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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 12 listopada 2010
r. nr 243, poz. 1623) oświadczamy, że projekt budowlany:
Budowa Targowiska na płycie rynku w Janowie „Mój Rynek” wraz z realizacją elementów infrastruktury i
urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu
-  – BRANŻA ELEKTRYCZNA
w Janowie, Pl. Grunwaldzki, dz. nr ew. 357/1, cz. 357/3, 357/4 - obręb ewid. 0006 został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                            .....................................
           mgr inż. Szymon Szmidt

                                                                          .....................................
             inż. Tadeusz Szmidt
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1. OPIS  TECHNICZNY
1.1.Wstęp
Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budowy targowiska na płycie rynku w Janowie
„Mój Rynek”, Pl. Grunwaldzki, dz. nr ewid. 357/1, część 357/3, część 357/4 – obręb 0006. Inwestorem
przedsięwzięcia  jest  Gmina  Janów,  ul.  Częstochowska  1,  42-253  
Janów.
Podstawa opracowania projektu:
-zlecenie inwestora,
-projekt architektoniczny,
-projekt instalacji sanitarnych,
-wizja lokalna i inwentaryzacja,
-obowiązujące normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:
-budowa elektroenergetycznej linii zasilającej,
-budowa instalacji elektrycznych stanowisk handlowych,
-budowa instalacji elektrycznych altany i toalet,
-wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

1.3.Zasilanie w energię elektryczną
Zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  dostawca  energii  elektrycznej  zabuduje  przy  istniejącym  złączu
kablowym ZK2488 nową szafką złączowo-pomiarową dla potrzeb targowiska. Szafka ZZP wyposażona
będzie w zabezpieczenie główne – wartości 32 A oraz licznik energii elektrycznej. Z zestawu ZZP należy
ułożyć elektroenergetyczną linię zasilającą do projektowanej tablicy rozdzielczej targowiska TGT, która
zainstalowana zostanie w terenie zielonym przy altanie. Linię kablową wykonać kablem YAKXS 4x35.
Przejście kabla pod droga wykonać metodą przewiertu.

1.4.Tablice rozdzielcze
Dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać tablice rozdzielcze dla rozdziału energii
i  zabezpieczenia  projektowanych  obwodów.  Tablice  rozdzielcze  wykonać  zgodnie  z  podziałem
funkcjonalnym:
-tablica  TGT  -  tablica  główna  targowiska,  z  tablicy zasilane  będą  odbiory  stanowisk  handlowych
(kramów), tj. oświetlenie i gniazda wtykowe oraz pozostałe tablice rozdzielcze;
-tablica TPV – tablica systemu fotowoltaicznego, w tablicy zainstalowane zostaną urządzenia systemu PV,
tj. falownik i zabezpieczenia;
-tablica TA – tablica altany, z tablicy zasilane będą odbiory altany wraz z toaletami.
Wszystkie  tablice  wykonać  w  obudowach  izolacyjnych  z  tworzywa,  zamykanych,  o gł.  320  mm,
posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. Szafki  TGT,  TA wyposażone w szyny 35 mm z
osłonami dla montażu aparatów modułowych. Szafki TPV wyposażone w płytę montażową. Wyposażenie
tablic w aparaty wg schematów. 

