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OSVtIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszym oswiadczam, ' e dokumentacja projektu budowlanego
Przebudowa amfiteatru i arku zdrojowego
Ustron, ul. Parkowa - @k elektryczna

jest kompletna i zost a opracowana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technic nej:
■
•
■

■
■
■

Prawo budowlane z. U. Nr 89 z 1994 r., Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (tekst
ujednolicony przez owny Urzgd Nadzoru Budowlanego)
Ustawa z dnia 27 . 0 .2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr. 80 z 20 C r., poz. 717)
Rozporz4dzenie 'stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technic ych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 200 r. poz. 690)
Rozporzkdzenie Nffiistra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1133) sprawie sporz4dzenia projektu budowlanego
Ustawy o wyrobach udowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U.Nr 92 poz. 881).
Rozporza<dzenie Afi istra Infrastruktury z dnia 2 wrzeinia 2004 w sprawie
szczegolowego zal resu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wyk 'a i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uiytk ego (Dz.U.Nr 202 Poz. 2072).
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1.2 BILANS MOCY
a) obcia7enie amfiteatru przy zasil iu ze stacji transformatorowej
RG P. = 128,4 kW
PP = 84,5 kW
I = 128,5 A
Ib w zl4czu kablowym - za ezpieczenie gl6wne - 160 A.
1.3 UKLAD ZASILANIA AMF TEATRU
Zasilanie podstawowe obie ktu w energig elektrycznf wykonane jest kablem YAKY4* I 85mm2
z trafostacji nr 2609, Ustron Slo czna,, a zasilanie rezerwowe kablem YAKY 4*50mm2 z
rozdzielnicy NN nr 2310 ,,Ustron ypoczynek,, wprowadzonym do szafy pomiarowo -rozdzielczej
zlokalizowanej na terenie amfitea . Szafa to zostanie podczas prac modernizacyjnych zdemontowana
i przeniesiona do wydzielonego n ten cel pomieszczenia w zapleczu sceny. Przy modernizacji ukladu
zasilania kabel zasilania podstaw ego odkopae nalezy na odcinku okolo 70m i ulozye w /g nowej
trasy nie kolidujgcej z projektow ym oczkiem wodnym . BrakuJ4cy odcinek kabla po jego
wprowadzeniu do pomieszczenia ozdzielni RG nale2y zmufowac a miejsce mufowania oznakowae
slupkiem oznacznikowym ze znac kiem "M".
Podobnie uczynic nalezy z kable zasilania rezerwowego.
Doprowadzenie energii do poszcz g6lnych tablic rozdzielczych w budynku zaplecza zostanie
wykonane kablami YAKY ulo±on

i w ziemi i na konstrukcjach w rurach oslonowych DVK 23 oraz

rurach RVS .
1.4 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
IstnieJ4cy pblposredni po iar energii elektrycznej dla calego amfiteatru pozostanie
niezmieniony i jako cz@§e sklado a rozdzielni gl6wnej RG znajdzie sic w wydzielonym dla tej
rozdzielni pomieszczeniu. Dlateg tez drzwi tego pomieszczenia muszq bye wyposa2one w zamek
Rejonu Dystrybucji Cieszyn , tak by zgodnie z pismem BE/RD2/ZS/KB/2223/06 z dnia 04.05.2006r
zapewnic catodobowy nieskrcpow any dolt@p pracownikom RD do urzfdzeb bcd4cych wlasnosci4
Rejonu Energetycznego.

1.5 ROZDZIAL ENERGII W Bl}JDYNKU
Rozdzielnia glowna RG zasilala @ dzie calogc budynku wedlug polftczen pokazanych na rys. 3.
Zaprojektowano nastcpujgce tabli ,e rozdzielcze:
- rozdzielnia RG - zasila rozdziel ice sceny , zaplecza sanitarnego , zaplecza sceny.
- rozdzielnia RS - zasila urzkdzen a ogwietlenia sceny ( zasilacze tyrystorowe , ogwietlenie
dekoracyjne za sceny)
- rozdzielnia RK - zasila urzgdzenja kawiami i bufetu ,
- rozdzielnia RT - zasila obwody gwietlenia i gniazd wtyczk. budynku sanitariatow ( WC-ogOlne ),
- rozdzielnia RZ - zasila obwody aplecza amfiteatru ( komunikacjc , garderoby, WC),

1.6 ZASILANIE OKAZJONAL YCH PUNKTOW HANDLOWYCH
Zasilanie poszczegolnych unktow poboru energii wykonac kablami YKY5 *6mm2 zgodnie z
planem tras kablowych pokazany n na rys.nr. 1.
Skrzynki z gniazdami do okazjon nego poboru energii elektrycznej wyposazyc
zgodnie ze schematem
ideowym pokazanym na rys nr 4.

