
Bielawa 03.08.2022 r  
ZBIGNIEW ZIEJA 
INSPEKTOR  NADZORU  
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH                                                                                                                                                          
                                                                                                                                              DZBM Sp z o.o. 

                                                                                                                              58-200  DZIERŻONIÓW   
                                                                                                                                   ul. Bielawska  15 

 
 

                         W odpowiedzi na zgłoszenie w sprawie stanu technicznego części wspólnej instalacji elektrycznej 
budynku przy ul. Wrocławskiej 43 ( po awarii paliłą się instalacja )  informuję, że należy wykonać następujący 
zakres prac, który doprowadzi instalację do stanu zapewniającego bezawaryjne jej funkcjonowanie : 

− Przyczyna zapalenia się instalacji elektrycznej i zabezpieczenia głównego  przeciążenie , 
zasilanie 1-fazowe, przegrzane podstawy bezpiecznikowe watowane bezpieczniki 

− Zasilanie z sieci TAURON od ZK na zewnątrz   do zabezpieczenia głównego ZG, które  należy 
zabudować wewnątrz korytarza po lewej stronie  kabel YAKY 4x25 mm2 długość ok. 10 m . ZG 
wyposażyć w rozłącznik RBK-00 wkładki 40 A oraz ogranicznik przepięć T1 wraz z  zabezpieczenie 
S304 C40   

− Unieczynnić stare zasilanie 1-fazowe mieszkań od puszki rozgałęźnej do istniejącego ZG  nad napisem 
SALON URODY      

−  Z ZG wyprowadzić wlz przewodem YDY 5x6 mm2 na I piętro do szafek licznikowych 3-fazowych szt 4 
oraz 1-fazowej (administracja ). 

− Zabudować szafkę z zabezpieczeniami przelicznikowymi typ C ( wielkość w zależności od umowy z 
Tauronem )  

− Istniejące liczniki zabudować w nowych szafkach zabezpieczenia zalicznikowe typ B  wielkość w 
zależności od mocy zamówionych przez poszczególnych lokatorów . Wyprowadzić nowe wlz-ty do 
poszczególnych mieszkań przewód YDY 5x4 mm2 i zasilić instalacje mieszkań. 

− Z licznika administracji zasilić  instalację oświetlenia klatki schodowej i strychu.  
− oświetlenie klatki schodowej  oprawy ze źródłami  LED z czujkami ruchu pomiarem natężenia 

oświetlenia  wejście od ul. Wrocławskiej 2 szt,  pierwsze piętro 1 szt oraz oświetlenie WC, poddasze          
1 szt  oraz strych 2 szt . 

− Przewody  instalacji oświetlenia YDYp 1,5 mm2 instalacja pod tynkiem. Oświetlenie strychu instalacja 
n.t. w rurkach  YDY 1,5 mm2 sterowanie wyłacznikiem  

− Po wykonaniu nowego zasilania mieszkań istniejące szafki licznikowe i wnęki po demontażu zamurować 
− Prace murarskie  po ułożeniu przewodów tynki itp.  
− Schemat zasilania po wykonanych pracach  
− Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze 
 
Zdjęcia szt 4 
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