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                        1.Podstawa opracowania  
 
Przy opracowaniu projektu korzystano z następujących materiałów:  

 Zlecenie Inwestora;  
 Wizja lokalna dokonana w październiku 2013r. 
 Ustalenia z Inwestorem; 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brześć 

Kujawski – Uchwała Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr VI/39/11 z dnia 
16.06. 2011r. 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z 
dnia 11 września 2013r. numer 55657/2013. 

 Opinii ornitologicznej dotyczącej projektu instalacji tlenowego przetwarzania 
odpadów przy wysypisku Machnacz, gmina Brześć Kujawski, woj. kujawsko – 
pomorskie, z dnia 24 września 2013r.  

 
                         2.Zakres opracowania  
   Opracowanie  ujmuje wykonanie projektu budowlano- wykonawczego zasilania w 
energię elektryczną systemu przetwarzania odpadów biodegradowalnych w Machnaczu, 
gmina Brześć Kujawski, działki nr 15-186/5, 15-186/3, 15-187/4, 15-187/5, 15-187/8, 15-
189/3- obręb 15 Machnacz. 
 
                                3.Opis  
     3.1.Zasilanie 
Moc zainstalowana nowego obiektu wynosi 80.2  kW, natomiast moc szczytowa 40 kW. 
Moc umowna (Umowa 496479 z dnia 01.01.2006 wraz z aneksem nr 1 z 31.03.2006r.)  
w wysokości 100 kW  dla miesięcy 01-12 wystarczy dla prawidłowego funkcjonowania 
całego projektowanego i istniejącego obiektu.  
 
   Zasilanie  obiektu będzie się odbywało projektowanym WLZ kablowym YAKY 4*120 
wyprowadzonym z istniejącego pola nr 3 w pomieszczeniu rozdzielni w obiekcie. 
Kabel zasilający należy wprowadzić do złącza ZK1.  
Następnie należy ułożyć kabel YAKY 4*70 w kierunku złącza ZK2.  
Sposób układania kabli winien być zgodny z PN 76_E 05125 
Ze względu na planowane utwardzenie oraz kolizje kable należy ułożyć w rurach 
ochronnych Arot. Sposób układanie osłon otaczających i kabli w tych osłonach winiem 
być zgodny z PN 76_E 05125. 
W złączach ZK1 i ZK2 będą zamontowane zabezpieczenia odbiorników technologicznych 
– czyli skrzynek kontrolnych, wentylatorów, nawijarki membrany. 
Wyposażenie złączy ZK1 i ZK2 przedstawia rys. 2 niniejszego opracowania. 
Trasy kabli zasilających pokazane są  na rys. 1.  
Kabel układać na głębokości min. 0,7m – pod drogami i urządzeniami technologicznymi 
min. 1 m. -  sposób układania kabli podano poniżej 
Razem z kablami należy ułożyć bednarkę FeZn 25*4. 
Ze względu charakter odbiorów oraz istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne 
wszystkie kable układane w obrębie projektowanej kompostowni należy układać w rurach 
ochronnych Arot. 
 
 



 

 

 
3.2. Oświetlenie terenu 
Dla oświetlenia projektowanej części terenu posesji projektuje się linie kablowe  
z latarniami. Zaprojektowano dwa ciągi kablowe, które zasilają osiem latarń, w tym jedną 
z dwoma oprawami.  
Dla zasilania należy ułożyć kable YAKY 4*35 i YAKY 4*25 wprowadzając je kolejno do 
latarń (zgodnie ze schematem – rys. 3) 
Oświetlenie projektowane jest oprawami sodowymi np. typu LYRA 11 z lampą sodową 
typu Master City White  CDO-TT o mocy 150W/828. Oprawy te należy zamontować na 
słupach np. SAL – 70  ( słup anodowany naturalny) kotwionych na fundamentach B- 60  
np. prod. Rosa. 
W przypadku latarni z dwoma oprawami zastosować wysięgnik dwuramienny o kącie 
między oprawami 90 stopni. 
Latarnie należy zaopatrzyć w tabliczkę słupową np. TB- 1, (TB-2 dla latarni  
z dwoma oprawami). 
Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym o wartości znamionowej prądu  6A.  
Podłączenie podstawy bezpiecznikowej z oprawą wykonać przewodem typu  
OWY 3 x 2.5 mm2. 
Lokalizacja latarń oraz trasy kabli zostały uzgodniona z Inwestorem. Pokazane są one na 
Planie Linii Zasilających (rys. 1). 
Należy wykonać uziemienie słupów. Uziemienie wykonać z bednarki ocynkowanej typu 
PFe/Zn 25 x 4 mm, R<10Ω układanej w ziemi wraz ze szpilą uziemiającą i  podłączyć do 
zacisków uziemiających słupów oświetleniowych. 
Oprawy i konstrukcje wsporcze opraw należy podłączyć do przewodu ochronno-
neutralnego. 
Sterowanie oświetleniem terenu wykonać w sposób uzgodniony z inwestorem, 
uwzględniając jednak możliwość załączania niezależnego co najmniej dwóch grup latarń. 
 
