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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.  
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji 

elektrycznej, systemu nagłośnienia oraz zasilania i sterowania systemu nawadniania 

boiska sportowego na terenie dz. nr ewid. gr. 257 i 256 obręb Miedzierza, gm. 

Smyków na której istnieje obiekt. Działka nr. ewid. gruntu 257 i 256 obręb Miedzierza, 

gm. Smyków nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się na terenie 

wpływów górnictwa. 

Wyżej wymieniona działka nie figuruje w rejestrze zabytków (nie podlega pod 

konserwatora), nie znajduje się na terenie wpływów górnictwa. Budowa niniejszej 

inwestycji nie wpłynie negatywnie ani nie pogorszy stanu środowiska naturalnego w 

czasie budowy jak i późniejszym okresie eksploatacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej nie wpłynie negatywnie jak również nie pogorszy stanu środowiska 

naturalnego w czasie budowy jak i w późniejszym okresie eksploatacji. 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu  

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie: 

a)    zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

ścieków – nie wyst ępuje , 

b)    emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych - nie 

wyst ępuje , 

c)    rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - nie wyst ępuje , 

d)    właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, 

w szczególności jonizujące, pola elektromagnetyczne i inne zakłócenia – nie 

wyst ępują, 

e)    wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe – nie wyst ępuje. 
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3. OŚWIADCZENIE 
 
 
          Stosowanie do przepisu art. 20 ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane/Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami. Oświadczam, 

że projekt dotyczący wykonania instalacji elektrycznej wg projektu: budowa boiska 

sportowego na terenie dz. nr ewid. gr. 257 i 256 obręb Miedzierza, gm. Smyków,  jest 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia cela, któremu ma służyć. 
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4. OPIS TECHNICZNY 
 
4.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projekt u: 
 

� projekt zostaje wykonany na zlecenie inwestora; 
� wybór rodzaju urządzeń elektrycznych oraz ich lokalizacja są ustalane  

z inwestorem; 
� projekt powstaje na podstawie przekazanych przez inwestora rzutów ław 

fundamentowych oraz więźby dachowej; 
� opracowanie projektu związane jest ściśle z obowiązującymi normami, 

katalogami oraz przepisami, a przede wszystkim: 
• z Przepisami Budowy Urządzeń elektrycznych, 
• z Przepisami związanymi z wykonaniem projektu; 

 
4.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektry cznych: 

� PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie 
� SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 
� SEP N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
� PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 

Część 1: Postanowienia ogólne.  
� PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

� PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe. Urządzenia przełączające.  

� PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

� PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 
4.3. Przedmiot i zakres opracowania: 
  

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalację elektryczną oświetlenia 
boiska, systemu nagłośnienia oraz zasilania i sterowania systemu nawadniającego 
boiska sportowego na terenie dz. nr ewid. gr. 257 i 256 obręb Miedzierza, gm. 
Smyków 

 

Projektuje się instalacje elektryczne: 
� oświetlenia boiska sportowego, 
� systemu nagłośnienia boiska sportowego, 
� zasilanie i sterowanie systemu nawadniającego. 
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4.4. Stan projektowany: 
 

Do zasilania obwodów oświetlenia boiska oraz zasilania systemu 
nawadniającego należy zainstalować projektowaną szafkę rozdzielczą RO zasiloną z 
istniejącej rozdzielnicy głównej budynku kablem YKY 5x16mm2 zgodnie z rysunkiem 
nr 1. W rozdzielcy głównej należy zabudować zabezpieczenie nadmiarowoprądowe – 
S303 B25A. Zaprojektowano rozdzielnicę wolnostojącą na typowym fundamencie, w 
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach minimalnych 800x825mm o 
stopniu ochrony min. IP44 oraz IK10, antygrafiti zlokalizowaną wg na rys nr 1. W 
szafce zamontować obudowę n/t (rozdzielnicę) IP44 3x12 modułów. Z rozdzielnic 
zasilone będą poszczególne obwody zasilające oświetlenie boiska oraz inne 
urządzenia. W szafce rozdzielczej RO zabudować sterownik zraszaczy oraz blok 
rozdzielczy nagłośnienia. 

Rozdzielnicę wyposażyć wg. danych katalogowych z wyposażeniem firmy 
LEGRAND, MOELLER lub innej o porównywalnych parametrach. 