Obwody gniazd wtykowych 1-fza ilane bcdgL przewodem YKYFty2o 3 x 2,5 mm2 a gniazd 3-f
5*4mm2 . W kazdej skrzynce umi szczone zostanq zabezpieczenia nadmiarowo -prftdowe typu S301
B 16 i S303C20 oraz 4-polowy

lgcznik roznicowo -prgdowy In=25/0,03A.

Skrzynki z tworzywa sztucznego andalo-odpome i zamykane na klucz nalezy instalowac 0,4m nad
ziemia W skrzynkach zamontowa osprzgt bryzgoszczelny.

Projektowane 2 obwody zasilania ) kazjonalnych punktow hand ] owo-gastronomicznych bgdkzasilane:
-pierwszy - z rozdzielnicy RT (san ariaty)
-drugi - z rozdzielnicy RG
Obydwa obwody wykonac kablem YKY 5*6mm2 i zabezpieczyc w tablicach rozdzielczych
wyl4_cznikami nadprftdowymi S30302 i wytacznikiem roznicowo -prgdowym In=63/0,03A.

. .r

1.7 OSWIETLENIE ZEWN T E 1 DEKORACYJNE
Dla oswietlenia terenu prz leglego do amfiteatru zaprojektowano trzy obwody oswietlenia
zewnctrznego . Pierwszy obw6d o wietlal bcdzie parking i drogc dojazdowf do zaplecza amfiteatru
i tlo sceny ; drugi obw6d oswietli teren parku i zlokalizowane na jego terenie eksponaty a trzeci
to zmodemizowany obw6d o9wie lenia ulicy Parkowej.
Oswietlenie dojazdu zostanie wy k nane na 3,5-metrowych slupach oswietleniowych parkowych
z dekoracyjnymi oprawami oswi leniowymi . Oswietlenie placu od strony zaplecza amfiteatru
nalezy wykonac montujfc oprawy slupy oswietleniowe na prefabrykowanych fundamentach B-I . Z
r^

p61 rozdzielni gl6wnej nale2y wyprowadzid dwie lime kablowe wykonane kablem YKY 5 x 6 mm 2
i zasili6 poszczeg6lne slupy oswi leniowe jak to pokazano na rys nr. 1.
2
Kable YKY 5 x 6 mm nal zy ukladac w wykopie Iini4 falistf z zapasem 3% trasy wykopu na
glcbokosci 0,6 m (g6rna powierzc nia kabla) na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Nastcpnie kabel
nalezy przykryc warstwq piasku (,10 m) i ziemi4 rodzimT (0,15 m). Trasc kabla nale2y oznaczyd folik
kablowq koloru niebieskiego, poz stalk czcsc wykopu nalezy uzupelnic gruntem rodzimym. Na kabel
nalezy nalozyc oznaczniki kablow w odstcpach co 10 m a na oznacznikach kablowych nalezy
umiescid: typ kabla, rok budowy, azwc obwodu.
Na trasie projektowanych I nii kablowych znajduje sic istniejgce i projektowane uzbrojenie
terenu, przy skrzykowaniu kabli z nnymi sieciami, kable naleiy ukladac w oslonach rurowych
DVK 50. Oswietlenie zewnctrzne klada sic z oswietlenia u2ytkowego w postaci opraw
umieszczonych na elewacjach bud nk6w i na slupach oswietleniowych oraz oswietlenia
dekoracyjnego shrcego do pods ietlenia drzew za scenq i na terenie przyleglym do amfiteatru.
Przewidziano sterowanie oswietle iem zewnctrznym oraz reklamami rcczne i wylgcznikiem
zmierzchowym zamontowanym w rozdzielni RZ.

1.8 OCHRONA PRZED DOTYI IEM BEZPOSREDNIM
Instalacja wewnctrzna zap bjektowana jest w ukladzie sieci „TT". Jako srodek dodatkowej
ochrony przeciwporaieniowej zas

sowano szybkie samoczynne wyl4czenie realizowane za pomocg

wyl4_cznik6w typu S, wylgcznik6 ochronnych r6tnicowo-prgdowych o prgdzie uplywu 30 mA, kt6re
zapewniaJ4 odlkczenia urz4dzen s pod napigcia zgodnie z norm4. Wszystkie obwody nalety wykonac
przewodami z 2ylami ochronnymi PE.
W instalacji elektrycznej stosowano przew6d ochronny (tyla przewodaw ochronnych
o kolorze 261to-zielonym). Przew d ochronny nale2y podlgczyc do wszystkich odbiomik6w stalych,
do wszystkich opraw oswietlenio ch (jeteli posiadaJ4 zacisk przewodu ochronnego . Przew6d
ochronny nie mote bye w 2adnym miejscu instalacji zabezpieczony bezpiecznikiem.
Metalowe konstrukcje slup6w nal ty pol4czy6 z uziomem poziomym z bednarki FeZn 30 x 4 mm
zakopanej na gl@bokosc min. 0,6 z kablami zasilaJ4cymi amfiteatr . Przewody uziemiaJ4ce lgczyc z
otokiem za pomoc4 spawania zab zpieczaJ4c spawy przed korozJ4.