1.5.Instalacje elektryczne 
a)instalacje stanowisk handlowych
Dla  każdego  stanowiska  handlowego  pod  zadaszeniem przewidziano  zainstalowanie  oświetlenie  oraz
gniazda wtykowego 230V. 
Oświetlenie  za  pomocą  opraw  kinkietowych,  wyposażonych  w  źródła  LED,  w  kształcie  walca
zaokrąglonego  od  góry.  Oświetlenie  stanowisk  handlowych  pełniło  będzie  jednocześnie  funkcję
oświetlenia pasażu pieszego przed stanowiskami handlowymi. 
Dla każdego stanowiska zainstalować gniazdo 230V, IP44, montowane pod zadaszeniem w zamykanej
puszce izolacyjnej oraz dodatkowo w obudowie metalowej zamykanej kluczem o wymiarach max, 20x20
cm.  Obudowa  instalowana  na  elementach  konstrukcyjnych  –  szczegółowa  lokalizacja  wg  cz.
architektonicznej.  Gniazda  zasilane  przez  podliczniki  dla  umożliwienia  rozliczeń  wewnętrznych,
załączanie napięcia dla obwodów gniazd przez administrację obiektu. Uwaga: obwody zasilajace gniazda
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stanowisk handlowych zasilane poprzez rozłączniki – zaleca się wyłączenie zasilania gniazd na czas poza
użytkowaniem stanowiska,  a  załączanie napięcia  tylko na czas użytkowania.  Zasilanie  z tablicy TGT
wykonać liniami kablowymi YKY o przekrojach 2,5 mm2 dla oświetlenia oraz 4 mm2 dla gniazd.
Na dachach stanowisk handlowych (kramów) nachylonych na południe zainstalowane zostaną  moduły
panelowe  fotowoltaiczne  (14  szt.).  Zestaw paneli  wraz  z  okablowaniem,  falownikiem,  ochronnikami
p.przepięciowymi, podkonstrukcjami pod moduły należy dostarczyć jako rozwiązanie systemowe. Przyjęto
panele o mocy 260W i wymiarach: 989*1654*40 mm.
b)instalacje altany
W altanie dla stanowisk handlowych wykonać analogicznie jak dla kramów oświetlenie za pomocą opraw
w kształcie  walca (typ  A),  dla  źródeł  LED oraz gniazda wtykowe 230V w zamykanych obudowach.
Oświetlenie  części  centralnej  oprawami  montowanymi  do podkonstrukcji  stalowej  („żyrandol”  wg cz.
architektonicznej).
Dla zasilania organizowanych na terenie targowiska imprez okolicznościowych, świadczenia drobnych
usług,  itp.  przewidziano  zainstalowanie  na  ścianach  zewnętrznych  toalet  od  strony  altany  skrzynek
elektrycznych, wyposażonych w gniazda wtykowe, zamykanych. Każda skrzynka (SG..) wyposażona w 2
gniazda  3P+N+Z,  400V/16A oraz  4  gniazda  230V wraz  z zabezpieczeniami  różnicowoprądowymi  i
nadprądowymi  –  stosować  rozwiązanie  systemowe  w  obudowie  szczelnej,  instalowanej  we  wnęce.
Dodatkowo  wnęka  zamykana  obudową  metalową  lub  drzwiczkami  rewizyjnymi  metalowymi,
zamykanymi  kluczem,  malowanymi.  Zaleca  się  wykonanie  podcięcia  w  dolnej  części  drzwiczek  dla
wyprowadzenia przewodów po włączeniu do gniazd. 
W toaletach oświetlenie za pomocą  opraw sufitowych szczelnych oraz opraw liniowych nad lustrami.
Ogrzewanie  toalet  matami  grzewczymi  elektrycznymi, zasilanie  należy  doprowadzić  do  sterownika  /
termostatu pomieszczeniowego – instalację wykonać wg wytycznych producenta stosowanych urządzeń.
Dla przygotowania c.w.u. W każdej z toalet zainstalowany zostanie pojemnościowy ogrzewacz wody, dla
zasilania  grzałki  ogrzewacza  wykonać  obwód  zakończony  gniazdem.  Oddzielny  obwód  zakończony
gniazdem także dla suszarki do rąk. 
W toaletach wykonać zasilanie urządzeń bezdotykowych – baterii umywalkowej i spłuczki wc. Zasilanie
doprowadzić  do  zasilacza  230/12V dostarczanego  wraz z  armaturą.  Zaleca  się  montaż  zasilaczy  nad
sufitem podwieszanym.
Dla wentylatora dachowego toalet wykonać oddzielny obwód zasilający, sterowanie wentylatorem czujką
ruchu z ustawionym opóźnieniem  - wg projektu branży sanitarnej.
Uwaga: szczegółową lokalizację doprowadzenia zasilania oraz gniazd zasilających urządzenia ustalić na
etapie wykonawstwa dostosowując do parametrów stosowanych urządzeń. 
Oprawy oświetleniowe:
-typ A – oprawa ścienna (kinkiet), rozsył symetryczny, obudowa aluminiowa, szkło bezpieczne, uchwyt z
ścienny, źródło światła LED 390lm, 4,3W, 4000K, D=137 mm, H=195 mm, malowana,
-typ B – oprawa ścienna liniowa, obudowa aluminiowa 46*46mm, klosz opalowy, uchwyt ścienny, LED,
17W, 4000K, 860 lm, l=595 mm, IP44,
-typ C – oprawa do wbudowania, 600x600 mm, klosz opalowy, LED, 43W, 3000K, IP65
-typ D – oprawa do wbudowania, d=155mm, szyba przeźroczysta, LED, 10W, 3000K, IP44