 

                   

  

4.5. Instalowanie rozdzielnic:   
 

� w rozdzielnicy przewidzieć co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe 
urządzenia; 

� wykonać zasilanie urządzeń dużego znaczenia i obwodów dla potrzeb 
bezpieczeństwa; 

� zainstalować wyłączniki nadmiarowo - prądowe zasilania urządzeń dużego 
znaczenia i obwodów dla potrzeb bezpieczeństwa tj. gniazda wtykowe oraz 
instalację oświetlenia; 

� zaopatrzyć rozdzielnice w trwałe oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy  
i schemat; 
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� wykorzystywać przewody i kable elektryczne o przekroju do 16 mm2 - wyłącznie  
z żyłami wykonanymi z miedzi; 

� stosować zasady prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych - tylko w liniach 
prostych, równoległych do krawędzi ścian lub w strefach montażowych nad 
sufitem podwieszanym;  

� używać przewodów, aparatów i urządzeń posiadających świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa, wydanym przez uprawnioną jednostkę kwalifikującą. 
 
4.6. Rozmieszczenie elementów wyposa żenia:  

• W trakcie realizacji projektu należy tworzyć przejrzysty układ funkcjonalny, który 
będzie umożliwiał łatwy dostęp do elementów w czasie eksploatacji, 
konserwacji jak również wymiany poszczególnych elementów. Obwody 
rozdzielnic powinny być opisane zgodnie ze schematami strukturalnymi 
rozdzielnic w sposób trwały i jednoznaczny; 

• W pomieszczeniu występuje możliwość narażenia na występowanie wilgoci 
bądź kurzu, należy więc zastosować wyłącznie osprzęt o stopniu ochronnym  
w obudowie  izolacyjnej IP-44.  

 

4.7. Instalacja elektryczna o świetlenia boiska 
 

Instalacja oświetlenia boiska została zilustrowana na załączonym rysunku nr 1. 
Instalację należy wykonać poprzez ułożenie kabla YKY 5x10mm2 od szafy rozdzielczej 
RO przy boisku do poszczególnych słupów oświetleniowych. Kabel należy osłonić  
rurami osłonowymi przy wyjściu z budynku, przy wejściu do szafki oraz do słupów. W 
wykopie kabel układać linią falistą na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, 
następnie należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, warstwą 
rodzimego gruntu o grubości 15 cm, na koniec przykryć folią z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.    

Należy zamontować słupy stalowe o wysokości 10m, na których zamontowane 
zostaną naświetlacze Powerlug AS 1x1000W IP65, z lampami metalohalogenkowymi 
HQi-T 1000W. Naświetlacze należy montować przegubowo za pomocą typowych 
mocowań regulowanych. Na projektowanym słupie nr 2 należy zamontować na 
wysokości 8 metrów naświetlacz Powerlug AS 1x150W zasilony kablem YKY 
3x1,5mm2 z szafie rozdzielczej RO. W wykopie kablowym należy także ułożyć 
płaskownik ocynkowany FeZn 4x25mm2 i podłączając ją do poszczególnych opraw. 
Uziemienie należy wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku linką LgY16mm2. W 
przypadku gdy rezystancja uziemienia jest większa od 30Ω należy dodatkowo 
zamontować pręty gwintowane stalowe i podłączyć je do płaskownika stalowego za 
pomocą uchwytów krzyżowych lub spawając. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć 
przed korozją. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara, który będzie 
włączał i wyłączał oświetlenie terenu zgodnie z wytycznymi inwestora. Przewidziano 
również możliwość ręcznego sterowania oświetleniem poprzez przełącznik 0-1w 
obudowie IP44.  
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4.8 System nagło śnienia boiska sportowego 
 