1.9 UWAGI KONCOWE
- Wszelkie zmiany i odst@pstwa o projektu dopuszczalne s4 po uzgodnieniu z projektantem.
- Calosc prac nalety wykonac zg o nie z obowi4zuJ4cymi normami, przepisami i wiedz4
techniczn4.
- Po wykonaniu instalacji nale2y d konac sprawdzaJ4cych pomiar6w wszystkich instalacji,
wyniki zestawic w protokolac pomiarowych.
- Utyte do budowy materialy i u rz dzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie zgo nie z Zarzfdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20 .05.1994 r.

sprawie wykazu wyrob6w podlegaJ4cych obowi4zkowemu

zgloszeniu do certyfikacji na znak ezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94, poz.
335/ oraz zgodnie z Rozporz4dze em Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownichva z dn.
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i cryteri6w technicznych dotyczfcych wyrob6w budowlanych /Dz. U.
Nr 10, poz. 48 z dnia 08.02 . 1995 / Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosowa ie do ustalen : Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 25 P)-

Man
REJON DYSTRYSUCJI CIESZYN
ul. Fryszfacka 50. 43 - 400 Cieszyn
tel. (33) 85726 00, tax (33) 857 27 02

Zakiad Instalacyjno - Budowlany
Tadeusz Kwoczynski
ul. Swierkowa 30
43-450 Ustron
Cieszyn dnia 04.05.2006 r.
Nasz znak BE/RD2/ZS/KB/2223/06
Dotyczy : przeniesienia szafy ^omiarowo - rozdzielczej amfiteatru w Ustroniu.

W zwigzku z Pana pise ym wystapieniem podajemy warunki techniczne przebudowy
urzgdzen energetycznych na terenie amfiteatru w Ustroniu:
1. Istniejgcy zestaw pomiarowo - r zdzielczy naleiy przenieso do wydzielonego pomieszczenia na
zapleczu amfiteatru . Naleiy za ewnid calodobowy nieskrgpowany dostgp naszym sluzbom do
urzgdzen bgdgcych naszg wt snoscia . Do nowo zabudowanego zlgcza nawigzac istniej-1ce
podziemne linie energetyczn nn stanowiqce zasilanie podstawowe YAKY 4x185 mm i
rezerwowe YAKY 4x50 mm2 or z wlz.

2. Kable energetyczne naleiy rzebudowao zgodnie z normq N SEP-E-004 . W zaigczeniu
przedkladamy szkic proponowa ej formy przebudowy.
3. Materialy z demonta2u nie wy rzystane do ponownej zabudowy , zdad do magazynu naszego
Rejonu w Cieszynie.
4. Na powyiszy zakres robot ko ieczne jest uzyskanie pisemnych zgod wtascicieli gruntow na
ustawienie szafy pomiarowo - ro dzielczej w nowym miejscu i poprowadzenie linii kablowych, oraz
pozytywnych opinii wlascicieli u brojenia terenu.
5. Istniejq dwie mo2liwosci wykon is przedmiotowej przebudowy:
- przez nasz Rejon za odpowied iq odpiatnoscig , na podstawie Pana zlecenia, lub
- wiasnym staraniem , powierza qc wykonawstwo uprawnionej firmie elektroinstalacyjnej, ktora
przed przystgpieniem do robo uzgodni warunki prowadzenia robot z kierownikiem Posterunku
Energetycznego w Ustroniu po zakonczeniu prac zglosi wykonane roboty do odbioru
technicznego . Do odbioru k r cowego dostarczyc naleiy powykonawczy plan geodezyjny
przebudowanych urzqdzeh twierdzony przez Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Cie zynie.
Zakresy finansowania wyzej o isanej przebudowy urzgdzen energetycznych
, oraz terminy ich
realizacji wymagajq odrgbnych uzgo4,ien z naszym Rejc^em.
Podlegajgca przebudowie sie, P rozdzielcza zasilana jest ze stacji transformatorowej
nr 2609 „Ustron Sloneczna"- ^asilanie podstawowe
nr 2310 „Ustron Wypoczynek' - zasilanie rezerwowe.

Kopie: ZS-RD Cieszyn.
PE Ustron
ODDZIAL W SIELSKU-81ALEJ
Seskidzka Energetyka
ul. Batorego 170. 43- 300 Bielsko-Biala
ENION Spolka Akcyjna
UL Lagiewnicka 60. 30 -417 Krakow
NIP 675 000 12 25
KRS 0000012216
Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia
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