
1. Stan istniejący. 
Budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest ze złącza kablowego ZK 2681. W złączu 
kablowym wykonano rozdział przewodu PEN na N i PE, złącze kablowe uziemiono. W 
przedsionku na parterze zabudowana jest rozdzielnica RG z trójfazowym układem 
pomiarowym energii czynnej i biernej, z zabezpieczeniem przedlicznikowym, 
ochronnikami przepięciowymi, przekładnikami prądowymi oraz zabudowany jest wyłącznik 
główny budynku.  
Istniejące zasilanie oraz układ pomiarowy w budynku Starostwa Powiatowego nie ulegnie 
zmianie. Inwestor dokona zwiększenia ilości zamówionej mocy do budynku 
 

2.  Zasilanie budynku zaplecza boisk. 
Z istniejącej rozdzielnicy RG budynku zaprojektowano wlz, który należy wykonać kablem 

YAKXS 5*50mm2. Kabel układać w rowie kablowym na głębokości 0.7m. na 10-cio 
centymetrowej podsypce z piasku. Przy wprowadzeniu kabla do budynków zastosować 
rury ochronne DVR 75. Kabel przysypać 10-cio cm. warstwą piasku oraz warstwą gruntu 
rodzimego zagęszczając go. Nad kablem (30 cm) ułożyć folię z tworzywa sztucznego w 
kolorze niebieskim o szerokości 40 cm. Promień gięcia kabla nie może być mniejszy niż 
jego 15-krotna zewnętrzna średnica. W miejscach kolizji z istniejącymi sieciami 
podziemnymi kabel układać w rurach ochronnych DVK 75 mm. Na istniejące linie kablowe 
w miejscu skrzyżowania z projektowanym kablem założyć dwudzielne rury PS 110. 
Resztę rowu zasypać warstwą gruntu rodzimego zagęszczając go.  W rozdzielnicy RG 
kabel  zabezpieczyć bezpiecznikami DOII-63A. W projektowanym budynku szatni kabel 
wprowadzić do rozdzielnicy wewnętrznej. 

W rozdzielnicach oraz na trasie kabla co 10m, kabel należy zaopatrzyć w oznaczniki 
kablowe zawierające: 

• symbol i numer kabla, 
• oznaczenie kabla, 
• znak użytkownika, 
• rok ułożenia.   

Kabel prowadzić zgodnie z trasą kablową przedstawioną na planie trasy kablowej. 
Warunkiem przystąpienia do prac jest wytyczenie trasy kabla, a po jego ułożeniu 
przed zasypaniem namiar przez uprawnionego geodetę. Przed przystąpieniem do 
wykopów należy powiadomić właściciela działek. Po ułożeniu kabla teren po trasie 
doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004. 
 

3. Uwagi 
� Wykonanie robót ziemnych poprzedzić wytyczeniem tras kablowych przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
� Do realizacji budowy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (Prawo 
Budowlane art.10). 

� Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

� W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem 
istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne 
wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o 
terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego 
uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami 
elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie 
z obowiązującymi normami. 



� Użyte w dokumentacji projektowej i obliczeniach nazwy firm, wyrobów 
budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art.29 ust 3 ustawy "Prawo 
zamówień publicznych" jako informację na temat oczekiwanego standardu 
poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest 
zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 
zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (Art 5 ust Prawo 
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie 
standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w 
projekcie i specyfikacjach. 

� Na cały zakres prac opracować geodezyjny namiar po wykonawczy. 
� Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary: 
- rezystancji izolacji linii kablowych 
- rezystancji uziemienia, 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  
   Wyniki pomiarów zaprotokółować. 

 


