
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                         

                                                              

 
METRYKA PROJEKTU 

 
 

TEMAT 

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ  WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. STARE BUDKOWIE  

W ZAKRESIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO  
DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW nr P1 i P2 
ORAZ PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH P3 ÷ P20 

INWESTOR 

Gmina Murów 
ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów 

OBIEKT 

Przyłącza i instalacje elektryczne – zasilanie obiektów przepompowni 
ścieków sanitarnych P1 i P2 oraz przepompowni przydomowych P3 ÷ P20 

LOKALIZACJA 

  Gmina Murów, Obręb: Stare Budkowice, ul. Zagwiździańska, Opolska, Oleska, 

Gburska, Grabicka, Wołczyńska, Targowa, Ogrodowa, Stawowa, Młyńska   

    i Młyńska Góra, 

 

Oświadczam, że sporządzony przeze mnie Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
(Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dn.16.04.2004.) 

 

Funkcja Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień Podpis 

PROJEKTOWAŁ: 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 
mgr inż. Ewald Mrugała  

201/91/Op 
OPL/IE/0736/01 

 

SPRAWDZIŁ: 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 

 

mgr inż. Krzysztof Giesa 

 

195/91/Op 
OPL/IE/1002/01 

 

 

 

 

Opole, 29 sierpień 2016 r. 

 

 

 

EGZ. NR 

5 

   

  ADRES:  45-069 Opole ul. 1 Maja 53          Telefon  (077) 454 65 33       NIP 754-102-15-89     mail: piwis@mik.pl 

 



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w m. Stare Budkowice , Gmina Murów 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             projektant: mgr inż. E. Mrugała 

 

- 2 - 

 

WYKAZ PROJEKTU 

 

1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Techniczne warunki przyłączenia dotyczące zasilania przepompowni ścieków „P1” w m. Stare 

Budkowice ul. Ogrodowa (dz. Nr 453/44), gmina Murów, wydane przez TAURON Dystrybucja 

S.A., Oddział w Opolu, Wydział Przyłączeń, znak: WP/058150/2016/O03R04 z dnia 09.09.2016 r., 

4. Techniczne warunki przyłączenia dotyczące zasilania przepompowni ścieków „P2” w m. Stare 

Budkowice ul. Targowa (dz. Nr 739/47)), gmina Murów, wydane przez TAURON Dystrybucja 

S.A., Oddział w Opolu, Wydział Przyłączeń, znak: WP/058141/2016/O03R04 z dnia 09.09.2016 r., 

5. Opis techniczny, 

6. Obliczenia, 

7. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan zasilania przepompowni przydomowej P16  – rys. nr E/1.1, 

2. Plan zasilania przepompowni ścieków P1  – rys. nr E/1.2, 

3. Plan zasilania przepompowni przydomowej P19  – rys. nr E/1.3, 

4. Plan zasilania przepompowni przydomowej P20  – rys. nr E/1.4, 

5. Plan zasilania przepompowni przydomowych P6 oraz P7  – rys. nr E/1.5, 

6. Plan zasilania przepompowni przydomowych P3, P14, P15 oraz P17  – rys. nr E/1.6, 

7. Plan zasilania przepompowni przydomowej P13  – rys. nr E/1.7, 

8. Plan zasilania przepompowni przydomowych P8, P9, P10 oraz P11  – rys. nr E/1.8, 

9. Plan zasilania przepompowni ścieków P2  – rys. nr E/1.9, 

10. Plan zasilania przepompowni przydomowych P5 oraz P18  – rys. nr E/1.10, 

11. Plan zagospodarowania terenu przepompowni P-1 – Plan zasilania przepompowni ścieków P1  – rys. 

nr E/2.2, 

12. Plan zagospodarowania terenu przepompowni P-2 – Plan zasilania przepompowni ścieków P2  – rys. 

nr E/2.9, 

13. Schemat ideowy zasilania, pomiaru energii elektrycznej i instalacji elektrycznych dla potrzeb 

przepompowni ścieków „P1” – rys. nr E/3.2, 

14. Schemat ideowy zasilania, pomiaru energii elektrycznej i instalacji elektrycznych dla potrzeb 

przepompowni ścieków „P2” – rys. nr E/3.9, 
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OPIS TECHNICZNY 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na zasilanie elektroenergetyczne, pomiar 

energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków „P1” i „P2” oraz przepompowni ścieków 

