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<PROEL> 
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH 

Bogdan Bosiak 
49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 

tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl 
 

 
METRYKA PROJEKTU  

BUDOWLANEGO. 
 

 
OBIEKT: Przyłącz kablowy wraz ze złączem kablowym. 
 
TEMAT: Przyłącz kablowy + złącze kablowe ZK4+3P + WLZ-y. 
 
ADRES:  Grodziec  dz. Nr 241, 257. 
 
INWESTOR: Gmina Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37  

                        49-100 Niemodlin. 

 
OPRACOWAŁ: Bogdan Bosiak Upr. 10/97/Op. 
 
DATA OPRACOWANIA: czerwiec  2012 r. 
 

 
 

Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 

      
 

1. Metryka projektu 
2. Spis treści. 

          3. Uzgodnienia 
- Uzgodnienie ZUD. 
- Branżowe uzgodnienia trasy linii kablowej nn RDZ Nysa. 
- Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych  w Opolu. 
- Wypis z rejestru gruntów. 
- Warunki przyłączenia. 

          4. Opis techniczny. 
          5. Obliczenia techniczne. 
          6. Rysunki 
             - projekt trasy przyłącza kablowego i wlz-ów – rys. 1/E  
             - schemat główny zasilania – rys. 2/E 
             - przekrój poprzeczny przez drogę. 
          7. Zestawienie materiałów 
          8. Informacja BIOZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
Grodziec dz. nr 241 i 257.  

 

Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie. 
- Warunki przyłączenia RDE7/ZS/2920/388/2012. 
- Inwentaryzacja w terenie. 
- Uzgodnienie z inwestorem. 
- Obowiązujące przepisy i normy. 

 
Zakres opracowania . 
 
        Niniejsze opracowanie zawiera: 
            - Projekt przyłącza kablowego,  
            - Projekt złącza kablowego, 
            - Projekt  wewnętrznych linii zasilających, 
            - Demontaż słupa oraz odcinka linii napowietrznej, 
 
Demontaż słupa linii napowietrznej n/n. 
 
       Zgodnie z pismem Rejonu Dystrybucji w Nysie wyrażającym zgodę na demontaż 
słupa nr 40 oraz odcinka linii napowietrznej n/n do słupa nr 39. Materiały z 
demontażu przekazać do Rejonu Dystrybucji w Nysie.  
       W związku z likwidacją słupa nr 40 należy zdemontować przyłącza napowietrzne 
do budynków 13 i 13a. 
 
Przyłącz kablowy. 
 
      Ze słupa nr 39 wykonać przyłącz kablowy kablem YAKXS 4 x 35 mm2 do złącza 
kablowego ZK-4+3P usytuowanego w granicy działki nr 241. Kabel przed drogę 
układać w rurze ochronnej SRS 110. Kabel układać w wykopie na głębokości 1,0 m, 
na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i 
40 cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego zasypując i 
zagęszczając grunt. Na kablu, co 10 m założyć opaski kablowe podając jego trasę, 
długość, nazwę wykonawcy i rok budowy. 
     Przejście pod drogą zgodnie z Decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
wykonać metodą przecisku. Komory przewiertowe należy umieścić poza pasem 
drogowym. Po wykonaniu robót należy przywrócić zajmowany pas drogowy do 
poprzedniego stanu użyteczności. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z 
wnioskiem do ZDP w Opolu o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Na słupie nr 39 należy zabudować ograniczniki przepięć na napięcie pracy trwałej 
o,44 kV oraz o znamionowym prądzie wyładowczym 5 kA. Rezystancja uziemienia 
słup nie powinna przekraczać 10 Ohm. 
 
Złącze kablowe. 
 
         Jako złącze kablowe należy zastosować złącze ZK-4a+3P stosując szafkę 
złączowo – pomiarową, obowiązującą w TAURON Dystrybucja. Obudowa złącza 
musi być izolacyjna wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego 



wzmacnianego włóknem szklanym, trudno palna, odporna na uderzenia 
mechaniczne i wpływy atmosferyczne oraz nie szkodliwa dla środowiska ludzi. Musi 
być karbowana i zapewniać skuteczne przewietrzanie i wentylację grawitacyjną. 
Stopień ochrony nie mniejszy niż IP 44. Fundament złącza musi być wykonany z 
tego samego materiału, co obudowa złącza. Wysokość zabudowanego fundamentu 
nad poziomem gruntu musi wynosić od 25 do 30 cm, a całkowita wysokość 
fundamentu musi wynosić minimum 80 cm. 
 
