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nr rys. Tytuł rysunku

. RZUT PIWNIC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. RZUT PIĘTRA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. RZUT PIĘTRA II INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. RZUT PIĘTRA III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. RZUT PIĘTRA IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ELEWACJA TLICZ

SCHEMAT TLICZ PARTER

SCHEMAT TLICZ P1

SCHEMAT TLICZ P2

SCHEMAT TLICZ P3

SCHEMAT TLICZ P4

SCHEMAT  i  ELEWACJA TM

ELEWACJA TADM + TG SCHEMAT INSTALACJI +ELEWACJA TLICZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Do opracowania projektu wykorzystano:

WARUNKI ENEA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENEA MYLNA 58 W POZNANIU

M 1    Jacek Pawłowski                  warunki nr 35823/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018 
M 2/3   Wielisław Gostyński           warunki nr 35819/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018 
M 4/5  Monika Porosa                   warunki nr 35816/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 6    Joanna Walczak                   warunki nr 35814/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 7    Agata Więckowska               odmówiła
M 8    Falkowska Marlena              warunki nr 35812/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 9    Piotr Chudziński                   warunki nr 35810/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 10  Małgorzata Jakubowska      warunki nr 35808/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 11  Mirosław Dębniewski            odmówił 
M 12 Małgorzata Janke                  warunki nr 35806/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018 
M 13 Zbigniew Tutak                      warunki nr 35804/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 14 Bożena Witkowska                warunki nr 35800/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M15 Anna Musialska                      warunki nr 35792/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 16 Elżbieta Pruszkowska           warunki nr 35788/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M17 Maja Dajczak                          warunki nr 35786/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 18 Piotr Marzec                          warunki nr 35783/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 19 Alicja Nowaczyńska              warunki nr 35782/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 20 Krystyna Bednarz                  warunki nr 35781/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 21 Lidia Mikołajczak                   warunki nr 35779/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 22 Artur Łobaza                          brak zgody
M 23 Paweł Nawrocki                    warunki nr 35776/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
M 25 Marta Wnukiewicz               warunki nr 35775/2018/OD5/ZR1 z dn 06.09.2018
sprawy załatwiał Piotr Domański podpisał kier. Piotr Pawelski             618843236 981
M 24 Ewa Osipowicz-Rukszto       warunki nr 35777/2018/OD5/ZR1 z dn 25.09.2018

W ENEA:  sprawę załatwiał: Robert Nowaczyk, podpisał: kier. Piotr Pawelski

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW
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1.1.  Przedmiot opracowania

1.     Informacje wstępne

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie  wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ 
wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Poznaniu przy ul. 
Mylnej 58.

1.2.  Położenie budynku

Położenie określa Wyrys z Pań-
stwowego Zasobu Geodezyjne-
go i  Kartograficznego - Geopoz 
Poznań

zasięg  oddziały-
wania robót

granice działki
ul. Jeżycka

u
l. 
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Podstawy formalne i techniczne projektu:

Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo Budowlane  (Dz.U. z 1994 r, nr 89, poz. 414) z późn. zm. 
(tekst ujednolicony na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245)

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) ze zm.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, ze zm. z 2017 r. poz.1169)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.1422, ze zm. Dz.U.
z 2017 poz. 2285)

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia 7 czerwca  2010 r. w 
sprawie ochrony p-poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U.  z  2010 nr 
109 poz. 719)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji   z  dnia 16 sierpnia  1999 r. w 
sprawie  warunków  technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 
836)

Normy:    - PN-IEC 61024-1; - PN-IEC 61024-1-1, - PN-IEC 61024-1-2
                 - PN-86/E-05003;  - PN-IEC 60363

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o.,
w 2018 roku, oddzielnie dla każdego lokalu mieszkalnego

1.3
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2.  Warunki wykonania prac

2.1.  Zakres projektu

2.2.  Miejsce przyłączenia

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie  wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ 
wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Poznaniu przy ul. 
Mylnej nr 58. Prace związane są z koniecznością zwiększenia mocy dla poszczególnych lokali
mieszkalnych - rezygnacja z użytkowania instalacji gazowej  na rzecz kuchenek elektrycznych,
co oznacza wzrost potrzebnej mocy dla poszczególnego lokalu o 7 kW.

Miejscem przyłączenia  jest ist-
niejąca linia kablowa n.n. w uli-
cy  Mylnej  - doprowadzona do 
budynku  do złącza kablowego 
ZK  wg  stanu  istniejącego  jak 
na foto obok.

Nie  przewiduje się zmian przy
złączu kablowym. 