(przydomowych nr „P3”, „P5” ÷ „P11”, „P13” ÷ „P20”) w m. Stare Budkowice, gmina Murów, w 

ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Stare Siołkowice, gmina 

Murów. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- Zlecenie Zamawiającego, 

- Techniczne warunki przyłączenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, 

Wydział Przyłączeń, 
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 

- Projekt technologiczny przepompowni ścieków „P1” i „P2” oraz przepompowni ścieków 

(przydomowych), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z 

dn.15.06.2002 poz.690 z późniejszymi zmianami), 

- Obowiązujące przepisy i normy PNE. 

 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie obejmuje: 

- Zasilanie kablowe ze słupa nr 522 i układ pomiarowo-rozliczeniowy dla potrzeb przepompowni 

ścieków „P1” – Stare Budkowice (dz. Nr 453/144), 

- Zasilanie kablowe ze słupa nr 344 i układ pomiarowo-rozliczeniowy dla potrzeb przepompowni 

ścieków „P2” – Stare Budkowice (dz. Nr 739/47), 

- Szafki rozdzielczo – sterownicza „RP” przepompowni ścieków „P1” i „P2”. 

- Oświetlenie terenu przepompowni ścieków, 

- Zasilanie kablowe i układ pomiarowo-rozliczeniowy dla potrzeb przepompowni przydomowej 

„Pp5” – Dębowa (dz. Nr 389/1), 

- Zasilanie kablowe przepompowni przydomowych nr „P3”, „P5” ÷ „P11” oraz „P13” ÷ „P20”, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

- Ochronę przeciwprzepięciową. 
 

4. Zasilanie kablowe ze słupa nr 522 i układ pomiarowo-rozliczeniowy dla potrzeb przepompowni 
ścieków „P1” – Stare Budkowice (dz. Nr 453/144). 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia zaprojektowano ze słupa nr 522 linii napowietrznej 

niskiego napięcia zasilanie kablowe do projektowanej szafki złączowo – pomiarowej ZK1e-1P  - w 

obudowie z tworzyw sztucznych z rozłącznikiem bezpiecznikowym RBK-00 z wkładkami topikowymi 

mocy 35A wraz z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej jednostrefowym, zabudowanej jako 

wolnostojącą w granicy działki nr 453/144 od strony drogi i usytuowanej z dostępem do złącza 

kablowego od strony drogi. 

Projektowaną szafkę złączowo - pomiarową zabudowaną jako wolnostojącą, należy wyposażyć 
zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E/3.2, w rozłącznik bezpiecznikowy, typu RBK-00 z wkładkami 

topikowymi mocy 35A i tablicę licznikową energii elektrycznej oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy 

typu S 303 D25A .  

Dla zrealizowania zasilania od słupa linii n.n. nr 522 do projektowanej szafki złączowo – 

pomiarowej ZK1e-1P należy ułożyć odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm
2
. Natomiast 

pomiędzy projektowaną szafką złączowo – pomiarową ZK1e-1P, a szafką rozdzielczą „RP” 

przepompowni ścieków „P1” należy ułożyć odcinek linii kablowej typu YKXS 4x16 mm
2
. 

W miejscu zejścia linii kablowej ze słupa nr 522 do projektowanego złącza kablowego należy na tym 

słupie zabudować komplet odgromników typu GX0-Lovos440/5.  

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano zgodnie z twp licznik 3-fazowy energii czynnej 

C52 230/400V, 10/40A. 
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Całość przedstawiono na schemacie ideowym zasilania rys. nr E/3.2 oraz planie sytuacyjnym rys. nr 

E/1.2. 

  

5. Zasilanie kablowe ze słupa nr 344 i układ pomiarowo-rozliczeniowy dla potrzeb przepompowni 
ścieków „P2” – Stare Budkowice (dz. Nr 739/47). 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia zaprojektowano ze słupa nr 344 linii napowietrznej 

niskiego napięcia zasilanie kablowe do projektowanej szafki złączowo – pomiarowej ZK1e-1P  - w 

obudowie z tworzyw sztucznych z rozłącznikiem bezpiecznikowym RBK-00 z wkładkami topikowymi 

mocy 35A wraz z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej jednostrefowym, zabudowanej jako 

wolnostojącą w granicy działek nr 739/47 i 708/47 od strony drogi i usytuowanej z dostępem do złącza 

kablowego od strony drogi. 

