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                  W nawiązaniu do zgłoszenia   sprawdzono stan instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku   
UL. ZĄBKOWICKA 52 i 52 a w  Dzierżoniowie i stwierdzono, że: 
1.  Ul. Ząbkowicka 52 a : 

− Budynek mieszkalny jest zasilany przyłączem 3-fazowym  AsXSn 4 x25 mm2 ze sieci napowietrznej  
TAURONU przyłącze stan dobry 

− Zasilenie budynku do ZG jednofazowe – do wymiany 

− Instalacja wewnętrzna  rozdzielnica główna, tablice licznikowe z osprzętem oraz przewody zasilające 
instalacje wewnętrzne kwalifikują się do wymiany 

 
 W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami w należy wykonać następujący zakres prac: 

1. Zabudować na zewnątrz  ZG + uziom  przy wejściu po prawej stronie . Zabudować  ogranicznik przepięć 
T1 zabezpieczeniami S304 C25 oraz rozłącznik FRX 63 A z cewką ( wyłącznik p.poż. )  oraz RBK-40 A.  
Wykonać przyłącze od zacisków na ścianie do ZG przewodem AsXSn 4x25 mm2 układanym w rurce 
pod tynkiem długość ok. 6 m.  

2. Wyprowadzić wlz od ZG do zabezpieczenia przelicznikowego  mieszkań na parterze szt 4 . Przewód 
YDY 5x10 mm2  układany w bruździe pod tynkiem długość ok. 15 m .   Zabudować  we wnękach szafki 
licznikowe 3-fazowe  dla mieszkań ( szt 3 ) oraz administracyjną  1-fazową w których zabudować 
istniejące liczniki. Wykonać wlz do mieszkań przewodem YDY 5x4 mm2 i podłączyć instalacje mieszkań 
– parter 1 mieszkanie, I piętro dwa mieszkania. W szafce administracji zabezpieczyć instalację 
oświetlenia klatki schodowej i strychu  i domofonu . Zabezpieczenia S301 B6   

3. Wykonać instalację oświetlenia klatki schodowej  przewodem YDY 3x1,5 mm2 pod tynkiem oraz 
zamontować nowe opraw LED z czujką ruchu i pomiarem natężenia oświetlenia parter 1 oprawa, I piętro 
1 oprawa.  

4. Wykonać instalację oświetlenia  strychu  przewodem YDY 3x1,5 mm2 w rurkach na tynku 
zabezpieczenie wyłącznikiem S301 B6  zabudować 1 oprawę LED sterowanie wyłącznikiem 
jednobiegunowym.  

5. Oświetlenie wejścia na zewnątrz naświetlacz z czujką ruchu i pomiarem natężenia oświetlenia istniejące  
6. Unieczynnić  istniejące wlz-ty  zdemontować istniejące tablice licznikowe i zabezpieczenia  
7. Prace murarskie  po ułożeniu przewodów tynki itp.  
8. Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze 
9. Schemat zasilania po remoncie 

 
Załącznik   trzy zdjęcia 
 
2.  Ul. Ząbkowicka 52  

− Budynek mieszkalny jest zasilany przyłączem 3-fazowym  AsXSn 4 x25 mm2 ze sieci napowietrznej  
TAURONU przyłącze stan dobry 

− Zasilenie budynku do ZG  – do wymiany 

− Instalacja wewnętrzna  rozdzielnica główna, tablice licznikowe z osprzętem oraz przewody zasilające 
instalacje wewnętrzne kwalifikują się do wymiany 

 
W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami w należy wykonać następujący zakres prac: 

1. Zabudować na zewnątrz  ZG + uziom  przy wejściu po lewej  stronie . Zabudować  ogranicznik przepięć 
T1 zabezpieczeniami S304 C25 oraz rozłącznik FRX 63 A z cewką ( wyłącznik p.poż. ) oraz RBK-40 A  

2.  Wykonać przyłącze od zacisków na ścianie do ZG przewodem AsXSn 4x25 mm2 układanym w rurce 
pod tynkiem długość ok. 20 m 



3. Wyprowadzić wlz od ZG do szafy licznikowej na 12 liczników zabudowanej na ścianie na parterze 
wnęka po lewej stronie.  Przewód wlz YDY 5x16 mm2  układany w bruździe pod tynkiem długość ok. 12 
m .  Zabudować  w szafie istniejące liczniki do mieszkań parter 2 mieszkania + administracja , I piętro 3 
mieszkania oraz II piętro  5 mieszkań . Wykonać wlz do mieszkań przewodem YDY 5x4 mm2 i podłączyć 
instalacje mieszkań. W części administracji zabezpieczyć instalację oświetlenia klatki schodowej i 
strychu  i domofonu . Zabezpieczenia S301 B6   

4. Wykonać instalację oświetlenia klatki schodowej  przewodem YDY 3x1,5 mm2 pod tynkiem oraz 
zamontować nowe opraw LED z czujką ruchu i pomiarem natężenia oświetlenia parter 2 oprawy, I piętro 
1 oprawa , II piętro 2 oprawy,  

5. Wykonać instalację oświetlenia  strychu  przewodem YDY 3x1,5 mm2 w rurkach na tynku 1 oprawa LED 
sterowanie wyłącznikiem jednobiegunowym.  

6. Oświetlenie wejścia na zewnątrz istniejące wymiana przewodów 
7. Unieczynnić  istniejące wlz-ty  zdemontować istniejące tablice licznikowe i zabezpieczenia  
8. Prace murarskie  po ułożeniu przewodów tynki itp.  
9. Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze 
10. Schemat zasilania po remoncie 

 
Załącznik   trzy zdjęcia 
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