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1. INWESTOR 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
AMS Projekt Usługi Projektowe Adam Osiński, 
ul. Waryńskiego 32-36 
Inkubator Przedsiębiorczości lok. 205 
86-300 Grudziądz  

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA 
� Zlecenie inwestora 
� projekty branżowe 
� obowiązujące normy i przepisy 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie zawiera: 

� Rozdzielnie projektowane, 
� Instalację oświetleniową,  
� Instalację gniazd wtyczkowych, 
� Instalację uziemienia oraz połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 
� Instalację ochrony przepięciowej, 
� Zasilanie urządzeń branży sanitarnej, 
 

Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych oraz zasilanie urządzeń 
branży sanitarnej. 

5. BILANS MOCY I DOBÓR OKABLOWANIA 
Zasilanie rozdzielnic TS i RUPS należy wykonać istniejącym kablem ziemnym YKY 5x16mm2. 
Tablicę TS należy wykonać jako natynkową, w obudowie modułowej wg schematu E5. 
Tablicę RUPS należy wykonać jako natynkową, w obudowie modułowej wg schematu E4. 
Tablice zainstalować na wysokości 1,5m. 
Usytuowanie tablicy TS – wg rys. E2. 
Usytuowanie tablicy RUPS – wg rys. E1. 

 

 

  
  

Odbiory Ilość
Moc [kW] 

jednostkowa
Pi [kW] kj Ps [kW]

Ps [kW] 

jednostkowa

Szafa Rack PD1 1 3,00 3,00 0,90 2,70 2,70

Szafa Rack (PD2, PD3) 2 7,00 14,00 0,90 12,60 6,30

Oświetlenie podstawowe 1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08

Oświetlenie awaryjne 1 0,10 0,10 0,80 0,08 0,08

WLZ TS Pi= 17,20 Ps= 15,46 kj= 0,90

Obwód Odbiory
Moc [kW] 

jednostkowa
Ilość Ps [kW]

Szafa Rack PD1 2,70 1 2,70

PD1 Suma= 2,70

Szafa Rack (PD2, PD3) 6,30 1 6,30

PD2 Suma= 6,30

Szafa Rack (PD2, PD3) 6,30 1 6,30

PD3 Suma= 6,30

Oświetlenie podstawowe 0,08 1 0,08

O1 Suma= 0,08

Oświetlenie awaryjne 0,08 1 0,08

O2 Suma= 0,08

Odbiory Ilość
Moc [kW] 

jednostkowa
Pi [kW] kj Ps [kW]

Ps [kW] 

jednostkowa

WLZ TS 1 15,46 15,46 1,00 15,46 15,46

Klimatyzacja 1 2,90 2,90 0,80 2,32 2,32

WLZ RUPS Pi= 18,36 Ps= 17,78 kj= 0,97

Obwód Odbiory
Moc [kW] 

jednostkowa
Ilość Ps [kW]

WLZ TS 15,46 1 15,46

WLZ TS Suma= 15,46

Klimatyzacja 2,32 1 2,32

G1 Suma= 2,32

TS - Odbiory

RUPS - Odbiory

Pomieszczenie 114

Pomieszczenie 114

Pomieszczenie 114

Pomieszczenie 114

TS - Obwody

Lokalizacja

Pomieszczenie 114

Pomieszczenie 015

Pomieszczenie 015

RUPS - Obwody

Lokalizacja

Nazwa odbioru Pi kj Ps S γ U L Iobl. Ib Idd ∆U
Spełnienie 

Iobl.<Ib<Idd
Typ kabla, przewodu

[kW] - [kW] [mm2] [m/Ω*mm
2
] [V] [m] [A] [A] [A] [%]

WLZ TS 17,2 0,9 15,5 16,0 54 400 35 24,8 32,0 62,0 0,39 TAK YKY 5x16mm2

WLZ RUPS 18,4 1,0 17,8 16,0 54 400 10 28,5 35,0 62,0 0,13 TAK YKY 5x16mm2



 

 

 

6. DOBÓR UPS 

 
Na potrzeby zasilania gwarantowanego obwodów szaf serwerowych oraz klimatyzacji pomieszczenia 015 przewidziano 
zasilacz UPS. Dobrano zasilacz 20 kVA np. POWERWALKER ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 20 KVA, TERMINAL OUT, 
USB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER VFI 20K CPG PF1 3/3 BI o konfiguracji faz napięć 3/3 i szafą bateryjną np. VFI CPG 
3/3 64 AKUMULATORÓW 12V/9AH pozwalającą na podtrzymanie zasilania minimum 15minut. Zasilacz UPS wyposażony w 
wewnętrzny bypass. 

7. TABELA CZASU ZASILANIA BATERYJNEGO W MINUTACH 
 

 
 

8. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WEWNĘTRZNA 
 
Instalacje oświetleniowe wykonać przy użyciu opraw: 

� OMS SANA BSC SFD 33W 3800lm 840 
 

Dopuszcza się zamianę opraw na innych producentów po spełnieniu parametrów wskazanych na rysunkach pod warunkiem 
pozyskania zgodny inwestora oraz projektanta. 
 
