Wielkopolski Zarzajd Melioracji i Urzajdzen Wodnych
w Poznaniu

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
»ROL WOD"
62-510KONIN

ul. Okolna 59

PROJEKT

BUDOWLANY

Budowa

Kanalizacja sanitarna

Branza

elektryczna

Temat

zasilanie w energi§ elektryczn^- wewn^trzna linia
zalicznikowa

Obiekt

Przepompownia sciekow nr P-5

Adres

Budziszewice, dz. nr 336/1, gm. Budziszewice

Inwestor

Gmina Budziszewice, ul. Jana Chryzostoma Paska 66,
97-212 Budziszewice

OPRACOWAL

Janusz Gorski
teclmik elektromechanik
Brzezno ul. Sloneczna 23
62-513 Ki'zymow

Piotr Gorski
PROJEKTOWAL

TECENIK EJEf.TItYE
Rozek 7, 62-512 3rz zno
upr. bud. G-r 7wi-2/l£j/9/i

KONIN, luty 2009r.

EGZ. NR

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia i zaswiadczenie z IIB
3. Opis ogolny
4. Opis techniczny
5. Obliczenia techniczne
6. Informacja bioz
7. Rysunki :
- plan zagospodarowama terenu w skali 1:5005
- schemat ideowy zasilania.

Konin02.02.2009r
miejscowosc i data

Na podstawie art. 20 ust.,4 usta.wy z dnia. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz, 201(5 z p6zniejszymi zmianami)
QSWIADCZAM,
ze projekt budowlany; Wewn^trzna linia za.silaj^ca - zalicznikowa niskiego napi^cia dla
zasilania przepompowni sciekow nr P-5 w in. Budziszewice, gni. Budziszewice
(riazwa, rodzaj i adres zamiexzkania hudowlanego)

zostal sporz^dzony zgodnie z obowi^zuj^cynif przepisami oraz zasadarni wiedzy technicznej.

TECH1
Bozek 7,(62|-512 Brz, ^z
upr. bud.\Glf 7342/193/94

P

I

O

Z

L

S

B

K A

A

INZYNIER6W
BUDOWNICTWA

Poznah,

?PPM?-P?

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani

...........................................RiottGorski.... ....................................

miejsce zamieszkania ....!?.9??.K7............................... ..............................
..62^512.Brzeznq................................................................

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okr^gowej Izby

Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......WKP/IE/.1268/0.1 ........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2009-01-01

do dnia ......... .2009-12-31 ......................................
Wielkof olskifej Okr^gowej izby
Inzynisr6w Budownictwa

ttjeny StroAdd

Wielkopolska Okr^gowa !zba Inzynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854\2011
e-mail: wkp@piib.org.pl

GP 7342/196/34

Konin dnia.1994.12.30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
DO PEtJSIIENIASAMQDZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pod^awie przepisOw § 5 ust. 2, 6 ust.3; 7 i § 13 ust,1 pkt 4 lit d.rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodov^ska z dnia 20 iutego 1975 T. w
samodaeSnych funkcji technicaiych w budownictv^s (D2,U,Nr,8 p»z,46 z

Stwlerdza sif ,ze Pan/Pani

Plotr Q6rskl
technik etektromechanik
urodzony/a dnia 18 stycznia 1956 r. w Borowie
posiada ^zygotowanie zawodowe ujxwazniaja_ce do wykonywania samodzfefnej
funkcji:
Sjudowy ! robot
w
instalacyjno-inzynteryjnej
w zakresie:
steel I ln®ta!acje etoktryczne

Pan/Pan! Piotr Gdreki
jest upowa£niony/a do:
kierowania, nadzorowania s kontrolowania budowy i robdt, kontroiowania wytwarzania
konstmkcyjnych etementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci i instaiacji elektrycznych, stacji oraz urze^dzeri
©iektroenergetycsiych o powszechnie znanych rozwi^zaniach konstrukcyjiiych,
spofzs[dzania w budownictwie jednorodannym, ^igrodowym oraz innych budynkach o
kuteturze db 1000 m3 proj@ktdw insfalacjrelektrycznych o p^wszechnie znanych
rozwistzaniachkonstmkcyjnych i schematach technicznych.
Od decygi niniejszej przy^guje Panu / Pani odwotenia do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za po^rednictwem Dyrektora Wydziahj
Gospodarki Przestrzenne] Urz^du Wojewddzkiego w Koninie, w terminie 14 dni od
datyjej

Otrzymuj^
Piotr Gdrski

62-512 Brzeino Ro±ek 7

* a woJsfwoov

1. OPISOGOLNY
l.l.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- ogl^dziny i pomiary w terenie,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500,
- projekt techniczny branzy sanitarnej,
- obowi^zuj^ce normy i przepisy.

1.2. Rodzaj i zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera projekt techniczny zasilania w energi^
elektryczn^przepompowni sciekow komunalnych.
Zakresem projektu obj^to :
- budow§ wewn^trznej linii zasilaj^cej,
- instalacj§ ochrony przeci wporazeniowej.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie
Zasilanie z sieci dostawcy energii elektrycznej odbywac si§ b^dzie ze zl^cza
pomiarowego, ktore zostanie zainstalowane w granicy dziaiki na ktorej zostala
zlokalizowana przepompownia.
Parametry sieci zasilaj^cej przestawiono na rys. nr E-02.
Zl^cze poniiarowe nie jest obj^te niniejszym opracowaniem a inwestorem
budowy b^dzie dostawca energii elektrycznej.