Projektowaną szafkę złączowo - pomiarową zabudowaną jako wolnostojącą, należy wyposażyć 
zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E/3.9, w rozłącznik bezpiecznikowy, typu RBK-00 z wkładkami 

topikowymi mocy 35A i tablicę licznikową energii elektrycznej oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy 

typu S 303 D25A .  

Dla zrealizowania zasilania od słupa linii n.n. nr 344 do projektowanej szafki złączowo – 

pomiarowej ZK1e-1P należy ułożyć odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm
2
. Natomiast 

pomiędzy projektowaną szafką złączowo – pomiarową ZK1e-1P, a szafką rozdzielczą „RP” 

przepompowni ścieków „P1” należy ułożyć odcinek linii kablowej typu YKXS 4x16 mm
2
. 

W miejscu zejścia linii kablowej ze słupa nr 344 do projektowanego złącza kablowego należy na tym 

słupie zabudować komplet odgromników typu GX0-Lovos440/5.  

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano zgodnie z twp licznik 3-fazowy energii czynnej 

C52 230/400V, 10/40A. 

Całość przedstawiono na schemacie ideowym zasilania rys. nr E/3.9 oraz planie sytuacyjnym rys. nr 

E/1.9. 

  

6. Zasilanie kablowe przepompowni przydomowych nr „P3”, „P5” ÷ „P11” oraz „P13” ÷ „P20”. 
Dla przewidzianych w projekcie sieci kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków (przydomowych 

nr „P3”, „P5” ÷ „P11” oraz „P13” ÷ „P20”) mieszczących się w m. Stare Budkowice przy posesjach na 

terenie działek nr 425/169, 779/28, 623/196, 158, 1003/167, 627/166, 890/166, 674/167, 796/73, 981/4, 

982/4, 501/42, 584/4, 814/39, 931/127 oraz 815/60 (plany nr E/1.1, E/1.3 ÷ E/1.8, E/1.10), 

zaprojektowano zasilanie z zalicznikowych instalacji wewnętrznych budynków, które obsługują. 
W tym celu należy od projektowanych przepompowni przydomowych do istniejących tablic 

rozdzielczych budynków mieszkalnych ułożyć odcinki linii zasilających kablem typu YKXS 3x4mm
2
 

ułożonego odpowiednio w ziemi oraz po elewacji budynku pod tynkiem. 

Natomiast w tablicach rozdzielczych dobudować dodatkowo zabezpieczenie dla każdej linii 

zasilającej typu R301-16 z wkładką topikową o prądzie Ib=16A. 

Całość przedstawiono planach sytuacyjnych rys. nr E/1.1, E/1.3 ÷ E/1.8, E/1.10.  

 

5. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,8m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przejściach pod 

jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w odległości 25 

cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w 

odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach 

charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić 
trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  

b) oznaczenie kabla wg normy,  

c) znak użytkownika kabla,  

d) rok ułożenia kabla.  

Skrzyżowanie projektowanych kabli z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz 

przy przejściu przez jezdnie należy wykonać przepustach ochronnych typu DVK 110.  

Miejsce ułożenia przepustów ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych. 
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6. Szafki rozdzielczo – sterownicze „RP” przepompowni ścieków „P1” i „P2”. 
Szafki rozdzielczo – sterownicze „RP” dostarczane będą w komplecie jako wyposażenie 

przepompowni ścieków. Szafki sterownicze wykonane będą w obudowie z tworzywa sztucznego o 

wymiarach 1600 x 395x 224 do montażu zewnętrznego na fundamencie. 

Dostarczane szafki sterownicze przepompowni ścieków „P1” i „P2” wyposażone będą, oprócz układu 

sterowania pompami, w: 

- modem GSM do przekazywania meldunków jako SMS na telefon komórkowy, 

- ogrzewanie i oświetlenie szafki, 

- czujnik włamania do szafki, 

- czujnik włamania do komory, 

- dodatkowe gniazdo 230V/10A, 

- przyłącze dla agregatu prądotwórczego. 

