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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Przyłącze cieplne do pomieszczenia węzła cieplnego  
w budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie", dz. nr ewid.: 4730/8,  
4820, 4824, obręb 0001 Gostynin, jedn. ewid. M. Gostynin. 

1.  INWESTOR 
BIMERG Sp. z o.o.  
09-500 Gostynin,  
ul. Kolejowa 21.                                                     

2.  JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 
TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI 
ul. Grobowa 15/17, lok. 4 
86-300 Grudziądz. 

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
3.1. Umowa z Inwestorem, 
3.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, 
3.3. Warunki techniczne budowy przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku 

przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Gostyninie Sp. z o.o., pismo nr 2/2021 z dnia 19.03.2021 r., 

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wraz z inwentaryzacją powykonawczą istniejącego przyłącza 
ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie. 

3.5. Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie w zakresie 
niezbędnym do opracowania niniejszego projektu. 

3.6. Projekt wykonawczy pn. "Budowa sieci cieplnej magistralnej z rur preizolowanych o średnicy 
DN300 w Gostyninie", opracowany w maju 2021 r., 

3.7. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzła cieplnego  
w budynku hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Gostyninie przy ul. Kolejowej 21 na terenie działki 
nr ewidencyjny 4730/8, wydane przez Burmistrza Miasta Gostynina, pismo znak D.6853.47.2021  
z dnia 25.01.2022 r., 

3.8. Uzgodnienia międzybranżowe, 
3.9. Katalog i wytyczne projektowania firmy LOGSTOR. 

4.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: „Przyłącze cieplne do pomieszczenia 

węzła cieplnego w budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie", dz. nr 
ew. 4730/8, 4820, 4824 obr. 0001 Gostynin.   

Planowana inwestycja obejmuje budowę przyłącza sieci cieplnej na potrzeby istniejącego węzła 
cieplnego, zabudowanego w budynku hali produkcyjnej, zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21  
w Gostyninie. W chwili obecnej węzeł cieplny w ww. budynku zasilany jest z sieci ciepłowniczej cd400 
zlokalizowanej na dz. nr ew. 4732 obr. 0001 Gostynin. W związku z planowaną inwestycją dot. budowy 
sieci cieplnej magistralnej z rur preizolowanych o średnicy DN300, usytuowanej w ulicy Kolejowej, oraz 
wyłączeniem z eksploatacji ww. sieci cieplnej cd400, w ramach niniejszego opracowania 
zaprojektowano nowe przyłącze cieplne, zasilane z nowoprojektowanej sieci preizolowanej. Istniejące 
przyłącze ciepłownicze należy unieczynnić. Rurociągi istniejącego przyłącza cieplnego zabudowane 
wewnątrz budynku hali produkcyjnej, układane po powierzchni ścian, do miejsca włączenia rurociągów 
nowoprojektowanych (zgodnie z rysunkiem SC-02), należy zdemontować. Technologię węzła cieplnego 
pozostawia się bez zmian.   

Zakres opracowania obejmuje przyłącze sieci cieplnej wykonane w technologii rur preizolowanych 
systemu Logstor o łącznej długości ca 143,40 m i średnicy 76,1×2,9/140 mm wraz z instalacją 
alarmową.  
 Niniejszy projekt obejmuje elementy niezbędne do kompleksowego wykonania rurociągów 
przyłącza sieci cieplnej w technologii LOGSTOR. Zakłada się znajomość projektowanego systemu 
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przez wykonawcę robót w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania wszystkich elementów.  
 W opisie podano jedynie najistotniejsze elementy. Szczegóły montażowe zostały zawarte  
w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR. 

5.  WARUNKI I WYMAGANIA KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
Projektowane przyłącze cieplne do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku hali produkcyjnej 

zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie jest inwestycją bez zabudowy kubaturowej, dla której 
nie określa się zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz linii zabudowy.  

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia 

prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz 
nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej, cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę 
działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie 
narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. 

7.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 
Projektowane przyłącze cieplne do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku hali produkcyjnej 

zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie, ma charakter zabudowy liniowej podziemnej i nie 
będzie powodować uciążliwości wynikającej z hałasu dla istniejącej zabudowy.  

Rurociągi preizolowane oraz prowadzone w nich medium nie stwarza zagrożenia dla środowiska.  
Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie 

chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze 
podlegające ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego  
i w strefie i oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach 
zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. 

W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) ponieważ rodzaj 
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na stan środowiska naturalnego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10.09.2019 r. i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 
1839). 

Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego,  
a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach zainwestowania. Inwestycja nie 
spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 

Po zrealizowaniu inwestycji teren będzie przywrócony do poprzedniego stanu. 

8.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333  
z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1219  
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1065 
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.  U. 2007, poz. 92), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 716  
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z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst. jednolity Dz. U. 2020 poz. 1043  
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania 
i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 
1247 z późniejszymi zmianami). 

Zasięg obszaru oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego: 
Obszar oddziaływania obiektu realizowanego w ramach zadania pn.: „Przyłącze do miejskiej sieci 

ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie”, obejmuje dz. nr ewid. 
4730/8, 4820, 4824 obręb 0001 Gostynin, jedn. ewid. M. Gostynin. 