3
1
,9

 m
Mapa istniejącej infrastruktury przyłącza elektroenergetycznego

u
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2.3.  Warunki do spełnienia dla dostawy energii elektrycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o.:

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:

Zaciski  na  wyjściu  przewodów  od  zabezpieczenia  w złączu kablowym w kierunku instalacji 
podmiotu przyłączanego.

Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce dotychczasowe w ścianie przy wejściu głównym do budynku.

Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:

Zainstalowany będzie bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabudu-
je ENEA Operator Sp. z o.o.).  Przygotowanie  miejsca  do  zabudowy układu pomiarowego (tj.
szafka licznikowa i zabezpieczenie przedlicznikowe objęte jest zakresem robót).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń:

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3*20A, usytuowane  przy  zestawie licznikowym i stanowi wy-
łączniki nadmiarowo-prądowe o charakterystyce B lub C (względnie bezpieczniki instalacyjne).

Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

Energia elektryczna będzie pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającego tg ȹ < 0,4.

Wartości do obliczeń i doboru systemu ochrony od porażeń:

Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego złącza kablowego: maks. 30 Ώ.
Sieć nn - układ pracy ENEA TNC.  Punkt  rozdziału instalacji odbiorcy z układu TN-C na TN-S
zrealizowany w instalacji odbiorcy; punkt uziemiony.

Wymagania z zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych:

W przypadku  instalowania  urządzeń  mogących powodować zakłócenia, należy zainstalować
odpowiednie urządzenia  uniemożliwiające  przeniesienie  zakłóceń do sieci zasilającej, np. fil-
trów wyższych harmonicznych lub urządzeń ograniczających wahania i odchylenia napięcia.

Uwagi dodatkowe:

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie  z  wymaganiami   Rozporządzenie Ministra 
    Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
    budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.1422, ze zm. Dz.U. z 2017 poz. 2285)

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie ate-
    st. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektro-
    magnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływać  w swoim środowis-
    ku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających  odporność na te zabu-
    rzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
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3.  Opis techniczny wykonania robót

Aktualnie w budynku i w mieszkaniach istnieje instalacja 1-fazowa.  Roboty  polegają na wyko-
nania instalacji  3-fazowej  do  zabezpieczeń za licznikowych. W piwnicach na klatkach oraz w 
pomieszczeniach  wspólnego  użytku  pozostaje instalacja 1-fazowa.  Zakres  robót  na linii od
licznika na klatce - instalacja w mieszkaniu określa ppkt. 3.2. Całość  instalacji  ma być prowa-
dzona w bruzdach.
Budynek zasiedlony ma parter i 4 piętra, obejmujące 22 mieszkania. 

Przedmiotem projektu jest instalacja WLZ  niskiego napięcia  230/400V  w  budynku mieszkal-
nym  w  Poznaniu  przy ul. Mylnej 58.  Całość prac należy wykonać w uzgodnieniu i w porozu-
mieniu z lokatorami mieszkań z maksymalnie krótkim okresie braku dostawy energii do miesz-
kań.  Należy, np. zapewnić  tymczasowe zasilanie poszczególnych kondygnacji i tym podobne 
rozwiązania.
P  rojekt opracowano na podstawie:
- Rzutów inwentaryzacyjnych poszczególnych kondygnacji
- Warunków zmiany zasilania lokali mieszkalnych wydanych przez ENEA Operator
- Aktualnych norm, przepisów i zarządzeń dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach bu-
  dowlanych

Zakres robót obejmuje:

-  demontaż istniejącej instalacji WLZ

- wykonanie nowej instalacji od złącza kablowego  -  usytuowanego na elewacji frontowej wej-
  ścia do budynku - do rozdzielnicy głównej- z przejściem w piwnicy,

- wymiana rozdzielnicy głównej w klatce schodowej   -  z wyposażeniem,  w tym z przygotowa-
  niem   miejsca  do  zabudowy  układu  pomiarowego (zabezpieczenie przedlicznikowe) przez
   ENEA Operator Sp. z o.o.,

- nowe piony od rozdzielnicy głównej do szaf licznikowych na kondygnacjach w klatce schodo-
  wej,

- montaż szaf licznikowych na ścianach klatki schodowej na I i II p .z zabezpieczeniami przed-
  licznikowymi i pozostałym wyposażeniem,

- wykonanie instalacji od liczników do zabezpieczeń za licznikowych w mieszkaniach,

- wymiana zabezpieczeń za licznikowych w mieszkaniach,

- wykonanie przewodów zasilających od zabezpieczeń  za licznikowych  do  kuchni zakończo-
  nych puszką montażową (dla kuchenek elektrycznych),