Pełny zakres wyposażenia szafek sterowniczych podano w ofercie techniczno – handlowej. 

  

7. Oświetlenie terenu przepompowni ścieków. 
Oświetlenie terenu projektowanej przepompowni ścieków P1 oraz P2 zrealizowano poprzez 

projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane typu CC8 z wysięgnikiem 1,5m z lampą LED 

typu TECEO1/PERF/ 40L@700mA /90W/NW/MED5118 – barwa biała neutralna, które sterowane będą 
cyfrowymi programatorami astronomicznymi typu CPA 4.0 Firmy „RABBIT” zabudowanymi w 

szafkach „RR”.  Dodatkowo do programatora należy podłączyć przekaźnik zmierzchowy. 

Od szafki „RR” do projektowanego słupa oświetleniowego należy ułożyć kabel YKY 3x4 mm
2
. 

Projektowany słup montować na fundamencie prefabrykowanym betonowym typu FP3. 

Projektowaną latarnię wyposażyć w tablicę rozdzielczą zabezpieczeniową typu „IZK1” w obudowie 

izolacyjnej z bezpiecznikiem 1x 2A. Od tablicy bezpiecznikowej „IZK1” do oprawy oświetleniowej 

wciągnąć w słup i wysięgnik przewód typu YDY 3x1,5 mm2. 

 

8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto 

SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA dla linii zasilającej kablowej do projektowanej szafki 

kablowej i linii zasilającej kablowej wewnętrznej do szafki rozdzielczo - sterowniczej „RP”. Na przewód 

ochronno-neutralny w przewodzie zasilającym należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. 

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano w złączu kablowym.  

W tym celu należy ułożyć odcinek płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm i połączyć z 

zaciskiem ochronno -neutralnym złącza kablowego. 

Natomiast dla urządzeń odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) w szafce rozdzielczo - 

sterowniczej jako system ochrony przed dotykiem pośrednim od porażeń prądem elektrycznym 

zastosowano WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO -PRĄDOWE.  

Dla spełnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego "N", dodatkowy 

przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie z tymi przewodami. 

Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru żółto-zielonego. 

Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe przewody ochronne nie 

mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym. 

Za wyłącznikiem różnicowo-prądowym nie wolno uziemić przewodu neutralnego ani łączyć go z 

przewodem ochronnym, gdyż spowoduje to uruchomienie wyłącznika różnicowo-prądowego w 

normalnych warunkach pracy.  

Dodatkowo w złączu kablowym należy wykonać uziemienie punktu neutralnego i ochronnego. 

Sposób wykonania przedstawiono na schemacie ideowym. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Napowietrzne linie niskiego napięcia z przewodami izolowanymi należy chronić od przepięć 

atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromników zaworowych o napięciu 

roboczym 660 V i znamionowym prądzie wyładowczym 2,5 kA. 

Odgromniki te należy instalować: 
1) Na stacjach transformatorowych zasilających sieć n.n., 
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2) Na końcach linii oraz w taki sposób aby na każde 500 m. długości wypadał przynajmniej jeden 

komplet odgromników, 

3) W liniach napowietrznych n.n. zasilających bezpośrednio instalacje odbiorcze (np. przy zejściu 

linii kablowych ziemnych). 

Uziemienie odgromników powinno być wykonane: 

1) W stacjach transformatorowych ŚN/nn jako wspólne uziemienie ochronne i robocze, 

2) W liniach elektroenergetycznych – jako wspólne z uziemieniem przewodu neutralnego, 

3) Na połączeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych, 

Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 omów. 

W istniejącej linii napowietrznej komplet 3 odgromników typu GXO-Lovos440/5 na przewodach 

fazowych linii głównej należy zabudować na słupach nr 522 oraz 344 w miejscu zejścia linii kablowych 

YAKXS 4 x 35 mm
2
. Uziemienie kompletu odgromników wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 

20 x 4 mm ( uziom typu PA-8). 