9.  CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA 
Na podstawie opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznego, wykonanych na potrzeby projektu 

budowy sieci cieplnej magistralnej 2×DN300 w rejonie ul. Kolejowej, Słowackiego i Mazowieckiej  
w Gostyninie, realizowanej w na terenie przyległym do obszaru na którym projektuje się przedmiotowe 
przyłącze sieci cieplnej, stwierdza się iż podłoże gruntowe poniżej warstwy nasypów tworzą rodzime 
grunty mineralne.  

We wszystkich wykonanych otworach pod warstwą nasypów niekontrolowanych (zbudowanych 
głównie z piasków drobnych, średnich i glin z domieszką gruzu i humusu) o miąższości 0,5÷1,1 m, 
nawiercono utwory plejstoceńskie, wykształcone w przewadze jako morenowe, spoiste gliny i gliny 
piaszczyste, miejscami (otwór nr 6) pod przykryciem wodnolodowcowych piasków średnich.  

Grunty warstw określonych jako IIa i IIb należą do gruntów wysadzinowych (grupa C), 
rozmakających i pęczniejących po dodatkowym nawilgoceniu. 

Podczas wykonywania wierceń (maj 2020) w otworach nr 2 i 6 stwierdzono występowanie 
swobodnego bądź nieznacznie napiętego zwierciadła wód na głębokości 1,40÷1,50 m p.p.t.  
W otworach nr 3 i 4 nawiercono także sączenia wód na głębokości 3,2÷4,1 m p.p.t. Na skutek 
długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów istnieje możliwość wahania 
się poziomu wód podziemnych. Obecny stan zaliczono do stanów średnich. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 poz. 463), obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe 
charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. 

Z uwagi na wymagania technologii montażu rurociągów przyjęto wymianę gruntu w obszarze wokół 
rur.  

10.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

10.1 Przyłącze sieci cieplnej 

10.1.1 Stan istniejący 
Obecnie węzeł cieplny zabudowany w budynku hali produkcyjnej, zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 

21 w Gostyninie, zasilany jest z sieci ciepłowniczej cd400 zlokalizowanej na dz. nr ew. 4732 obr. 0001 
Gostynin. Istniejące przyłącze ciepłownicze należy unieczynnić. Rurociągi istniejącego przyłącza 
cieplnego zabudowane wewnątrz budynku hali produkcyjnej, układane po powierzchni ścian, do miejsca 
włączenia rurociągów nowoprojektowanych (zgodnie z rysunkiem SC-02), należy zdemontować. 
Technologię węzła cieplnego pozostawia się bez zmian.  

10.1.2 Trasa przyłącza sieci cieplnej 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem początek trasy przedmiotowego przyłącza cieplnego stanowi 

nowoprojektowana sieć cieplna zlokalizowana wzdłuż ulicy Kolejowej. Odgałęzienie oznaczone jako Tr1 
wraz z preizolowanymi zaworami odcinającymi o średnicy Dn65, zostało przewidziane w projekcie 
wykonawczym ww. sieci cieplnej magistralnej 2×Dn300.  
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Projektowany przebieg przyłącza sieci cieplnej uwarunkowany jest m.in. lokalizacją pomieszczenia 
przeznaczonego na węzeł cieplny, uzgodnieniami z właścicielami działek, istniejącym uzbrojeniem  
i drzewostanem, a także układem komunikacyjnym.  

Przyłącze cieplne zaprojektowano z rur preizolowanych ze standardową izolacją rurociągów, 
wyposażonych w impulsowy system sygnalizacji stanów alarmowych.  

Trasę przebiegu przyłącza sieci cieplnej realizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 
oraz profilem podłużnym. 

Na trasie sieci występują skrzyżowania z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi, rurociągami 
wodociągowymi, gazowymi oraz kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.  

Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu przedmiotowego przyłącza sieci cieplnej nie ulegnie 
zmianie. Roboty odtworzeniowe zostaną w pełnym zakresie zrealizowane przez Wykonawcę.  

10.1.3 Parametry techniczne przyłącza sieci cieplnej 

 Temperatura czynnika grzejnego w okresie zimowym: trwz=130C, trwp=70C, 

 Temperatura czynnika grzejnego w okresie letnim: trwz=65C, trwp=40C, 
 Średnica oraz długość projektowanej zewnętrznej instalacji: 

o 2×76,1×2,9/140 mm, L=143,40 m.  

10.1.4 Roboty ziemne 
 Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić zgodność z projektem, wytyczonej przez 
uprawnionego geodetę, trasy przebiegu przyłącza cieplnego w terenie.  
 Zaznaczyć miejsca występowania kolizji i w tych miejscach wykonać ręczne przekopy kontrolne 
celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. Przekopy realizować pod nadzorem ich użytkowników. W razie rozbieżności 
rzeczywistych rzędnych kolizji z podanymi w projekcie należy zawiadomić projektanta.  