Oprawy w serwerowni sterowanie łącznikami. 

9. OCHRONA OD PORAŻEŃ I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
Do pomieszczenia technicznego przewidziano montaż szyny GSU. 
Do szyny wyrównawczej GSU należy podłączyć wszystkie zabudowane urządzenia metalowe za pomocą objemek i zacisków 
bocznikujących. Całość instalacji wykonać z materiałów w osłonie ocynku. Szynę wyrównawczą należy podłączyć do zacisku 
PE rozdzielnic, zasilacza UPS oraz szafy bateryjnej za pomocą linki LgY16mm2. 
 Przewody wyrównawcze służące do połączenia części przewodzących dostępnych z częściami przewodzącymi obcymi, 
w celu ograniczenia napięcia dotykowego (ekwipotencjalizacja) należy wykonać linką LgY4mm2. Zejścia przewodów 
wyrównawczych od szyny GSU do szyny MSU wykonać linką LgY25mm2. 
 
Do pomieszczenia serwerowni przewidziano montaż szyny MSU. 
Do szyny wyrównawczej MSU należy podłączyć wszystkie zabudowane urządzenia metalowe za pomocą objemek i zacisków 
bocznikujących. Całość instalacji wykonać z materiałów w osłonie ocynku. Szynę wyrównawczą należy podłączyć do zacisku 
PE rozdzielni, za pomocą linki LgY16mm2. Przewody wyrównawcze służące do połączenia części przewodzących dostępnych 
z częściami przewodzącymi obcymi, w celu ograniczenia napięcia dotykowego (ekwipotencjalizacja) należy wykonać linką 
LgY4mm2. 
  
 Po wykonaniu instalacji szyny wyrównawczej oraz przewodów wyrównawczych należy je oznaczyć na kolor żółto-zielony 
(zgodnie z PN-91-96/E-05009 odnośnie oznaczeń przewodów ochronnych PE). 
 Projektowane główne połączenia wyrównawcze należy wykonać w taki sposób aby łączyły ze sobą wszystkie metalowe 
ciągi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewód ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienia sztuczne występujące w 
budynku /instalacja odgromowa/. Do szyny wyrównawczej powinny być również dołączone metalowe konstrukcje i zbrojenia 
budynku.  
 
Połączenia wyrównawcze główne budynku powinny łączyć ze sobą: 

� przewody ochronne (ochronno-neutralne), 
� wszystkie metalowe ciągi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.), 
� wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe), 
� metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku, 
� koryta kablowe, 
� szafy serwerowe 

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
Zgodnie z normą PN-HD 6064 należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową w postaci ograniczników przepięć: 

� W rozdzielnicy Głównej RG – doposażyć ogranicznik przepięć kombinowany Typ 1+2  
� W projektowanych rozdzielnicach RUPS i TS  – Ogranicznik przepięć typ 2 

W celu zapewnienia poprawnego działania ochronników należy wykonać system połączeń wyrównawczych zgodnie z 
rysunkiem E-3. 

Rozdzielnica
Pi (odbiory za 

UPSem)
kj Ps rozdzielnicy S Ps (UPS) cosfi Ps(UPS) Obciążenie

[kW] - [kW] [mm2] [kW] [kVA] [%]

RUPS 18,4 0,97 17,8 16,0 20 0,9 22 89%

Model Moc [W] Baterie Obciążenie [100%] Obciążenie [75%] Obciążenie [50%] Obciążenie [25%]

VFI 20000 CPG PF1 3/3 BI 20000 32x 12V/9Ah 1,5 min 3,5 min 6,5 min 19,5 min 

  + 1x dedykowany Battery Pack (BP) 20000 64x 12V/9Ah 13 min 19,5 min 31 min 78 min

Czas zasilania bateryjnego w minutach



 

 

 

 

11. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA Z UPSEM 
Pomieszczeniu z upsem należy zapewnić odpowiednią klimatyzację poprzez doposażenie w zestaw klimatyzacyjny składający 
się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Moc elektryczna zestawu 2,9 kW; moc chłodnicza 10 kW. 

 

12. WYŁĄCZNIK PPOŻ UPSU 
W pobliżu istniejącego głównego wyłącznika ppoż. Wewnątrz budynku należy zainstalować przycisk wyłącznika ppoż. zasilacza 
UPS. 
 

13. UWAGI KOŃCOWE 
Stosować materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, 
Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych, 
Po wykonaniu instalacji wykonać niezbędne pomiary a zwłaszcza pomiary skuteczności wyłączania zwarć, 
Linie kablowe oświetleniowe, WLZ, linie zasilanie gniazd wtyczkowych, zestawów gniazd, instalacje zasilania urządzeń 
technologicznych należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu „TN-S” jako pięciożyłową (L1, 
L2, L3, N, PE) i jako trzyżyłową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie żyły neutralnej „N” oraz ochronnej „PE”. 
Zastrzegam, że wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą AMS Projekt. Dotyczy to w 
szczególności rozwiązań materiałowych. 
W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją, a także stwierdzenia istotnych odstępstw 
od tej dokumentacji, AMS Projekt zgłosi żądanie wstrzymania tych robót, o czym powiadomi władze budowlane. Podstawa 
prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami). 
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim, 
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody 
autorów. 