1.6.Przebudowa oświetlenia terenu
Istniejące  oświetlenie  terenu,  będące  w  eksploatacji  Tauron  Dystrybucja  S.A.,  na  działce  będącej
własnością UG w związku ze zmianami układu komunikacji kołowej i pieszej zostanie przebudowane wg
odrębnego  opracowania.  Liczba  latarni  nie  ulega  zmianie,  latarnie  istniejące  (4  szt.)  zdemontować  i
zainstalować ponownie zgodnie z lokalizacją na planie zagospodarowania. Odtworzyć  zasilanie latarni,
dołączając projektowaną linię kablową oświetlenia terenu do istniejącej latarni. Linię kablową wykonać
kablem YAKXS 4x35. Wraz z kablem układać bednarkę Fe/Zn 25x4.

1.7.Nagłośnienie altany
Przestrzeń  pod  zadaszeniem  anteny  wyposażona  zostanie  w  system  nagłośnienia.  Nagłośnienie
realizowane  poprzez  głośniki  szczelne,  wandaloodporne  montowane  pod  zadaszeniem.  Jako  źródło
dźwięku  zainstalować  na  ścianie  toalety  od  strony  altany  odtwarzacz  zewnętrzny,  wandalodoporny,
osłonięty dodatkowo zamykanymi drzwiczkami.  Odtwarzacz umożliwiający wykorzystanie jako źródła
dźwięku media:  MP3, USB, SD, MMC. Wzmacniacz nagłośnienia zainstalować wg rozwiązania wnętrz
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toalety, alternatywnie: nad sufitem podwieszanym w obudowie, z dostępem klapą rewizyjną w suficie lub
w zabudowie meblowej naściennej. 
Charakterystyka urządzeń: 
a)odtwarzacz - moduł odtwarzacza MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC; możliwość
bezpośredniego podłączania pamięci za złączem USB, obsługa kart SD/MMC (FAT16/FAT32); funkcja
powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko); podświetlany wyświetlacz LCD  W komplecie pilot sterujący
IR.
parametry techniczne:
-Media: MP3, USB, SD, MMC 
-Pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz 
-THD < 0.2% 
-Separacja kanałów > 60dB 
-Stosunek S/N > 75dB 
-Wyjście, analogowe 500mV 
-Zasilanie 12V DC/100mA N
-Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C 
-Wymiary 120x22x58mm
-Waga  48g 
-Połączenia 5-pinowe złącze
b)głośniki -   para 2-drożnych zestawów głośnikowych, naściennych, 30WRMS, 8Ω; odporne na warunki
atmosferyczne; 13 cm głośnik nisko-średniotonowy z polipropylenową membraną oraz kopułkowy głośnik
wysokotonowy; obudowa z tworzywa sztucznego z aluminiową maskownicą, w kolorze czarnym (SW) lub
białym (WS); w komplecie metalowe uchwyty montażowe
Parametry techniczne:
-pasywny,
-impedancja 8Ω,
-pasmo przenoszenia 75-20000 Hz,
-moc znamionowa 30W,
-moc muzyczna 50W,
-czułość 89 dB/W/m,
-max. SPL 103 dB,
-temperatura otoczenia -20 °C do +50 °C,
-wymiary 160x260x180 mm,
-waga 1,8 kg
-szczelność IP55,
c)wzmacniacz  -  Kompaktowy  wzmacniacz  stereo,  cicha  praca  dzięki  chłodzeniu  bez  wentylatora,
dodatkowe wejście audio (3.5mm) o przełączanej czułości, na przednim panelu złącze USB do ładowania
baterii przenośnych odtwarzaczy, przełącznik wyboru rodzaju źródła dźwięku, regulatory głośności oraz