                    3.3.Ochrona przeciwporażeniowa  
System  dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie napięcia    
w  przypadku  przekroczenia  wartości  napięcia  dotykowego bezpiecznego. 
   Ochronie podlegają wszystkie metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem  
w przypadku uszkodzenia izolacji.  
  Zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 30 mA w złączach ZK1 i ZK2. 
Wyłączniki te chronią każde projektowane urządzenie. 
 

Bilans mocy                    
Zainstalowane urządzenia  

 
Zestaw wentylatorowy   14szt *4.6 kW    = 64.4  kW 
Nawijarka   2szt *7.5 kW    = 15  kW 
Oświetl. terenu   1 kpl. *0.8kW   = 0.8  kW 
Razem  Moc Zainstalowana (Pi) = 80.2 kW 
 
Współczynnik jednoczesności   K = 0.5 
 
Moc szczytowa      
 

Ps = K* Ps = 87.4*0.5 = 43.7 kW ~~ 40 kW 
 
 
 



 

 

Zastosowane materiały oraz sposób ich montażu 
 
 
• 1.Materiały 
•  
• 1.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
• Wszystkie materiały stosowane do budowy zasilania i oświetlenia powinny posiadać certyfikaty.  
• Materiały powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej. 
•   
• 1.2.Rodzaje materiałów 
• - cement portlandzki do wykonania fundamentów pod słupy oświetleniowe wg normy  
• PN-B 30000/A-1,A-2 
• - piasek do układania kabli wg normy PN-B -11113 
• - woda powinna być “odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/6775-03/03. Woda wodociągowa może 
•    być używana bez badań laboratoryjnych  
• - folia kalandrowana z PCV koloru niebieskiego gr.  0,5 mm wg normy BN-80/6775-03/03 
• - przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów  niepalnych z tworzyw sztucznych lub stali, 
•   wytrzymałych mechanicznie i chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Przepusty kablowe 
•    pod jezdnią  zgodnie z Dokumentacją  Projektową z rur Arot  100. 
• - kable elektroenergetyczne w izolacji i powłoce poliwinylowej na napięcie 0,6/1 kV  
•    wg PN-76/E-90301 typu YAKY i YKY  o przekrojach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
• - słupy stalowe wysokości  według projektu elektrycznego,  
• - wysięgniki rurowe jednoramienne z nachyleniem 15  od poziomu o wysokości i wysięgu zgodnie 
Dokumentacją Projektową, dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych. 
• - tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe posiadające 1 podstawę bezpiecznikowe 25A,  
• - oprawy oświetleniowe zewnętrzne do wysokoprężnych lamp sodowych  II klasy ochronności. 
•  
• 2.Sprzęt 
•  
• Wykonawca powinien korzystać ze sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót: 
• żurawia samochodowego, 
• samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
• wiertnicy, 
• zagęszczarki wibracyjnej, 
• spawarki. 
Zastosowany sprzęt Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem Budowy. 
 
3.Transport 
 
Elementy lampy należy przewozić dostosowanymi środkami transportu.  Przewożone elementy oświetlenia 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed  uszkodzeniem. 
 
4.Wykonanie robót 
 
4.1. Warunki wstępne 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji robót związanych z instalacją 
zasilania i oświetlenia. 
Montaż kabli , złączy i  słupów powinna zostać wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
4.2. Wytyczenie miejsca układania kabli i posadowienia słupów 
Podstawą wytyczenia miejsca posadowienia słupów i wyznaczenie przebiegu kablowej linii zasilającej  
stanowi Dokumentacja Projektowa znajdująca się w posiadaniu Inwestora.   
Wytyczenie powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa 
wykonującego montaż. 
 
4.3. Wykonanie wykopu pod słup lampy . 
Wykop pod słup należy wykonać przy pomocy zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym a przy 
istniejących kablach ręcznie. 
Głębokość wykopu 2,0 m i średnica 1,0 m są zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  3 cm.  
 Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy i powinien być usunięty poza Teren Budowy. 
 
