabezpieczenie główne o prądzie znamionowym In=63A 

Dobrano kabel zasilający YAKXS 4x120mm2 o obciążalności prądowej Iz=294A 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

19,84 ≤ 63 ≤ 294 

𝑊𝑎𝑟𝑢𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 

𝐼𝑧 ≥
𝑘2 ∙ 𝐼𝑛

1,45
   𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑘2 = 1,6 →      294 ≥

1,6 ∙ 63

1,45
  →  

   294𝐴 ≥ 69,5𝐴      𝑊𝑎𝑟𝑢𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 

Sprawdzenie spadku napięcia na WLZ od ZKP do RG: 

𝛥𝑈% =
100 ∙ 𝑃𝑠 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈𝑛
2

= 1,5% ≤ 5% 𝑊𝑎𝑟𝑢𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑜𝑛𝑜 
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10 Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektowana linia kablowa pracować będzie w układzie sieciowym TN-C. W układzie tym 

zgodnie z normą N SEP-E-001 zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Obwód 

zabezpieczony jest w stacji transformatorowej wkładkami topikowymi umożliwiającymi 

wyłączenie zasilania w stanie zakłóceniowym w czasie 5s. 

11 Materiały 

Do realizacji powyższego zadania należy stosować wyroby i materiały dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano: 

• Aprobatę techniczną, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Deklarację lub certyfikat zgodności z PN 

12 Próby i badania powykonawcze 

Po wykonaniu robót, przed podaniem napięcia zasilającego, wszystkie urządzenia i kable 

elektryczne poddać oględzinom, próbom oraz badaniom, w celu sprawdzenia poprawności 

wykonania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją. 

Po ułożeniu kabli wykonać próby ciągłości oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napięcia 

zasilającego wykonać pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.                               

Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Z przeprowadzonych oględzin, badań i pomiarów sporządzić protokoły. 

13 Uwagi końcowe 

Wszystkie prace związane z realizacją zadania, należy wykonać zgodnie z niniejszym 

projektem, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Opracował:        Sprawdził:           

 

mgr inż. Piotr Spałek      mgr inż. Herbert Szneider 
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Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

INWESTOR: 
 

Gmina Strzeleczki 

ul. Rynek 4 

47-364 Strzeleczki 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
 

PRYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DLA POTRZEB ZASILANIA 
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47-370 Moszna 
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Sprawdził:  
mgr inż.  

Herbert Szneider 

139/93/OP 

nr uprawnień 
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1 Zakres robót 

• Wytyczenie przez służby geodezyjne trasy linii kablowej WLZ , 

• Układanie kabli w ziemi, 

• Montaż  prefabrykowanego złącza kablowego, 

• Montaż linii zasilającej wewnątrz budynku. 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Sieć energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV, 

• Budynki mieszkalne i gospodarcze, 

• Drogi wojewódzkie i powiatowe, 

• Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna. 

3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Istniejąca sieć energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV, 

• Drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów mechanicznych, 

4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

• Porażenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych pod napięciem, 

częściowo pod napięciem lub w strefie występowania napięcia – mały stopień 

zagrożenia, 

• Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciężkim – przy załadunku i montażu linii 

kablowej – mały stopień zagrożenia, 

• Upadek z wysokości – podczas prac wykonywanych na wysokości – mały stopień 

zagrożenia, 

• Wypadki komunikacyjne – podczas wykonywania wszelkich robót w pasie drogowym  

– średni stopień zagrożenia, 

5 Instruktaż pracowników dla robot szczególnie niebezpiecznych 

• Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy – w zakresie ogólnych zasad i przepisów 

BHP. 

• Przeszkolenie przed wejściem na stanowisko pracy – w zakresie szczególnych zasad                   

i przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujących przy danej pracy,                   

a zwłaszcza regulujących sprawy wyłączeń, poleceń i dopuszczeń do pracy na sieci 

energetycznej w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 
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6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

6.1 Środki techniczne: 

• Konieczność stosowania atestowanego sprzętu ochronnego (przeciwporażeniowego), 

ubrań roboczych i ochronnych, hełmów ochronnych, 

• Konieczność stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych                  

do eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi, 

• Konieczność stosowania dodatkowych środków technicznych (barierki, ogrodzenia, 

podpory, odciągi, szalunki) wynikających z warunków bezpieczeństwa dla specyfiki 

danej pracy, 

6.2 Środki organizacyjne: 

• Przeszkolenie na stanowisku pracy, 

• Ważne zaświadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokościach,                     

przy urządzeniach elektrycznych, przy sprzęcie specjalistycznym, 

• Wykonywanie prac pod nadzorem, 

• Właściwe zabezpieczenie miejsca pracy, 

• Obsługa maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone                   

i uprawnione, 

• Wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony 

osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy, 

• Prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 

• Właściwe oznakowanie miejsca pracy, szczególnie przy robotach prowadzonych                 

w pasach drogowych oraz przy możliwości dostępu osób postronnych, 

• Stosowanie środków propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych                                             

i informacyjnych. 

 

 Opracował:       Sprawdził:    

mgr inż. Piotr Spałek                                                 mgr inż. Herbert Szneider 

     