2.2. Wewn^trzna linia zasilaj^ca - zalicznikowa
Dla zasilania obiektu pobudowac wewn^trzn^. lini? zalicznikowq. kablem
ziemnym YKY 5 x 1 0 mm 2 od projektowanego z}^cza pomiarowego wg. pkt.
2.1 do skrzynki przytq.czeniowej przepompowni.
Ukladanie kabla
Kabel ukladac w wykopie o gt^bokosci 0,8 m. Pod kabel i na kabel nasypac
warstwy piasku o grubosci 0,1 m kazda, nast^pnie nasypac warstw^ gruntu
rodzimego o grubosci 0,15 m, ulozyc foil? kablow^ koloru niebieskiego o szer.
min. 0,2 m i pozostat^ cz^sc rowu kablowego zasypac a nawierzchni^
przywrocic do stanu pierwotnego.
Przy wejsciu kabla do zl^cza pomiarowego i skrzynki rozdzielczej oczyszczalni
pozostawic polp^tle zapasow o dl. po 1,5 m.
Przebieg trasy w.l.z. zalicznikowej przedstawiono na rys. nr E-01.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim dla
w.l.z. i urz^dzeri przepompowni b^dzie izolacja.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim dla obiektow j.w. przewidziano

szybkie - samoczynne wylajczanie zasilania za pomoca^ wylajcznika samoczynnego w zlajczu pomiarowym i wylajcznika samoczynnego w szafce
sterowniczej oczyszczalni. Przyjeto czas wylajozenia t < 0,1 s.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(przy zwarciu 1-fazowym w skrzynce nn przepompowni)
Dane :
Transformator
YAKY4x35mm2
YKYSxlOmm2

- 63 kVA
- 80mb
- 5mb

R = 0,075 + 1,766 x 0,08 + 2,34 x 0,005 = 0,227 Q
X = 0,099 + 0,074x0,08 + 0,081x0,005 = 0,104 Q
Z = X/0,227 2 +0,104 2 ~

= 0,246 Q

230
Iz =

= 746 A

1,25x0,246
I w = 1 0 x 2 0 = 200 A
Iz>Iw
- warunek szybkiego wyla^czenia dla czasu t < 0,1 s zostanie spelniony

INFORMACJA
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : wewn^trzna linia zasilaj^ca zalicznikowa do przepompowni
sciekow nr P-5
LOKALIZACJA : Budziszewice, dz. nr 336/1, gm. Budziszewice
INWESTOR : Gmina Budziszewice
SIEDZIBA : ul. Jana Chryzostoma Paska 66, 97-212 Budziszewice

Opracowal
Piotr IIBd
TECHNIEI E| Ef. TT.
Rozek 7, 62b&2f/Brz zno
upr. bud. GP\73p 'iej/94

Konin, luty 2009r.

CZ^SC OPISOWA
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Projekt zagospodarowania terenu (plan trasy przyl^cza — RYS. NR E-01
2.

Inwestor : Gmina Budziszewice

3.

Lokalizacja: Budziszewice, dz. nr 336/1, gm. Budziszewice

4. Zakres i kolejnosc robot zamierzenia budowlanego
A

Zakres robot obejmuje :
- budow§ wewn^trznej linii zasilaj^cej - zalicznikowej
Kolejnosc robot :
- wytyczenie trasy linii kablowej prze stuzb^ geodezyjn^
- wykonanie wykopow pod lini§ kablow^
- uktadanie i montaz kabla,
- wykonanie pomiarow geodezyjnych linii kablowej,
- zasypanie linii kablowych.
5. Wykaz istniej^cych obiektow budowlanych
brak

A

6.Przewidywane zagrozenia wyst^pujqpe podczas realizacji robot budowlanych :
- praca w poblizu napi^cia,
7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustaw^o bhp :
- instruktaz ogolny dotyczq-cy przestrzegania przepisow bhp,
- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniej^cych i przewidywanych
zagrozeh w miejscu pracy,
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj^ce niebezpieczenstworn w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia :
- zapewnienie stale] dostgpnosci do systemow l^cznosci,
- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dost^pem osob
postronnych.
9. Wplyw szkodliwosci i uciq.zliwosci dla dzialki sq.siedniej :
- nie wyst^puje.

10. Prace nalezy prowadzic pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajqpych
uprawnienia budowlane w branzy instalacyjno-inzynieryjnej, posiadaj^cych
wazne zaswiadczenie z przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa.
11. Nie wyst^puje zakres robot budowlanych o ktorych mowa w art. 21 a ust.2
ustawy Prawo budowlane, obejmuj^ce przypadki okreslone w § 6, ust.1-10 w
sprawie informacji dotyczq,cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003).
Konin, luty 2009r.
GorsM
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proj. w.l.z. YKY5 x 10 mm " 5 mb

QZ 5 x 4 mm 2

(wyf poziomu)

TEMAT :

Zasiianie w energi$ eiektryczn^
przepompowni sciekow nr P~5

TRE6C RYS :

Schemat ideowy linii zasiiaj^cej

ADRES :
INWESTOR :

Budziszewice dz. nr 336/1 gm. Budziszewice
/
Gmina Budziszewice
/

Opracowal :

tech. Janusz Gorski

Projektowat :
Data luty 2009r

tech. Piotr Gorski
upr. bud. nr GP 7342/196/94
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RYS. NR E-02

(silnik pornpy)