 

9. Uwagi końcowe.  
- Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, 

przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich 

służb, tj.: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, 

- Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i 

skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować /i zapoznać obsługę/ instrukcję 
eksploatacji urządzeń. 

 

 

                                                                                                           Opracował:          
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OBLICZENIA 
 

1. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - Obwód ze słupa 
LNN nr 522 

 
Dane: 

Moc transformatora                                 S    =   100 kVA  

Bezpiecznik Bu-Wts 

w złączu kablowym                                  Ib  =  35 A,  K = 4.0 

Linia napowietrzna 4xAL70                    L = 561,8 m 

Linia kablowa YAKXS 4x35                   L   =  25 m  

Linia kablowa YKY 4x16                        L   =  12 m  

 

1.1. Wyznaczenie impedancji zastępczej.  
 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 

     Transformator 100 kVA                          0,0309                  0,0732 

     Linia napowietrzna 4xAL70, l=561,8 m 0,6416                 0,3371 

     Linia kabl. YAKXS 4x35   l=25,0m       0,0408                  0,0040 

     Linia kabl. YKXS 4x16   l=12,0m       0,0273 0,0019                        

     Razem        0,7406 0,4162 

 

Ω=+=+= 85,04162,07406,0 2222
XRZ

S
 

 

1.2. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym - przez szybkie 

wyłączenie nadprądowe. 

 

  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 0,85 x 4,0 x 35 = 148,8 V  

 

U = 148,8 V < 235,0 V = Ub  

       

Warunek skuteczności ochrony przez szybkie wyłączenie nadprądowe jest spełniony.  

 

2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - Obwód ze słupa 
LNN nr 344 

 
Dane: 

Moc transformatora                                 S    =   160 kVA  

Bezpiecznik Bu-Wts 

w złączu kablowym                                  Ib  =  35 A,  K = 4.0 

Linia napowietrzna 4xAL70                    L = 437,2 m 

Linia napowietrzna 4xAL35                    L = 69,2 m 

Linia kablowa YAKXS 4x35                   L   =  50 m  

Linia kablowa YKY 4x16                        L   =  31 m  
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2.1. Wyznaczenie impedancji zastępczej.  
 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 

     Transformator 160 kVA                          0,0162                  0,0469 

     Linia napowietrzna 4xAL70, l=437,2 m 0,3568                 0,2623 

     Linia napowietrzna 4xAL35, l=69,2 m 0,1129                 0,0415 

     Linia kabl. YAKXS 4x35   l=50,0m       0,0816                  0,0080 

     Linia kabl. YKXS 4x16   l=31,0m       0,0704 0,0050                        

     Razem        0,6379 0,3637 

 

Ω=+=+= 734,03637,06379,0 2222
XRZ

S
 

 

2.2. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym - przez szybkie 

wyłączenie nadprądowe. 

 

  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 0,734 x 4,0 x 35 = 128,5 V  

 

U = 128,5 V < 235,0 V = Ub  

       

Warunek skuteczności ochrony przez szybkie wyłączenie nadprądowe jest spełniony.  

 

                                                                                             Obliczył:            
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OŚWIADCZENIE 
 
projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ja niżej podpisany mgr inż. Ewald Mrugała 

Zamieszkały w Czarnowąsach przy ul. Studziennej 18 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 

200r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy – części elektrycznej -  na zasilanie 
elektroenergetyczne, pomiar energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków „P1” 
i „P2” oraz przepompowni ścieków (przydomowych nr „P3”, „P5” ÷ „P11”, „P13” ÷ 
„P20”) w m. Stare Budkowice, gmina Murów, w ramach rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w m. Stare Siołkowice, gmina Murów. 
 
Sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ja niżej podpisany mgr inż. Krzysztof Giesa 

Zamieszkały w Tarnowie Opolskim przy ul. Klimasa 54 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 

200r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy – części elektrycznej -  na zasilanie 
elektroenergetyczne, pomiar energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków „P1” 
i „P2” oraz przepompowni ścieków (przydomowych nr „P3”, „P5” ÷ „P11”, „P13” ÷ 
„P20”) w m. Stare Budkowice, gmina Murów, w ramach rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w m. Stare Siołkowice, gmina Murów. 
 
Sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyżej. 
 
 

 