barwy dźwięku, metalowa obudowa.
Parametry techniczne:
-kanały – 2,
-Moc znamionowa RMS przy 4Ω - 2 x 25W
-Moc znamionowa RMS przy 8Ω  - 2 x 20W
-Moc muzyczna MAX 2 x 50W
-Wejścia 140mV/46kΩ (PC, CD, aux), 140mV/12kΩ, 25mV/32kΩ (player)
-Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz 
-Korektor niskie ± 12dB
-Korektor wysokie ± 12dB 
-Stosunek S/N > 70dB,
-Zasilanie sieciowe 50Hz, 230V
-Pobór mocy w trybie pracy 150VA
-Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
-Wymiary 212x56x250mm 
-Waga 2.6kg 
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1.8.Instalacja fotowoltaiczna
W  zakres  inwestycji  wchodzi  dostawa  i  montaż  zestawu  fotowoltaicznego  wytwarzającego  energie
elektryczną. Zastosować zestaw składający się z 14 modułów PV, montowanych na dachach stanowisk
handlowych (kramów) od strony południowej, falownika 4000 VA wraz z ochronnikami przepięciowymii,
okablowanie przewodami PV 4 mm2 oraz podkonstrukcji domontażuu paneli.
Panele  (moduły)  PV  instalować  na  systemowych  podkonstrukcjach  –  wspornikach  dachowych,
dostosowanych do pokrycia dachu. Nachylenie paneli zgodne z nachyleniem połaci dachowych, przejścia
przewodów na dach wg detalu architektury z zapewnieniem szczelności pokrycia dachowego. 
Okablowanie  wykonać  przewodami  systemowymi  PV,  odpornymi  na  działanie  promieni  UV,  o
wzmocnionej  izolacji.  Przewody układać  jak  pozostałe  instalacje,  tj.  w  terenie  w  wykopie  w  rurach
osłonowych  fi  50,  doprowadzenie  do  modułów  w  rurkach  karbowanych  w  profilach  stalowych
konstrukcyjnych.
Uwaga:  całość  systemu  należy  wykonać  jako  rozwiązanie  systemowe  wybranego,  jednego
producenta/dostawcy. Zaleca się zlecenie montażu urządzeń i okablowania dostawcy systemu. 
Poniżej charakterystyka i parametry modułów PV i falownika.
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1.9.Ochrona od porażeń  i przeciwprzepięciowa
Ochrona dodatkowa od porażeń – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TT w instalacji za
pomocą wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie wyłączenia 30 mA. Ochronie podlegają
wszystkie dostępne części maszyn i  urządzeń  mogące znaleźć  się  pod napięciem oraz bolce ochronne
gniazd wtykowych. Do ww. urządzeń prowadzić dodatkowy przewód ochronny (trzecia żyła w instalacji
230V i piąta żyła w instalacji 400V), który od pozostałych powinien odróżniać się żółto-zielonym kolorem
izolacji. 
W obudowie tablicy  głównej  TGT wykonać  uziemienie przewodu PE do uziomu taśmowego.  Uziom
taśmowy układać w ciągu z liniami kablowymi, na dnie pogłębionego wykopu. Uziom wykonać bednarką
Fe/Zn 25x4. 
Ochronę instalacji wewnętrznych przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi projektuje się w
systemie dwustopniowym za pomocą odgromników kl. B+C, zainstalowanych w rozdzielnicy TGT. Układ
fotowoltaiczny wyposażyć w ochronniki dla prądu stałego instalowane w obudowie falownika. 