- wykucie bruzd, przewierty stropów i ścian, zamurowanie, uzupełnienie tynków, konfekcja ma-
  larska na klatce po robotach, jak również wyprawienie gipsowe i malarskie istniejących wnęk 

- wymiana instalacji klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku,

- instalacje ochrony przed przepięciami   i pomiary instalacji

- oraz wszystkie pozostałe prace wymagane  przepisami, warunkami  otrzymanymi z ENEA, a 
  zapewniającymi odbiór, uruchomienie i eksploatację instalacji

3.1.  Preambuła

3.2.  Zakres robót
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Obiekt jest pięcio-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym. Zasilanie obiektu w energię elek-
tryczną z istniejącej sieci energetycznej ENEA- linią kablową nN 230/400V ze złącza kablowe-
go przy wejściu do klatki budynku. 
 

Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc elektryczną,  przyjęto wykonanie jednej  linii WLZ.  Zgodnie  w  WTP 
moc jednego lokalu = 12 kW
- Pi =23 lokale x 12 kW= 276 kVA
- współczynnik jednoczesności wynosi 0,27
- Ps = 273 kVA x 0,27 = 74,52 kW
Przyjęto cosØ=0,9. 

Zasilanie obiektu

Z łącze  kablowe  ZK jest usytuowane bezpośrednio przy wejściu do budynku. W złączu będzie 
zainstalowane zabezpieczenie zewnętrznego WLZ. Spadek napięcia w liniach zasilania wynie-
sie 6,96% po stronie ENEA i 0,86% w wewnętrznym WLZ.

Rozdzielnica główna RG

W projektowanej instalacji będzie zainstalowana  jedna rozdzielnica TG wyposażona w zabez-
pieczenie główne WLZ, będące wyłącznikiem PPOŻ i zabezpieczenie odbiorów administracyj-
nych. Połączenie przycisku PPOŻ wykonać przewodem HDGS 3x 1,5mm zabezpieczonym w 
TA wyłącznikiem typu S301 C4 A układanym pod tynkiem.
Schemat rozdzielnicy jest przedstawiony na rys. 7.

Piętrowe rozdzielnice licznikowe

Schemat  rozdzielnicy  jest  przedstawiony na rys. 7.  Istniejące obudowy zdemontować. Nowe 
obudowy  wykonać  z  blachy  stalowej lakierowanej w kolorze zbliżonym do barwy ścian klatki 
schodowej budynku Mylna58.  Wnęki  wyprawić  gipsem i malarsko.  Od tablic licznikowych do 
wszystkich lokali mieszkalnych wykonać nowe przyłącza przewodem YKSX 5x4 mm². 
Ponieważ część lokatorów nie wyraziła zgody na zmianę sposobu zasilania liczniki rozliczenio-
we tych lokali przenieść na nowe tablice. Dla pozostałych lokali ENEA dostarczy nowe liczniki.

Instalacja oświetleniowa

Nie objęta opracowaniem.

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych

 Sieć elektryczna odbiorcza w obiekcie będzie pracować w układzie  TN-CS 
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) będzie zrealizowana:
-  przez zastosowanie izolowania części czynnych,
-  przez zastosowanie obudów i osłon.
 Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) będzie zrealizowana:
 -  przez zastosowanie szybkiego wyłączenia (zastosowanie    urządzeń przetężeniowych )

3.3   Charakterystyka obiektu i robót, bilans mocy. Rozwiązania techniczne
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Uwagi dot. dokumentacji projektowej

Urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, paten-
ty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów  lub  urządzeń,  zawarte zarówno w opi-
sach  ja k i  na rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku wy-
stępowania  w  tekście  projektu  lub  opisie  rysunku  takiego  oznaczenia indywidualizującego 
przyjąć należy, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć 
przez  to  należy,  że  dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równo-
ważnych,  o  nie  gorszych  niż  opisane  w projekcie parametrach technicznych, spełniających 
obowiązujące przepisy prawa oraz normy,  a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stoso-
wania na obszarze Unii Europejskiej.
 
W przypadku zastosowania rozwiązań,  materiałów  lub urządzeń równoważnych  Wykonawca
 zobowiązany jest wykazać, że proponowane  przez  niego rozwiązania, materiały lub urządze-
nia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

Dokumentację projektową stanowi zarówno opis techniczny jak również część rysunkowa wraz 
przedmiarami,  kosztorysowymi i specyfikacją techniczną. Wszystkie powyższe dokumenty na-
leży rozpatrywać łącznie.