  



 

 

 

 

14. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 

OŚWIADCZENIE 

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany                 ADAM OSIŃSKI 
                                                                                                  (imię i nazwisko projektanta) 
 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z 
późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 
dotyczący: 

Opracowania dokumentacji projektowej na instalację zasilania elektrycznego (w tym zasilanie 
gwarantowane, ochrona przeciwprzepięciowa oraz inwentaryzacja) dla pomieszczenia serwerowni w 

budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych) 
 

 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

 
............................................ 

(podpis) 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany             ROBERT ŁĘGOWSKI 
                                                                                                  (imię i nazwisko projektanta) 
 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z 
późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 
dotyczący: 

Opracowania dokumentacji projektowej na instalację zasilania elektrycznego (w tym zasilanie 
gwarantowane, ochrona przeciwprzepięciowa oraz inwentaryzacja) dla pomieszczenia serwerowni w 

budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych) 
 

 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

 
............................................ 

(podpis) 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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1. INWESTOR 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
AMS Projekt Usługi Projektowe Adam Osiński, 
ul. Waryńskiego 32-36 
Inkubator Przedsiębiorczości lok. 205 
86-300 Grudziądz 

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. ) 
b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 
maja 1999r.) 

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.) 
d) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w   sprawie znaków i sygnałów drogowych 
e) Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego i 
warunków umieszczania ich na drogach  Dz.U Nr 220 poz. 2181  

4. INFORMACJA BIOZ 
4.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na instalację zasilania elektrycznego (w tym zasilanie 
gwarantowane, ochrona przeciwprzepięciowa oraz inwentaryzacja) dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. 

 
 
4.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI. 

a) Każdy element robót budowlanych podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Transport na terenie placu budowy 
b) Przejścia dla ruchu pieszego – pracownicy budowlani i nadzór 
c) Przenoszenie ciężarów (ręczne i mechaniczne) 
d) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3.0m 
e) Roboty , przy których występuje ryzyko upadku  z wysokości ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas 

montażu i przy pracach wykończeniowych 
f) Przewiduje się wygrodzenie placu budowy  
g) Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 
h) Roboty ziemne związane z przemieszczeniem lub zagęszczeniem gruntu 
i) Roboty związane z montażem elementów prefabrykowanych , których masa przekracza 1.0t. 
j) Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy można zaliczyć 

rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z 
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami 
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.  

k) Prace pod napięciem 
l) Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca urządzeń 

transportowych) 
m) Praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne) 
n) Praca urządzeń elektromechanicznych 
o) Odpady polietylenowe od kabli 
p) Odpady aluminium od kabli 

 
4.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

a) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na 
placu budowy przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 



 

 

 

b) Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni mieć wykonane aktualne niezbędne badania 
lekarskie oraz powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez osobę do tego 
upoważnioną. 

c) Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
- Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy  
- Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
d) Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników specjalnie w tym 

kierunku przeszkolonych 
e) Wytyczne w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp  

 

4.5 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE 

a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdów i oddzielnej dla ruchu pieszego 
b) Szerokość dróg komunikacyjnych dostosować do używanych środków transportu i nasilenia ruchu 
c) Miejsca niebezpieczne należy oznakować i ogrodzić poręczami (szczególnie strefy wykopów i montażu 

konstrukcji) bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi 
d) Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz 

dobrze oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
e) Przy wykonywaniu prac na wysokości powyżej 2.0m, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką składającą 

się z deski krawężnikowej 0.15m i poręczy ochronnej na wysokości 1.1m 
f) Zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (odzież, nakrycia głowy , obuwie ochronne – 

zawsze; stosowanie okularów ochronnych – wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – wg potrzeb) 
g) Zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu prac na wysokości  
h) Zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających maksymalny udźwig wciągarki 
i) Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem 
j) Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników 
k) Jeżeli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu pracy 

powinna znajdować się przenośna apteczka 
l) Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów 

najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i policji.  
m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika. 
n) Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pobliżu elementów palnych. 
o) Wykopy  należy zabezpieczyć przed osuwaniem ziemi ( zagrożenie zasypania pracowników ziemią ) oraz 

wygrodzić i oznakować taśmą ostrzegawczą. 
 

4.6 UŻYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE 

a) Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego obiektu. 
 

 
  



 

 

 

5. SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr Nazwa rysunku         skala 
E-1  RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE     1:100 
E-2  RZUT 1 PIĘTRO SERWEROWNIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE    1:100 
E-3  SCHEMAT  ZASILANIA OBIEKTU ORAZ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH   SZKIC 
E-4  SCHEMAT ROZDZIELNICY RUPS       SZKIC 
E-5  SCHEMAT ROZDZIELNICY TS, DOPOSAŻENIE ROZDZIELNICY RG   SZKIC 

 
 
 