4.4.  Wykonanie rowów  dla kabli i bednarki uziemiającej. 
Rowy kablowe należy wykopać na głębokość 0,7 m o szerokości dna 0,4 m, a bednarkę ułożyć we wspólnym 
wykopie z kablami. 
Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy i powinien być bezzwłocznie usunięty poza Teren Budowy. 
 
 



 

 

4.5. Montaż słupów i wysięgników. 
1. Na dnie wyznaczonego otworu słupa należy ułożyć płytę betonową 35x35x5 i następnie ustawić słup.   
    Montaż słupa wykonać mechanicznie przy użyciu dźwigu. Odchyłka osi słupa od pionu nie może być 
   większa niż 0,001 długości słupa. Słup w wykopie zalać betonem B 7,5 wg normy PN- 88/B-06250. 
2.  We wszystkich słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową, a samą wnękę 
     wyposażyć w drzwiczki stalowe z zamkiem. 
3. Oś wysięgnika oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi ulicy z dokładnością 2 . Wysięgnik 
powinny być  przykręcone do słupa w sposób umożliwiające ich wymianę.. 
4. wnęka powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 0,5 m. od powierzchni , w taki sposób aby jej oś 
tworzyła kąt 45  z linią równoległą do kierunku ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej do 
kierunku najazdu. na zewnątrz od jezdni.  
 
4.6. Zamontowanie opraw oświetleniowych na słupach 
1. Przed zamontowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie i prawidłowość połączeń. 
2. Oprawy należy montować po ustawieniu słupów. 
3. Oprawy montować do słupów w sposób trwały poprzez skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w 
inny sposób umożliwiający wymianę oprawy. 
4. Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy.  
5. Źródła światła należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
6. Instalowane oprawy powinny być czyste. 
 
4.7.  Układanie kabli zasilających 
Kable zasilające nn należy układać zgodnie z PN-76/E-05125.  
Kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku grubości 0,1 m. Ułożone kable 
przykryć warstwą piasku 0,1 m i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15 m, przykryć folią ostrzegawczą koloru 
niebieskiego i zasypać gruntem zgodnie z D.02.03.01.. 
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1 3 % długości wykopu wystarczającym na 
skompensowanie możliwych przesunięć gruntu. 
Przy słupach i przepustach należy układać zapasy długości 1 m.  
Na trasie i przy wprowadzaniu do słupów i rur ochronnych Wykonawca zaopatrzy kable w trwałe oznaczniki.  
 
4.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
Dla linii obowiązuje układ TN-C.  
, w razie potrzeby naprawić, odnowić porzez pomalowanie i dopiero zamontować. 
 
 
5.Kontrola jakości robót 
 
5.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być zgodna z postanowieniami OST D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na teren budowy ze świadectwem jakości lub atestem wydanym 
przez producenta  
i powinny być sprawdzone przez Inżyniera 
 
5.2.Kontrola wykonania robót 
 
5.2.1. Sprawdzenie wykonania wykopów pod  słupy  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić jego głębokość, kształt i sposób wykończenia z tolerancją  10%. 
 
5.2.2.  Latarnie  oświetleniowe  
Elementy lampy powinny by zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzeniu podlega: 
1. dokładność ustawienia pionowego każdego słupa z tolerancją odchylenia od pionu nie większą niż  0,001 
długości słupa, 
2. prawidłowość ustawienia wysięgnika - oś każdego wysięgnika powinna być ustawiona prostopadle do osi ulicy  
3. z dokładnością  2 %,  
4. wnęka tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej zamontowana na każdym słupie 0,5 m od ziemi, 
5. jakość połączeń kabli i przewodów na tabliczce oraz na zaciskach oprawy - sprawdzone wszystkie zaciski i 
połączenia na każdej latarni, 
6. jakość połączeń śrubowych wysięgników i opraw - sprawdzona na każdej latarni, 
7. stan antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów - równomierny, trwały i nienaruszony, 
8. nie dopuszcza się uszkodzeń mechanicznych. 
 
5.2.3.Linie kablowe 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
• głębokość zakopania kabla z tolerancją  5 cm, 
• grubość posypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją  1 cm, 
• odległość folii ochronnej od kabla z  tolerancją  5 cm, 
• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 



 

 

• Pomiary należy wykonać co 10 m budowanej linii kablowej z wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył 
kabla, które należy wykonać dla każdego odcinka kabla. 
• Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenie gruntu pod kablem minimum 0,97 . 
 