Projektuje się zainstalowanie czterech kolumn nagłaśniających typu KGT-200/100 
oraz dwóch kolumn nagłaśniających typu KGT-100/50 o mocach 200W oraz 100W, 
które umieszczone będą na projektowanych słupach oświetleniowych wg rys. nr 2. 
Kolumny będą montowane na typowych uchwytach. Uchwyty kolumn należy 
zainstalować na wysokości ok. 3,0m. Kolumny należy zabezpieczyć  osłoną z kraty 
stalowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 W budynku szkoły projektuje się zainstalowanie w wiszącej szafie RACK 19’ 9U 
dwóch wzmacniaczy MW-3600 o mocy wyjściowej RMS 600W oraz wzmacniacz WM-
200DT o mocy wyjściowej RMS 200W, do których podłączone będą kolumny 
nagłaśniające. Do zasilania wzmacniaczy projektuje się gniado wtykowe podwójne, 
zasilone z istniejącej rozdzielnicy w budynku szkoły zlokalizowanej w korytarzu sali 
gimnastycznej. Wszystkie kolumny należy połączyć zgodnie z rysunkiem nr 6 . Od 
wzmacniaczy należy  wyprowadzić kable typu TLY 2x6 mm, które należy ułożyć z 
kablem zasilającym oświetlenie. W projektowanej rozdzielnicy RO należy wykonać 
łączenie głośników za pomocą bloku rozdzielczego. Kolumny głośnikowe należy 
zasilić od przyłącza głośnikowego kablem TLY 2x4 mm, prowadząc go w rurze 
osłonowej, razem z kablem zasilającym oświetlenie. 
 Do obsługi przewiduje się mikrofonowy zestaw bezprzewodowy LDWS1000. 
Aby zwiększyć zasięg działania zestawu, należy wyprowadzić na zewnątrz budynku 
antenę zestawu bezprzewodowego, umieszczając ją w puszce hermetycznej na 
elewacji budynku. Antenę należy połączyć z zestawem bezprzewodowym kablem 
koncentrycznym RG58 Cu. 
 

4.9. Zasilanie i sterowanie systemu nawadniaj ącego 
 

 Do nawadniania boiska sportowego zaprojektowano system nawadniania, 
zgodnie z rysunkiem nr 3. W szafie rozdzielczej RO należy umieścić sterownik ESP 
ME, który steruje pracą elektromagnetycznych zaworów PGA150. Zawory należy 
połączyć ze sterownikiem kablem YKY 2x1,5mm2. 

 
4.10. Ochrona dodatkowa od pora żenia pr ądem elektrycznym 
 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w instalacjach odbiorczych przyjęto 
szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieci TN-S realizowane poprzez 
wyłączniki różnicowo-prądowe. Do każdej latarni należy doprowadzić przewód 
ochronny PE i podłączyć go do zacisku uziemiającego tabliczki bezpiecznikowej. Obok 
kabli należy ułożyć bednarkę FeZn 25*4 mm i połączyć ją z zaciskiem ochronnym 
latarni. Zaciski ochronne latarni i zaciski ochronne tabliczki należy przewodem LgY 6 
mm2. Przewód ochronny PE należy doprowadzić do każdej oprawy oświetleniowej. 
Płaskownik FeZn 25x4mm2 doprowadzić do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku. 
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Po zakończeniu prac dotycz ących wykonania instalacji elektrycznych,  
a przed oddaniem ich do eksploatacji nale ży w/w instalacj ę podda ć ogl ędzinom, 
próbom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61  
w celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami 
norm i przepisów dotycz ących instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.  

 

5. Uwagi ko ńcowe:  

1. Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami i wymogami; 
2. Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia  
w tym zakresie; 
3. Przestrzegać przepisy BHP i technologię poszczególnych robót; 
4. Wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,    

normami  oraz z niniejszą dokumentacją techniczną; 
5. Materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone                

do powszechnego stosowania; 
6. Z uwagi na to, że projektowane obwody oświetleniowe są krótkie zrezygnowano 

z wyliczenia skuteczności ochrony p. porażeniowej; 
7. Po zakończeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykonać pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej: badanie wyłączników różnicowoprądowych, impedancji 
pętli zwarcia, uziemień odgromowych, połączeń wyrównawczych, oporności 
izolacji przewodów oraz oświetlenia ewakuacyjnego i dostarczyć protokoły 
inwestorowi; 

8. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych  
i osprzętu  przekazać Inwestorowi, 

9. Wszystkie zmiany, które na etapie realizacji robót zamierza dokonać wykonawca 
robót elektrycznych, muszą uzyskać akceptację autora projektu. 

10. Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – instalacyjnych. Część V. Instalacje Elektryczne” wydanymi  
w Warszawie w roku 1984 oraz obowiązującymi Polskimi Normami,  
w szczególności: PN-86/E–05003/01(02), PN-90/E-05023 

11. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby  
i pomiary odbiorcze 

12. Wszystkie połączenia elementów miedzianych z ocynkowanymi bądź 
aluminiowymi należy wykonać poprzez podkładki i złączki eliminujące 
bezpośredni kontakt miedzi z tymi elementami (mosiądz, podkładki ze stopu 
miedzi i utwardzonego aluminium). 

13. Całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną  
z zachowaniem zasad BHP. 
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6. Obliczenia elektryczne:  
 
6.1. Spadek napi ęcia w kablu zasilaj ącym rozdzielni ę RO. 
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Dobrano poprawnie kabel zasilający YKY 5x16mm2 o prądzie  dopuszczalnym 
długotrwałym Idd=67A, który jest większy od prądu obciążenia linii oraz od wielkości 
zainstalowanego zabezpieczenia S303 B25A w istniejącej rozdzielni RG w budynku. 

 
Spadek napi ęcia w obwodzie zasilania na świetlaczy:  
 

Spadek napięcia w kablu YKY 5x10mm2 o długości l = 190m. 
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Dobrano poprawnie kabel zasilający YKY 5x10mm2 o prądzie  dopuszczalnym 
długotrwałym Idd=52A, który jest większy od prądu obciążenia linii oraz od wielkości 
zainstalowanego zabezpieczenia w istniejącej rozdzielni RG w budynku. 

 

Spadek napięcia w kablu YKY 3x1,5mm2 o długości l = 37m. 
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INFORMACJA    BIOZ 
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                                    Projektował: 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY 

ZDROWIA. 

 
7.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów. 

7.1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii 
elektrycznej umożliwiającej pracę urządzeń elektrycznych i zapewnienie 
oświetlenia sztucznego. 
 
7.1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia terenu wraz z systemem 
nagłośnienia oraz zasilaniem i sterowaniem systemu nawadniania. 
 
7.1.3.Wykonanie po makroniwelacji terenu. 

7.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

7.2.1. Na terenie przewidzianym do budowy nie istnieją obiekty budowlane, 
7.2.2. Obiekty budowlane istnieją w pobliżu placu budowy. 

7.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu k tóre mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie objętym granicą działki istnieją elementów zagospodarowania czyli 
urządzenia elektryczne, stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. Zagrożenia j.w. pojawią się podczas realizacji robót budowlanych. 

7.4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 

budowlanych elektrycznych 

7.4.1. W trakcie prac budowlanych może zaistnieć zagrożenie wynikające  
z prowadzenia prac w pobliżu istniejącej napowietrznej linii nn. 
7.4.2. W trakcie prowadzenia robót budowlanych: 

 prowadzenie robót ziemnych w pobliżu czynnych kabli elektroenergetycznych. 
Prowadzenie robót w temperaturze poniżej 10°C. 
7.4.3. W trakcie prowadzenia robót elektrycznych: 

 przy wykonywaniu instalacji w budynku mieszkalnym (wieszanie opraw  
i układanie przewodów), oświetlenia zewnętrznego na budynku oraz w pobliżu 
otworów w stropach i okiennych występuje ryzyko upadku z wysokości. 
 

7.5. Sposób prowadzenia szkolenia pracowników przed  przyst ąpieniem  
do robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonawca prz ed przyst ąpieniem  
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do wykonywania robót budowlanych jest obowi ązany opracowa ć instrukcj ę ich 
bezpiecznego wykonywania i zapozna ć z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Pracownicy powinni l egitymowa ć się 
aktualnymi za świadczeniami odbycia szkole ń oraz badaniami lekarskimi. 
Dodatkowo pracownicy przed przyst ąpieniem do robót w warunkach 
szczególnie niebezpiecznych powinni przej ść szkolenie zapewniaj ące  im wiedz ę 
i umiej ętności do wykonywania robót zgodnie z przepisami bezpie czeństwa  
i higieny pracy.  

7.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego 
zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczna  
i sprawna komunikacie, umo żliwiaj ącą szybka ewakuacj ę na wypadek po żaru, 
awarii i innych zagro żeń: 

7.6.1. W trakcie prowadzenia robót elektrycznych przy których występuje 
ryzyko upadku z wysokości. 
 

 zabezpieczyć stanowiska pracy na wysokości przez zastosowanie 
rusztowań z odpowiednimi barierkami oraz zastosować siatki 
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadających narzędzi  
i innych przedmiotów. 