1.10. Instalacja odgromowa i uziemiająca
Zgodnie  z  normą  PN-EN 62305-1 i  przyjętymi  założeniami  obiekt  nie  wymaga wykonania  instalacji
odgromowej.
W celu ekwipotencjalizacji i  uziemienia elementów metalowych i konstrukcyjnych ułożyć  wzdłuż linii
kablowych bednarkę uziemiająca Fe/Zn 25x4. Do bednarki dołączyć:
-zbrojenie fundamentów konstrukcyjnych – dołączyć bednarką Fe/Zn 25x4,
-stalowe słupy konstrukcyjne - dołączyć przewodem YLYżo 10,
-podkonstrukcje i obudowy modułów fotowoltaicznych - dołączyć przewodem YLYżo 10,
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-puszki połączeń wyrównawczych w skrzynkach SG - dołączyć przewodem YLYżo 10.
Bednarkę ponadto wprowadzić do rozdzielnic elektrycznych.

1.11.Wykonanie instalacji
Kable elektroenergetyczne i oświetleniowe układać na głębokości 70 cm, na 10 cm warstwie piasku. Kabel
należy przykryć warstwą piasku o tej samej grubości i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na warstwie
gruntu  należy  ułożyć  folię  w  kolorze  niebieskim  o  grubości  0,50  mm  i  szerokości  0,20  m.  Od
wyprowadzenia z rozdzielnic w rejonie altany oraz pod kramami handlowymi kable na całej  długości
układać w przepustach rurowych z rur przeznaczonych do układania pod drogami o zewnętrznej powłoce
karbowanej, wewnątrz gładkie o średnicy fi 110 mm dla instalacji gniazd i siłowej oraz fi 50 mm dla
instalacji oświetleniowej i fotowoltaicznej.  Skrzyżowania kabli z innymi sieciami podziemnymi wykonać
w rurze osłonowej karbowanej fi 50. Ewentualne skrzyżowania z innymi sieciami nie naniesionymi na
mapie wykonać  także w rurach ochronnych fi 50. Pod drogami kable układać w rurach osłonowych z
HDPE przeznaczonych do układania pod drogami. Kable na  trasie należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki
rozmieszczenia  w odstępach 10 m oraz przy wejściach do przepustów. Kable układać z zachowaniem
zapasów zgodnych z przepisami. Ciągi instalacji pod zadaszeniem stanowisk handlowych na całej długości
układać w rurach osłonowych. Prace w pobliżu innych instalacji podziemnych uzbrojenia terenu należy
wykonywać ze szczególną ostrożnością, z użyciem narzędzi ręcznych. Całość prac wykonać zgodnie z N
SEP-E-004.
Odcinki  pionowe od ciągów ziemnych do odbiorników pod zadaszeniem wykonać  wzdłuż  elementów
konstrukcyjnych w osłonach metalowych, odcinki układane w profilach stalowych konstrukcyjnych ułożyć
w rurkach osłonowych karbowanych. Wprowadzenie instalacji przez otwory w fundamentach i profilach
konstrukcyjnych – wg projektu konstrukcji.
Nie dopuszcza się układania instalacji bezpośrednio na elementach drewnianych.
W toaletach instalacje układane w bruzdach p/t.

1.12.Bilans mocy
L.p. Nazwa odbioru Pz

[kW]
Ps

[kW]
Qs

[kVAr]

1 Część handlowa – odbiory stanowisk handlowych
(gniazda)

28,50 4,28 3,21

2 Część usługowa – odbiory ogólne (oświetlenie, toalety,
altana)

19,51 5,85 3,63

3 Razem 48,01 10,13 6,84

Moc  obliczona  projektowanych  odbiorów  wynosi  10,13  kW  i  mieści  się  w  granicach  mocy
przyłączeniowej, wynoszącej 17 kW. Zasilanie linią YAKXS 4x35 o obciążalności długotrwałej 132 A, z
zestawu złączowo-pomiarowego, zabezpieczenie główne z ZZP – 32 A.
Moc wytwarzana przez moduły fotowoltaiczne – 3,64 kW – wykorzystana zostanie głównie na potrzeby
własne targowiska.