Wewnętrzne linie zasilające. 
 
     Z projektowanego złącza kablowego ZK-4+3P należy wykonać WLZ-y: 
          - do budynku nr 13 kablem YKY 5 x 10 mm2 dł. 23 mb. 
          - do budynku nr 13a kablem YKY 5x10 mm2 dł. 33 mb 
          - do projektowanego garażu kablem YKY 5x10 mm2 dł. 22 mb. 
Kabel układać w wykopie na głębokości 0,8 m, na uprzednio wykonanej podsypce z 
piasku. Kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i 40 cm warstwą gruntu. Na kablu, co 
10 m założyć opaski kablowe podając jego trasę, długość, nazwę wykonawcy i rok 
budowy. 
 
 
Granica stron i pomiar energii elektrycznej. 
 
            Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe odpływowe 
zabezpieczenia przeciążeniowego w kierunku instalacji odbiorcy. Instalacja za 
granicą stron stanowi własność odbiorcy. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej 
energii elektrycznej zastosować bezpośredni licznik energii czynnej 3-fazowy 
zainstalowany w szafce. Zabezpieczenie zalicznikowe o wartości 20 A.  
 
Ochrona przeciw porażeniowa i przepięciowa. 
 
             Jako ochronę przeciw porażeniową stosować samoczynne wyłączenie 
zasilania. Żyłę PE należy uziemić zgodnie z normą IEC 60364. Wykonać uziemienie 
ochronne, jako uziom pionowy wykonany prętami 5/8” połączonymi bednarką 
ocynkowaną. Rezystancja mniejsza niż 10 Ohm.  
 
  Uwagi końcowe.  
 

- Powyższe prace wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją. 
- Wykonać pomiary izolacji kabli przed podaniem napięcia. 
- Po podaniu napięcia wykonać pomiary ochronne instalacji wg PN-IEC 60364 

oraz pomiary natężenia oświetlenia. 
- Materiały stosowane do wykonania instalacji winny odpowiadać polskim 

normom i posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
- Prowadzenie robót zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

 
 
 

O P R A C O W A Ł : 
 

 



OBLICZENIA TECHNICZNE 
Przyłącz kablowy 

Grodziec dz. nr 241, 257. 
 

Moc przyłączeniowa. 
 
                  -      13,0 kW 
 
Moc szczytowa , dobór WLZ , oraz zabezpieczenia. 
 
 Dla projektowanego garażu 
 
              Ps = kj x Pi =  1,0 x 13,0 =  13,0 kW 
 

 Zabezpieczenie w złączu. 

                                           13000 
                      Is = --------------------------- =  19,57  A 
                                1,73 x 400 x 0,97 
 
          Zabezpieczenie za licznikowe dla projektowanego garażu – S 303 C 20  A – 
usytuowane w szafce przy złączu kablowym.  
 
Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia. 
 
W punkcie podłączenia przyłącza                     
                   R = 0, 282                                      X = 0,082 
 
Przyłącz kablowy  YAKY 4 x 35  mm2        l = 22 mb 
 
                   R = 0,036                                      X = 0,004 
                  ____________________________ 
        Z = Ѵ   (0,282 + 0,036 )2 + (0,082+0,004)2  = 0,329 
          
             1,25 x 4,5 x 50 x 0,329  =   92,53  V mniej niż Udop = 230 V  

Spadek napięcia w  

                                   41 x 22 x 103 

                  Delta U = ---------------------  = 0,47 % 
                                    34 x 35 x 4002 

  
                  Delta U  = 0,47 mniej niż U dop = 2% 
 
Wniosek końcowy : 
 
  Wykonane zasilanie wraz z instalacją wewnętrzną w całości spełnia wymogi w 
zakresie dopuszczalnych obciążeń i spadków napięć oraz szybkiego wyłączania 
zasilania. 

O P R A C O W A Ł : 

 

 



WYKAZ MATERIAŁÓW 
Przyłącz kablowy. 

Grodziec dz. nr 241,  257. 
Przyłącz kablowy. 