Ponadto w zakres robót przygotowawczych przed przystąpieniem do robót ziemnych wchodzą: 
 Rozebranie nawierzchni. 
 Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
 Wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu  

do strefy montażowej. 
 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za 
 pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
Wykop należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
 Wykopy wykonywać mechanicznie, do głębokości o 0,20 m mniejszej niż projektowana. 
Pogłębianie do właściwej wartości wykonywać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągów 
preizolowanych. Rzędna dna wykopu powinna być niższa o 0,10 m od dolnej krawędzi płaszcza rury. 
Przestrzeń tę stanowi podsypka z piasku lub drobnego żwiru nie zawierającego kamieni. Odchylenie 

grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm.  
Analogiczne wypełnienie powinna stanowić warstwa zasypki do wysokości 10 cm ponad górną 

krawędź płaszcza. Nad tą warstwą piasku należy umieścić taśmę ostrzegawczą, wykonaną  
z polietylenu.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie 
powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci.  
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Minimalna wysokość zasypki – 0,40 m. 

Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność 
zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wartości. Wymagany 
stopień zagęszczenia gruntu  95%. 

Szerokość wykopu do montażu ciepłociągu podano na rysunku szczegółowym. 
 W miejscach połączeń mufowych pogłębić i poszerzyć wykop a na załamaniach trasy ciepłociągu 
wykonać poszerzenie wykopu zgodnie z Poradnikiem montażu i eksploatacji. 
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W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie  
w  odległości ustalonej z właścicielami sieci.  
 W zasięgu koron drzew prace ziemne należy także wykonywać ręcznie, bez uszkadzania ich 
korzeni, z wykorzystaniem metod pozwalających na adaptację istniejącego drzewostanu. Prace te 
prowadzić pod fachowym nadzorem ogrodniczym. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich 
mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania 
maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić, czy rodzaj gruntu odpowiada 
określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady  
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 
wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
 Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

Miejsca pracy z urządzeniami wibracyjnymi mają być oznakowane przenośnymi zaporami oraz 
mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obsługi. 

10.1.5 Elementy przyłącza sieci cieplnej  
Przedmiotowe przyłącze cieplne zaprojektowano z rur i kształtek preizolowanych z barierą 

antydyfuzyjną z izolacją serii 1, wyposażonych w impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy.  
W niniejszym projekcie wykonawczym przyłącza cieplnego do obliczeń jego układu 

geometrycznego, schematu montażowego, schematu instalacji alarmowej, wydłużeń termicznych  
i izolacji termicznej przyjęto rurociągi wg technologii firmy Logstor. Wśród producentów rur 
preizolowanych mających równoważne parametry posiadają również inne firmy: m.in. FINPOL oraz 
ISOPLUS. 
 Zastosowane materiały winny spełniać wymagania norm PN-EN 253+A2:2015-12, PN-EN 
448:2015-12 i PN-EN 489:2009.  

10.1.5.1 Rurociągi  
 Przyjęto rury preizolowane z barierą antydyfuzyjną z trójwarstwowej foli aluminiowopolimerowej 
umieszczonej pomiędzy pianką a płaszczem HDPE wyprodukowane metodą ciągłą.  
         Rury preizolowane składają się z trzech integralnych części: 

 rury stalowej ze szwem  wykonanej ze stali gatunku  P235TR1, P235TR2 zgodnie z normą  PN-
EN 10217-1 lub P235GH zgodnie z normami EN 10217-2 lub EN 10217-5. Rury te spełniają 
wymagania określone  w normie PN-EN 253 oraz posiadają świadectwo odbioru p. 4.3.1 zgodnie 
z PN-EN 10204, 

– otaczającej ją pianki sztywnej PUR spełniającej wymagania PN-EN 253, 

– płaszcza zewnętrznego z HDPE wg PN-EN 253 p. 4.3.1. 
 W piance poliuretanowej rur i elementów preizolowanych umieszczone są przewody impulsowego 
systemu sygnalizacyjno-alarmowego. 
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10.1.5.2 Kolana prefabrykowane  
 Przyjęto prefabrykowane kolana preizolowane łuków: 

 formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku 
stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 45° do płaszczyzny gięcia), 

 spawanych doczołowo - wykonanych przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie 
na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania. 

 Wykluczono możliwość stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe 
prostych odcinków rur. Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo muszą być spełnione 
wymagania punktów 4.1.3. normy PN-EN 448. 

10.1.5.3 Złącza mufowe  
 Zaprojektowano złącza termokurczliwe usieciowane, podwójnie uszczelnione z klejem i masą 
uszczelniająca odporną na penetrację wilgoci.  
 Do izolowania złączy na budowie stosować płynną piankę poliuretanową producenta systemu 
preizolowanego w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do 
zaizolowania pojedynczego złącza, oddzielnie dla każdej średnicy i każdego złącza. 
 Zastosowane złącza muszą umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza, na 
ciśnienie min. 0.2 bar.  Próbę  szczelności należy wykonać przed zaizolowaniem.  
 Niedopuszczalne jest stosowanie muf termokurczliwych, w których sieciowane są również obszary 
bezpośredniego sąsiedztwa otworów na korki uszczelniające. 
 Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 489:2015-12. 