• 5.2.4. Instalacja przeciwporażeniowa 
• Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą 
być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej. 
• Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (w sieciach zerowanych) impedancję pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 
• Wszystkie wyniki należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
  



Saniko

E1.0 5834259.23 6564645.27
E1.1 5834234.09 6564641.80
E1.2 5834240.56 6564591.08
E1.3 5834262.47 6564594.19

E2.0 5834262.47 6564594.19
E2.1 5834233.63 6564590.10
E2.2 5834235.10 6564578.59
E2.3 5834266.10 6564497.45
E2.4 5834275.21 6564498.66

EW0 5834262.57 6564594.20
EW1 5834263.34 6564588.46
EW2 5834322.56 6564596.36

EZ0 5834275.31 6564498.68
EZ1 5834334.53 6564506.57

L1 5834235.05 6564642.14
L2 5834241.60 6564590.83
L3 5834277.91 6564591.33
L4 5834313.55 6564596.39
L5 5834249.18 6564540.89
L6 5834279.81 6564498.97
L7 5834306.42 6564502.52
L8 5834333.04 6564506.07



        Zgierz, 17 październik2013r. 
 

       OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r – Prawo Budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2006r No 156 poz. 1118 z. p. zmianami) 
 
oświadczam,  iż   dokumentacja: 
 

Projekt budowlany budowy instalacji przetwarzania odpadów 
wraz z infrastrukturą techniczną,  

Machnacz, gmina Brześć Kujawski  
 

LOKALIZACJA : 
87-880 Machnacz, gmina Brześć Kujawski, działka 

 nr 15-186/5, 15-186/3, 15-187/4, 15-187/5, 15-187/8, 15-189/3,  
obręb 15 - Machnacz 

 
INWESTOR: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 
87-800 Włocławek ul. Komunalna 4 

 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
 
Instalacje elektryczne: 
 
mgr inż.  Jerzy Szymański upr.nr 27/72-Łw i 149/74  Łw 
 
 
została wykonana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami 
jest wykonana zgodnie z zamówieniem i umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i zasadami wiedzy technicznej, , a także jest kompletna w zakresie 
koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
 

AUTOR OPRACOWANIA  
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TEREN UTWARDZONY - POSADZKA BETONOWA 

GRANICE TERENU OBJĘTEGO 
ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:

35,3

15,0

35,3
88,6

5 ,
5

8 ,6

8 ,6
8 , 0

skala 1:500 data: 17.10.2013r.

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI  
PRZETWARZANIA ODPADÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ,Machnacz, gmina Brześć Kujawski 
dz. nr  186/3, 186/5, 187/4, 187/5, 187/8, 189/3 obręb 15.

nr rysunku: 1

B

C

D
E

A

1 ,8

Ogrodzenie stalowe sy
cokole betonowym, dłu

1,5

5,0
Skarpa

poziom  wierzch u pły ty=72.80m  npm

poziom  terenu=72.60m  npm

poziom  teren u=72.60m  npm

Skarpa wzmocniona

Proj. zbiornik
szczelny V=11m3

S1 Istn. wylot
kd300mm

Proj. osadnik

Proj. separator
subst. ropopochodnych

Skarpa wzmocniona

E2.4

EZ1

ZK2
EZ0

L6

L

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

PROJEKTOWANE ZŁĄCZA KABLOWE

L8

OPRAWA OŚW. NP. LYRA 11

SŁUP OŚW NR 1-8 NP. SAL-70

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:  PLAN LINII ZASILAJĄCYCH

OPRACOWAŁ: mgr  inż. Jerzy Szymański upr. nr 27/72-Łw i nr 149/74 ŁwOPRACOWAŁ: mgr  inż. Jerzy Szymański upr. nr 27/72-Łw i nr 149/74 Łw



skala ---- data: 17  październik 2013 nr rysunku: 2

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

                        

NAZWA RYSUNKU:  SCHEMAT ZASILANIA

OPRACOWAŁ: mgr  inż. Jerzy Szymański upr. nr 27/72-Łw i nr 149/74 Łw
                        
OPRACOWAŁ: mgr  inż. Jerzy Szymański upr. nr 27/72-Łw i nr 149/74 Łw
                        

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI  
PRZETWARZANIA ODPADÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ,Machnacz, gmina Brześć Kujawski
 dz. nr  186/3, 186/5, 187/4, 187/5, 187/8, 189/3 obręb 15.



skala data: 17  październik 2013 nr rysunku: 3

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

                        

NAZWA RYSUNKU:  SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU

OPRACOWAŁ: mgr  inż. Jerzy Szymański upr. nr 27/72-Łw i nr 149/74 Łw
                        

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI  
PRZETWARZANIA ODPADÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ,Machnacz, gmina Brześć Kujawski dz. nr 
186/3, 186/5, 187/4, 187/5, 187/8, 189/3 obręb 15.
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