 

l.p. Nazwa materiału J. m. Ilość Uwagi 

1. Kabel YAKXS 4 x 35 SE mm2 mb 22  

2. Taśma PCV  m2 9  

3. Opaska kablowa szt   

4. Piasek  m3 11  

5. Szafka złączowa pomiarowa typ 
ZK-4 +3P  z fundamentem 

kpl 1  

6. Rura osłonowa SRS 75  mb 9  

7. Wkładka WT00 – gF50 A szt 9  

9. Zwora WTZ-1 szt 3  

10. Palczatki termokurczliwe kpl 2  

11. Pręt 5/8” m 12  

12. Grot 5/8” szt 2  

13.  Głowiczka 5/8 szt 2  

14. Złączka 5/8” szt 6  

15. Złącze krzyzowe szt 2  

16.  Bednarka ocynk. 30x4 m 20  

17.  Odgromnik ASA –A 440/5 szt 4  

18. Rura SV 50  m 4  

19.  Uchwyt na kabel UKB – 1 szt 4  

20. Uchwyt na rurę SV 50  WRZ - 1 szt 4  

 
Wewnętrzne linie zasilające. 
 

l.p. Nazwa materiału J. m. Ilość Uwagi 

1. Kabel YKY 5 x 10 mm2 mb 78  

2. Taśma PCV  m2 32  

3. Opaska kablowa szt 9  

4. Piasek  m3 4,5  

10. Palczatki termokurczliwe kpl 3  

17.  Rura DVK 75  mb 41  

 
 
 
 Materiały drobne 
 
   Uwaga :  
      
Należy zwrócić uwagę na posiadany atest dopuszczeniowy na stosowany osprzęt. 
 
 

O P R A C O W A Ł : 
 
 



 
WYKAZ MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 

Przyłącz kablowy. 
Grodziec dz. nr 241,  257. 

 
 

l.p. Nazwa materiału J. m. Ilość Uwagi 

1. Żerdź ZN 10 szt 2  

2. Przewód ASXSn 4 x 70 mm2 mb 29,5  

3. Przewód ASXSn  4 x 25 mm2 mb 16 przyłącze 

4.  Przewód ASXSn 2 x 25 m2 mb 26 przyłącze 

 
 
 
 
 

O P R A C O W A Ł : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do projektu budowlanego.  

 
INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Obiekt :      Przyłącz kablowy n/n wraz ze złączem kablowym i WLZ-ami. 
Adres:        Grodziec gm. Niemodlin dz. nr  241, 257. 
Inwestor:   Gmina Niemodlin ul . Boh. Powstań Śl. 37 49-100 Niemodlin. 
Projektant:   Bosiak Bogdan. 

 
1. Podstawa opracowania. 

      Opis do planu BIOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opis sporządzono również w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z dnia 19.03.2003 r.  
 

2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym. 
 
     Budowa przyłącza kablowego od słupa nr 39, przewiert pod drogą, montaż 
złącza kablowego oraz wykonanie wewnętrznych linii zasilających do 
budynków istniejących i projektowanego garażu. 
   Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części projektu. 
 

3. Przewidywane zagrożenia. 
 
         Podczas realizacji robót budowlanych, związanych z wykonywaniem 
całego przedsięwzięcia mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

a) Porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym  ( praca w 
pobliżu urządzeń pod napięciem) 

b) Potrącenie przez pojazd mechaniczny. 
        Roboty związane z wykonywaniem podłączenia, sprawdzenia, 
konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznych muszą być wykonane przez 
osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. 
        Przy wykonywaniu prac koparką lub żurawiem bezpośrednio pod linią 
napowietrzną, urządzenia te muszą być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
         Miejsce pracy musi być dostatecznie oświetlone. 
         Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo 
uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji. 
 

4. Sposób prowadzenia instruktarzu. 
 
Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami winien przeprowadzić 
instruktaż BHP obejmujący: 

a) Wskazanie miejsc zagrożeń w miejscu pracy i w pobliżu miejsca pracy. 
b) Podanie sposobów zabezpieczenia przed wypadkiem przy 

wykonywaniu prac. 



 
 

5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwu wypadku: 
 

a) Wyłączyć i uziemić urządzenie energetyczne. 
b) Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „NIE ZAŁĄCZAĆ”. 
c) Odpowiednio oznaczyć miejsce pracy. 
d) Nie dopuszczać osób postronnych w pobliże zasięgu pracy sprzętu. 
e) Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego oraz właściwych narzędzi. 
       

 
 

 
Opracował: 

 