10.1.6 Kompensacja wydłużeń termicznych  
 Kompensacja wydłużeń termicznych realizowana będzie poprzez naturalne załamania tras 
ciepłociągu (tzw. kompensacji kształtowej). Trasę przyłącza sieci cieplnej zoptymalizowano pod kątem 
maksymalnie możliwego uproszczenia układu geometrycznego i skrócenia długości, wykorzystując 
możliwości technologiczne rurociągów preizolowanych.  
 Aby umożliwić swobodne przemieszczanie się rurociągów na załamaniach tras zaprojektowano 
poduszki kompensacyjne. Ilość i miejsce ich ułożenia pokazano na schemacie montażowym. 

10.1.7 Armatura odcinająca  
Na odgałęzieniu od nowoprojektowanej sieci cieplnej magistralnej (Tr1) zlokalizowanej wzdłuż  

ul. Kolejowej, po stronie projektowanego przyłącza zaprojektowano preizolowaną armaturę odcinającą. 
Preizolowana armatura odcinająca spełnia wymagania normy EN 488, składa się ze stalowego 

korpusu, polerowanej kuli wykonanej ze stali nierdzewnej, uszczelnienia teflonowego i nierdzewnych 
sprężyn dociskowych zapewniających szczelność. Końcówka trzpienia wykonana jest ze stali 
nierdzewnej. Każdy z preizolowanych zaworów odcinających wyposażyć w przedłużenie trzpienia, 
umożliwiające otwieranie/zamykanie armatury z poziomu gruntu, zakończone w skrzynce ulicznej do 
zasuw. 

Ponadto w budynku hali produkcyjnej firmy Bimerg przyłącze sieci cieplnej, na wejściu do budynku 
zakończono spawanymi zaworami kulowymi o średnicy Dn65 oraz wykonano spinkę sieciową  
z zaworami odcinającymi Dn15 wraz z manometrem.  

10.1.8 Odwodnienia i odpowietrzenia  
 Odpowietrzenie projektowanego przyłącza cieplnego realizowane będzie w budynku hali 
produkcyjnej poprzez projektowane zbiorniki odpowietrzające zamontowane w najwyższych jego 
punktach. Projektowane rurociągi odpowietrzające połączyć z istniejącą instalacją, wprowadzoną do 
pomieszczenia węzła cieplnego.  

10.1.9 Płukanie i czyszczenie od wewnątrz rurociągów preizolowanych  
 Płukanie i czyszczenie rurociągów nie jest wymagane. Wykonuje się je w uzasadnionych 
przypadkach, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru. Dla rurociągów o średnicy DN32÷200 ewentualne 
płukanie rurociągów należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej, metodą 
„na wypływ”. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej czynnika 
grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobór próbki wody (min. 1,5 litra) powinien nastąpić w końcowej fazie płukania  
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z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i ich liczbę ustala się indywidualnie w zależności 
od oceny próbek wody. 

10.1.10 Ciśnieniowa próba hydrauliczna  
Po wykonaniu przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku przy  

ul. Kolejowej 21 w Gostyninie należy przeprowadzić próbę szczelności „na zimno”, na ciśnienie próbne 

wynoszące 1,6 MPa. Próbę szczelności wykonać w temperaturze powyżej 0C, napełniając sieć wodą 
na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu 
całego czasu próby tj. 45÷60 min., nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze a szwy spawane 
nie wykazują przecieku wody ani pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno 
ulec zmianie wynosi 15 min. 

10.1.11 Przejścia rurociągów przez ściany  
Przejścia rurociągów preizolowanych przez zewnętrzną ścianę budynku należy wykonać jako 

przejścia gazoszczelne typu WGC INTEGRA Gliwice. W każdym przypadku końce rur preizolowanych 
zabezpieczyć uszczelką termokurczliwą. Schemat tych przejść zamieszczono w niniejszym projekcie. 
 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane uszczelniać za pomocą podwójnych 
pierścieni gumowych z taśmą smarną. 

10.1.12 Wytyczne montażu  
Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić zgodnie z projektem przebieg przyłącza sieci cieplnej 

w terenie. Zaznaczyć miejsca występowania kolizji i w tych miejscach, celem ustalenia rzeczywistych 
rzędnych kolizji, wykonać ręcznie wykopy, zachowując szczególną ostrożność.  
 W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkadzania ich korzeni,  
z wykorzystaniem metod pozwalających na adaptację istniejącego drzewostanu. Prace prowadzić pod 
fachowym nadzorem ogrodniczym. 