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie  metalowe  przewody instalacji wodocią-
gowej i kanalizacyjnej,  a  także  metalową  armaturę.  Elementy  te należy połączyć ze sobą w 
sposób  trwały  (stosując  połączenia nierozłączne). Połączenia wyrównawcze w piwnicy wyko-
nać przewodem LY  6mm².

Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa nie podlega opracowaniu.

Ochrona przepięciowa

W  instalacji  elektrycznej  będzie  zastosowana  ochrona  przeciwprzepięciowa zapobiegająca 
przeniesieniu  się  na  instalację  wewnętrzną  budynku wysokiego potencjału spowodowanego 
wyładowaniem atmosferycznym lub przepięciami łączeniowymi. Przewiduje się zainstalowanie 
w rozdzielnicy nN odgromników kl. C.

Uwagi końcowe

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie  z  wymaganiami   Rozporządzenie Ministra 
    Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
    budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.1422, ze zm. Dz.U. z 2017 poz. 2285)

2. Prace  powinny  być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisami, wymaganiami 
    eksploatacyjnymi oraz z najlepszą wiedzą techniczną. 

3.  Po zakończeniu  prac  elektrycznych  należy wykonać pomiary w obwodach elektrycznych i 
     uziemienia instalacji odgromowej.  Wyniki pomiarów i  testów należy dołączyć do dokumen-
     tacji powykonawczej. 
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tel. 698-660-110 BI

4.1   DANE EWIDENCYJNE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Poznaniu, ul. Mylna 58, obr. 21, ark. 10, działka nr: 239

4.2   INFORMACJA BIOZ DOT. PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

4.2.1. Podstawy techniczne i prawne: 

- Projekt budowlany remontu
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  23 czerwca 2003 r.  w  sprawie informacji dotyczą-
  cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz. U. 
  z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budo-
  wy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami)

4.2.2. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy
- w zakresie: wyznaczenia bądź urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
  dla pracowników, rozmieszczenia sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenia miej-
  sca składowania  materiałów  budowlanych  wraz  z wyznaczeniem stref ochronnych wynika-
  jących z przepisów odrębnych – strefy magazynowania  i  składowania materiałów, wyrobów, 
  substancji i preparatów niebezpiecznych, określenia i oznaczenia dróg transportowych, okre-
  ślenia i oznaczenia wjazdu – wyjazdu z zaplecza budowy.

Roboty rozbiórkowe instalacji WLZ i montażu - wg Projektu budowlanego

4.2.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- budynek w zwartej zabudowie miejskiej
- inne obiekty budowlane w odległości do 10 m nie występują,
- mogą być niezinwentaryzowane pozostałości dawnych instalacji podziemnych (nieczynne).

4.2.4. Elementy zagospodarowania terenu,  które  mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi:

- budynek stoi w pobliżu drogi publicznej,  po której odbywa się ruch pieszych i ruch kołowy po 
  jezdni. Prowadzenie robót nie wymaga zajmowania pasa drogowego
- rejon robót od strony ogrodzenia przed drogą publiczną oznakować tablicą informacyjną oraz
  zapewnić brak dostępu osób trzecich na plac budowy.

Wskazania  dotyczące  przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji robót bu-
dowlanych, określające skalę o rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas och wystąpienia

W trakcie prowadzonych robót budowlanych na obiekcie przewiduje się możliwość wystąpienia 
następujących zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

- praca w pobliżu pracowników innych branż.

4.     PLAN BIOZ. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac zapozna pracowników z zakresem robót oraz
 wykona przeszkolenie BHP zgodnie  z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządze-
niach elektroenergetycznych” oraz odpowiednimi instrukcjami montażu. Ponadto ustali zasady 
bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wy-
nikających  z  wykonywania  robót  budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub ich w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiają-
cą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celi bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku wystąpienia zagroże-
nia należy wyznaczyć  drogi ewakuacyjne. Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe oznakowanie 
zarówno  miejsca  wykonania  robót  jak i  tablic, ostrzegających przed przypadkowym załącze-
niem napięcia. 
Prace  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  wykwalifikowane,  posiadające  odpowiednie 
uprawnienia, w tym do pracy na wysokościach. Należy używać sprawnych i sprawdzonych na-
rzędzi i osprzętu.

projektował:                                                     sprawdził:

tel. 698-660-110 BI

inż. Andrzej Dettlaff
specj. instal. i sieci energet.
uprawn. 93/82/Pw

tech. Jerzy Witkowski
specj. instal. i sieci energet.
uprawn. UAN/N7210/86
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