1.13.Uwagi
1.Wszystkie obudowy zamykane wykonać w możliwie spójnym systemie zamknięć, klucze dostępne
dla Inwestora – administratora  obiektu,  wskazanych pracowników UG. Obudowy zamykane na
zamek: rozdzielnice elektryczne, skrzynki gniazd, obudowy wzmacniacza i odtwarzacza. 
Obudowy  metalowe  /  drzwiczki  rewizyjne  malowane  –  kolor  wg  wytycznych  kolorystycznych
projektu architektury, na etapie zamawiania ustalić z architektem prowadzącym. 
2.Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych zeszyt  D – Roboty instalacyjne elektryczne :„Instalacje elektryczne i  piorunochronne w
budynkach użyteczności publicznej” z 2007 r.
3.Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  oporności  izolacji  i    uziemień,  ochrony
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przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia i protokoły przekazać inwestorowi.
4.Wszystkie propozycje zmian rozwiązań  projektowych, materiałów oraz sposobu wykonania instalacji
należy konsultować z projektantem.
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat: Budowa Targowiska na płycie rynku w Janowie „Mój Rynek” wraz z realizacją elementów
infrastruktury  i  urządzeń  technicznych  niezbędnych  dla  funkcjonowania  obiektu  oraz  elementów
zagospodarowania terenu 
w Janowie, Pl. Grunwaldzki, dz. nr ew. 357/1, cz. 357/3, 357/4 - obręb ewid. 0006

Inwestor: Gmina Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

Opracował: mgr inż. Szymon Szmidt
upr. nr: SLK/5430/PWOE/14
Czł. Śl.O.I.I.B.: SLK/IE/8806/14
42-200 Częstochowa, ul. Sieradzka 3
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii  elektrycznej  umożliwiającej  pracę
urządzeń elektrycznych i zapewnienie oświetlenia sztucznego.
1.2.Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych.
1.4.Wykonanie pomiarów i podłączenie do zasilania.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
2.1.Na terenie objętym inwestycją znajdują się istniejące elementy infrastruktury naziemnej i podziemnej.

3.Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi.
Na terenie objętym budową brak elementów zagospodarowania /urządzeń elektrycznych/ stwarzających
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagrożenia jw. pojawią się dopiero podczas realizacji robót budowlanych.

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych elektrycznych.
4.1.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych:
-prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C,
-prowadzenie prac w pobliżu czynnych kabli i urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia,
-przy  wykonywaniu  instalacji  (montaż  opraw  oświetleniowych,  latarni)  występuje  ryzyko  upadku  z

wysokości ponad 5 m

5.Sposób  prowadzenia  szkolenia  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót  szczególnie
niebezpiecznych.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany  opracować
instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez
nich  robót.  Pracownicy  powinni  legitymować  się  aktualnymi  zaświadczeniami  odbycia  szkoleń  oraz
badaniami lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przystąpieniem do robót w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni
przejść szkolenie zapewniające im wiedzę  i  umiejętności do wykonywania robót zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania
robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń: 
6.1.W trakcie prowadzenia robót elektrycznych przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad
5m :
-zabezpieczyć  stanowiska  pracy  na  wysokości  przez  zastosowanie  rozwiązań  technicznych  z
odpowiednimi barierkami oraz siatkami ochronnymi.
6.2.W trakcie prowadzenia robót  budowlanych i  elektrycznych w pobliżu czynnych kabli,  urządzeń  i
instalacji 0,4 kV:
-należy zachować szczególną ostrożność;
-prace w pobliżu urządzeń i instalacji należy wykonywać ręcznie;
-podczas  prowadzenia prac w pobliżu czynnych urządzeń  elektroenergetycznych należy  zapewnić  ich
wyłączenie spod napięcia
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ZA ZGODNOŚĆ

Szymon Szmidt
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Za zgodność

Szymon Szmidt
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