Montaż rurociągów preizolowanych realizować zgodnie z zaleceniami montażowymi zawartymi  
w poradnikach montażu i eksploatacji. 
 Rury preizolowane układać w wykopach o skarpach pochyłych na podsypce piaskowej grubości ok. 
10 cm. Należy zachować projektowane spadki i zagłębienia rurociągów pokazane na profilu podłużnym. 
Szerokość dna wykopu powinna zapewniać min. 0,15 m odstępu między rurociągami i min. 0,10 m  
między rurociągiem a ścianą wykopu. W miejscach wykonywania połączeń elementów preizolowanych 
wykop należy  odpowiednio poszerzyć i pogłębić.  
 Po ułożeniu i zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę piaskową  grubości min. 0,10 m 
powyżej górnej powierzchni rur. Na tak wykonanej zasypce należy ułożyć  taśmę ostrzegawczą. 
Podsypka i zasypka musi być zagęszczona tak aby wytworzyć jednorodne  warunki pracy całego 
przyłącza sieci cieplnej. Po ustabilizowaniu zasypki, jeśli uzgodnienia z właścicielami terenu nie 
stanowią inaczej, pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym.  
 Zaleca się aby montaż elementów z rur preizolowanych odbywał się przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. W projekcie założono, że spawanie rurociągów odbywać się będzie przy temperaturze 

zewnętrznej min. +10C, a w przypadku niższej temperatury zewnętrznej pod namiotem  
z zastosowaniem ogrzewania miejsc spawanych.   
 W przypadku wykonywania spawania lub hermetyzacji złączy, gdy występują opady atmosferyczne,  
prace należy wykonywać pod osłoną np. namiotu z folii.  
 Montaż rurociągów preizolowanych wykonywać bezpośrednio w wykopie. Dopuszcza się spawanie 
na zewnątrz wykopu o ile istniejące uzbrojenie umożliwi bezkolizyjne późniejsze ułożenie rurociągów  
w wykopie.  
 Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy prawidłowo przygotować powierzchnie rur do 
spawania poprzez usunięcie warstwy oleju antykorozyjnego przy użyciu aktywnych odolejaczy (bez 
rozpuszczalników) oraz staranne oczyszczenie z pianki poliuretanowej, oszlifowanie powierzchni 
czołowych rury przewodowej za pomocą szlifierki kątowej i wykonanie ukosowania.  
 W celu ochrony pianki izolacyjnej przed płomieniem palnika należy stosować osłony z blachy 
aluminiowej po dwie na złącze lub maty odporne na wysokie temperatury. 
 Rurociągi do spawania powinny być usytuowane współosiowo z wykorzystaniem centrowników. 
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 Wszystkie połączenia rur i elementów przewodowych należy wykonać za pomocą spawania 
metodą TIG (141) w osłonie argonu. Dopuszczalna klasa wadliwości złączy na poziomie klasy „B” wg 
PN-EN ISO 5718:2009 i PN-EN ISO 15609-2:2005. 
 Prace spawalnicze mogą wykonywać tylko spawacze, którzy posiadają książeczkę spawacza  
i ważne uprawnienia do spawania metodą TIG w zakresie projektowanych średnic i grubości ścianek rur 
stalowych. Prace spawalnicze wykonywać zgodnie z Instrukcją technologicznego spawania WPS. 
Instrukcje technologicznego spawania mają być cały czas na budowie. Ponadto przed przystąpieniem 
do spawania należy sprawdzić czy: 

 spoiwa posiadają aktualne atesty wytwórcy,  
 łączone elementy odpowiadają podanym w dokumentacji.  

 Spawacz przystępujący do pracy ma dokładnie znać przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej 
obowiązujące na tym stanowisku oraz przy montażu i spawaniu rurociągów, potwierdzone stosownym 
dokumentem.  

Należy przeprowadzić badania nieniszczące złączy obejmujące: 

 100% złączy dla badań wizualnych (VT), 
 100% złączy dla badań radiologicznych lub ultradźwiękowych. 

Z badań VT jak i ultradźwiękowych czy radiograficznych należy sporządzić protokoły.   
Odcinki rurociągów stalowych w budynku hali produkcyjnej firmy Bimerg przy ul. Kolejowej 21 

realizować z rur stalowych przewodowych typu B ze stali R35 lub P35Gh wg PN-EN 10216-2:2014-02.  
Powierzchnie zewnętrzne tych rurociągów  czyścić do stopnia czystości Sa 2 wg normy PN-EN ISO 

8501-01:2008. Powierzchnie rurociągów stalowych czarnych malować dwukrotnie farbą akrylową lub 
ftalową do gruntowania oraz jednokrotnie emalią akrylową lub ftalową nawierzchniową ogólnego 
stosowania. 

Izolację ciepłochronną przewodów wody sieciowej wykonać za pomocą prefabrykowanych otulin np. 
STEINONORM®310 wykonanych z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym PVC. Minimalna 
grubość ww. izolacji na rurociągach zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-B-02421 powinna 
wynosić: 

Dn 
[mm] 

Woda sieciowa 
zgodnie z PN-B-02421 

Zasilanie Powrót 
65 45 30 

 
10.1.13 Montaż impulsowego systemu sygnalizacyjno-alarmowego  
 Projektowane przyłącze cieplne wyposażono w impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy. 
Impulsowy system nadzoru dla rur preizolowanych umożliwia w oparciu o dwa nieizolowane przewody 
miedziane umieszczone w piance PUR ciągły nadzór i monitoring rurociągów ciepłowniczych. Dzięki 
temu, gdy w skutek uszkodzenia płaszcza rur, wycieku wody z rur przewodowych lub nieszczelnych 
złączy mufowych pojawi się wilgoć w izolacji, jest ona natychmiast sygnalizowana. 
 Impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy działa na zasadzie odbicia impulsu elektrycznego 
przez nagromadzoną wilgoć bądź przerwę przewodu. W trakcie uruchamiania systemu należy zapisać 
przebieg impedancji kanału, który zostaje zapamiętany jako wzorzec. W trakcie eksploatacji systemu 
przebieg aktualnego sygnału jest porównywany z wzorcem a odchylenia rejestrowane są jako awarie. 

Minimalna wartość rezystancji izolacji poliuretanowej dla systemu wysokorezystancyjnego (bez 
filców) powinna wynosić co najmniej 50 MΩ dla 1,0 km rurociągu. 

Wyposażenie rur stanowią dwa przewody miedziane o przekroju 1,5 mm2, ułożone w izolacji 
termicznej 15÷20 mm od rury stalowej. Jeden z przewodów jest ocynowany i posiada srebrnoszary 
kolor, drugi (czerwony) jest z czystej miedzi. 

Łączenie przewodów alarmowych wykonywać za pomocą łączników zaciskowych z nałożonymi 
koszulkami termokurczliwymi. Do łączenia przewodów ww. systemu można przystąpić po otrzymaniu 
pozytywnego wyniku badania połączeń spawanych. Rurociągi preizolowane należy układać w taki 
sposób aby przewód ocynowany znajdował się po prawej stronie rurociągu, patrząc od strony źródła 
ciepła. 
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W niniejszym opracowaniu zaprojektowano niezależne pętle alarmowe w systemie impulsowym 
zamkniętym, obejmujące nadzór wyłącznie nad rurociągami nowoprojektowanymi. 
Nowoprojektowanego systemu alarmowego nie należy łączyć z istniejącymi obwodami.  

W celu wykrywania i lokalizacji awarii należy dokonać pomiaru przy użyciu przenośnego 
reflektometru do torów przewodów miedzianych (TDR). W rozważaniach projektowych przyjęto 
początek pętli pomiarowych w budynku hali produkcyjnej. 
 Na wejściu rurociągów preizolowanych do hali produkcyjnej przewody alarmowe należy 
wyprowadzić pod końcówką termokurczliwą oraz zamknąć pętle alarmowe w puszce końcowej (terminal 
1517), umożliwiających podłączenie przenośnego detektora. W miejscu włączenia do sieci cieplnej, 
przed zaworami odcinającymi (patrząc od strony przedmiotowego przyłącza), przewody alarmowe 
zapętlić w mufie. 

Montaż systemu sygnalizacyjno-alarmowego wykonać wg schematu załączonego do niniejszego 
projektu a także wg zasad zawartych w instrukcji montażu.  
 Po zakończeniu montażu wykonać pomiary instalacji alarmowej zgodne z dokumentacją  
powykonawczą. 
 
11.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

 Dn 65 (76,1×2,9/140)   

1 
Rura preizolowana L=12,0m (76,1×2,9/140) conti z barierą antydyfuzyjną  
i instalacją impulsową 

szt. 23 

2 
Łuk preizolowany równoramienny 2,5D 90º L=1,00m (Dn65) z instalacją 
impulsową 

szt. 6 

3 
Łuk preizolowany różnoramienny 2,5D 90º L1×L2=1,25×0,75m (Dn65)  
z instalacją impulsową  

szt. 2 

4 
Rura wejściowa do budynku 90º L1×L2=1,50×2,50m (Dn65)  
z instalacją impulsową 

szt. 2 

5 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie SXWP D140 L=650mm kpl. 34 

6 Końcówka termokurczliwa Ø76,1/140 szt. 2 

7 Pierścień uszczelniający D140 szt. 4 

8 Pianka nr 4 szt. 34 

 System alarmowy   
9 Puszka końcowa (terminal) 1517 kpl. 1 

10 Kabel przyłączeniowy 5-co żyłowy (1,5m) kpl. 2 

 Materiały niepreizolowane   

11 Taśma smarna szt. 2 

12 Taśma ostrzegawcza (500m) szt. 1 

13 Koszulki izolacyjne czerwone i niebieskie (25+25 szt.) opak. 2 

14 Taśma papierowa szt. 1 

15 Łącznik zaciskowy (100 szt.) opak. 1 

16 Lut (500 gr.) szt. 2 

17 Pasta lutownicza (175 gr.) szt. 1 

18 Drut miedziany ocynk. (25m) szt. 1 

19 Podtrzymka drutu (50 szt.) opak. 8 

20 Mata piankowa 2,0×1,0×0,04m szt. 7 

21 
Rura stalowa przewodowa typ B ze stali R35 lub P35Gh Dz×g=21,3×2,3 mm 
wg PN-EN 10216+A2:2009 (odpowietrzenia+spinki) 

m 7,5 

22 
Rura stalowa przewodowa typ B ze stali R35 lub P35Gh Dz×g=76,1×3,2 mm 
wg PN-EN 10216+A2:2009 

m 29,6 

23 
Otulina STEINONORM®310 z miękkiej pianki poliuretanowej gr. 45 mm o śr. 
65 mm w płaszczu ochronnym z PVC  

mb 14,8 

24 
Otulina STEINONORM®310 z miękkiej pianki poliuretanowej gr. 30 mm o śr. 
65 mm w płaszczu ochronnym z PVC  

mb 14,8 

25 
Otulina STEINONORM®310 z miękkiej pianki poliuretanowej gr. 20 mm o śr. 
15 mm w płaszczu ochronnym z PVC  

mb 7,5 
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Lp. Nazwa J.m. Ilość 

26 Zawór kulowy spawany Danfoss, JIP-WW, DN 15 szt. 2 

27 Zawór kulowy spawany Danfoss, JIP-WW, DN 65 szt. 2 

28 
Manometr standardowy z króćcem radialnym 0÷16 bar z kurkiem 
manometrycznym i rurką syfonową 

kpl. 1 

29 Zbiornik odpowietrzający V=1,0 dm3 kpl. 2 

30 Przejście szczelne typ WGC Dn 125 kpl.  2 
 
 
12.  UWAGI KOŃCOWE 

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. (Dz. U. Nr 40 poz. 470) a także innych przepisów szczegółowych 
stosownie do zakresu prowadzonych robót. 

Wszystkie roboty i odbiory wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o., wytycznymi montażu i eksploatacji 
producenta rur preizolowanych oraz normami i przepisami przywołanymi w niniejszym projekcie. 

 
 
 
 
 

 Projektant 

branża sanitarna: 

 

   

 inż. Kazimierz Kurkowski  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przyłącze cieplne do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej przy 
ul. Kolejowej 21 w Gostyninie, dz. nr ewid.: 4730/8, 4820, 4824 obręb 0001 Gostynin, j. ewid. M. 
Gostynin.  

Nazwa Inwestora oraz jego adres: 
BIMERG Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 21,  
09-500 Gostynin. 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację: 
Kazimierz Kurkowski 
86-300 Grudziądz 
ul. Groblowa 15/17 m. 4 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1) Dane ogólne 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn. "„Przyłącze cieplne do pomieszczenia węzła 
cieplnego w budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie", dz. nr ew. 
4730/8, 4820, 4824  obr. 0001 Gostynin, gm. M. Gostynin.   
Planowana inwestycja obejmuje budowę przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzła cieplnego  
w budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie.   
Zakres opracowania obejmuje przyłącze cieplne realizowane w technologii rur preizolowanych systemu 
Logstor o łącznej długości ca 143,40 m i średnicy 76,1×2,9/140 mm wraz z instalacją alarmową.  
Rurociągi układane będą bezpośrednio w gruncie na głębokości od 1,2 do 2,5 m, w zależności od kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem. 
Wydłużenia cieplne rurociągów kompensowane poprzez naturalne załamania trasy. 

 
2) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie tras wykopów,  

 wykonanie wykopów liniowych, 

 montaż rurociągów preizolowanych wraz z armaturą, 

 montaż rurociągów wewnątrz budynku hali produkcyjnej, 

 przeprowadzenie przewidzianych w dokumentacji projektowej prób, 

 zasypanie wykopów oraz wywóz nadmiaru urobku, 

 uruchomienie przyłącza sieci cieplnej, 

 demontaż rurociągów istniejącego przyłącza sieci cieplnej wewnątrz budynku, 

 przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu nawierzchni oraz powierzchni terenu. 

3) Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na działkach, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, zlokalizowane są budynki produkcyjne 
firmy Bimerg oraz budynek mieszkalny wielorodzinny. Na terenie inwestycji istniejące drogi oraz 
ciągi piesze (gruntowe, betonowe, asfaltowe, z kostki betonowej), tworzą czytelny układ 
komunikacyjny.  
Na terenie inwestycji występuje uzbrojenie podziemne, m. in. przewody kanalizacyjne, 
wodociągowe, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

4) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
 drogi wewnętrzne (na terenie f-my Bimerg) oraz publiczne (ul. Kolejowa) – w warunkach 

odbywającego się ruchu drogowego, 
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 czynne sieci uzbrojenia podziemnego zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu  
z planszą zbiorczą uzbrojenia np. kable energetyczne, rurociągi kanalizacyjne, wodociągowe, 
gazowe, 

 mogące występować uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie. 
Usytuowanie i odległości obiektów na działkach sąsiednich nie stwarzają zagrożenia. 

5) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić typowe zagrożenia, jakie występują przy robotach 
budowlano montażowych m.in. stwarzające zagrożenie zdrowia i życia: 
 potrącenie przez pojazdy, 
 wykonywanie robót ziemnych niezgodnie z technologią, 
 nie przestrzeganie przepisów BHP podczas robót ziemnych przy czynnych sieciach 

podziemnych stanowiących uzbrojenie terenu, 
 składowanie materiałów budowlanych na krawędzi wykopu, 
 lekceważenie zagrożenia ze strony niewypałów, 

 ryzyko porażenia prądem – podczas prac z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych, 

 niebezpieczeństwo urazów mechanicznych – występuje podczas realizacji robót wszystkich 
branż, 

 niebezpieczeństwo poparzenia – występuje podczas prac spawalniczych, 

 niebezpieczeństwo zaprószenia oczu – występuje podczas robót branży budowlanej, prac 
demontażowych, robotach antykorozyjnych. 

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót:  

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostać przygotowani w zakresie 
szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Szczegółowy zakres szkoleń i sposób ich prowadzenia 
określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. Dz. U. 2004 nr 180 
poz. 1860 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Pracownicy wykonujący niektóre prace, jak np. spawacze, pracownicy obsługujący maszyny 
budowlane, pracownicy zatrudnieni przy pracach elektrycznych powinni posiadać dodatkowe 
zaświadczenia uprawniające ich do wykonywania tych prac.  
Pracownicy powinni zostać szczegółowo poinformowani o kolejności, sposobie i rodzaju 
planowanych do wykonania robót oraz o możliwości wystąpienia zagrożeń i wskazania metod ich 
zapobiegania przy wykonywaniu robót.  
Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiadać aktualne badania 
lekarskie wstępne i okresowe.  
Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w obiekcie powinny spełniać wymogi dotyczące 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności z aprobatą i certyfikacją, w zależności od typu 
materiałów bądź urządzeń. 

7) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określa Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.). 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) a w szczególności: 

 Pracownicy, a także wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, powinni być 
wyposażeni w wymagane środki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. 2003 nr 169 poz. 
1650, dobór środków ochrony indywidualnej musi być oparty o dokładną analizę zagrożeń na 



 
15

konkretnych stanowiskach roboczych i uwzględniać czynności wykonywane przez 
poszczególnych pracowników. 

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami 
geodezyjnymi, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi 
rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu, itp. Prace geodezyjne 
wykonywane przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny obejmować wytyczenie,  
w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i punktów 
charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, zmian kierunków, itp.  

 Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem 
przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci, i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość należy ustalić  
w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 
instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie 
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone  
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 
wykopu. 

 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa wyżej, teren robót można 
oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 
wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony wykonawca 
robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście ) do wykopu. Odległość pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 20 m. 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp. 

 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 
wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.  

 Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.  

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów 
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 
m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
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 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

 Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić podczas wykonywania 
wykopów, transportu rur, spawania rur i świetlenia spawów, podczas pianowania muf. 

 Pracownicy biorący udział w procesie montażu zewnętrznej instalacji ciepłowniczej 
preizolowanej powinni być poinstruowani o mogących wystąpić zagrożeniach i zasadach 
postępowania w przypadku ich wystąpienia. Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
powinien być sprawowany bezpośredni nadzór osoby odpowiedzialnej. 

 Strefy niebezpieczne i przejścia powinny być wyznaczone i oznakowane i w miarę potrzeby 
zabezpieczone. 

 Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane  
w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. Opieranie składowanych elementów i materiałów  
o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki jest zabronione. 

 Drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-
budowlanych oraz przepisów pożarowych. 

 Należy zastosować niezbędne środki ostrożności podczas prac z materiałami palnymi. 

 Parametry stosowanych urządzeń transportowych powinny odpowiadać przewożonym 
ładunkom. 

 Należy stosować zalecenia w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn, bezpieczeństwa robót 
ziemnych,  montażowych, spawalniczych. 

 Prace elektryczne mogą wykonywać przez monterów posiadających odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montażu a nadzór nad robotami musi 
prowadzić personel posiadający uprawnienia dla dozoru technicznego. 

 Pomiary i badania instalacji mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia dla określonego 
poziomu napięcia występującego w sieci elektrycznej a pracami musi kierować osoba 
posiadająca uprawnienia dla dozoru i praktykę zawodową. 

 Prace pod napięciem można wykonywać jedynie osoby odpowiednio przeszkolone,  
z uprawnieniami na pisemne bądź ustne polecenie wykonania ściśle określonych robót. 

Ponadto wykonawca jest zobowiązany jest przestrzegania wymagań zawartych w: 

 Dz.U. 2018 poz. 1139 - podczas transportu materiałów sposobem ręcznym, 

 Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470  - w zakresie prac spawalniczych, 
Zakres prac związanych z realizacją przyłącza sieci cieplnej wymaga opracowania planu BIOZ  
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126. 

      
 
 
       

 Projektant 

branża sanitarna: 

 

   

 inż. Kazimierz Kurkowski  
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
                                                                                

Grudziądz, 26.01.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zmianami). 

Oświadczam, że projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Przyłącze cieplne do pomieszczenia węzła 

cieplnego w budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie",  dz. nr 

ewid.: 4730/8, 4820, 4824 obręb 0001 Gostynin, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.   

 

 

 
Projektant 

branży sanitarnej: 

inż. Kazimierz Kurkowski 
upr. nr BP-RN-V/153/TO/82-83 
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250

100
 

SC-02 Odcinek przyłącza cieplnego wewnątrz budynku    1:100 
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