
Pracownia Architektury „ PROJEKT ” – mgr inż. arch. Ewa Berthold - Majewska 
45 – 058 Opole ul Ozimska 40 tel. : 077 / 457 58 14 

www.em3projekt.pl  /  majewska@em3projekt.pl 
 

 

str. 4 

 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
 

Do zewnętrznej sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
46 – 020 Czarnowąsy ul. Różana – Obręb Czarnowąsy 

Dz. Nr : 2479 / 237 , 2507 / 237 , 2478 / 235 , 2511 / 237 , 2472 / 235 , 2474 / 235 ,                                         
2465 / 235 , 2468 / 235 , 2464 / 235 , 2463 / 235 , 2462 / 235 

K. m. 3 – jednostka ewidencyjna Dobrzeń Wielki. 
 
 
1. Informacje ogólne. 
 

Obiekt :  Sieć cieplna – osiedlowa. 
Adres :  46 – 020 Czarnowąsy ul. Różana                                                          
Inwestor :  46 – 081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 – Gmina Dobrzeń Wielki 
Stadium : Projekt budowlany. 
Projektował : mgr inż. Jerzy Sobczak 

 
Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, 
technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności : znaki towarowe, patenty, nazwy 
producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń , zawarte zarówno w opisach jak i na 
rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący.  
W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia 
indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze 
zwrotem „ lub równoważny ”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań , 
urządzeń lub materiałów równoważnych , o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach   
technicznych , spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania na obszarze Polski i Unii Europejskiej.  
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia 
równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.  
Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania. 
Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemną aprobatę autorów projektu.  
 
2. Podstawa opracowania. 
 

● Umowa z Inwestorem. 
● Zgoda na lokalizację sieci cieplnej Nr : AN – Dr. 7200.2.86.2012 
● Uzgodnienie dokumentacji projektowej – Opinia ZUD 
● Zbiorcze warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej ELKOM Nr : WT/6/2015 
● Wizja w terenie. 
● Obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budową sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz                         
z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Czarnowąsach przy                                         
ul. Różanej polegająca na włączeniu się do istniejącej sieci C.O. [ 2 x 139 / 225 ].  
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Zakres  niniejszego opracowania ogranicza się jedynie do niżej wymienionych czynności : 
 

● Dobór urządzeń. 
● Ustalenie miejsc montażu armatury. 
● Ustalenie przebiegu przewodów. 
● Ustalenie miejsca montażu punktów stałych. 

 
3.1. Lokalizacja inwestycji. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki przy 
ul. Różanej , na działkach Dz. Nr : 2479 / 237 , 2507 / 237 , 2478 / 235 , 2511 / 237 , 2472 / 235 , 
2474 / 235 , 2465 / 235 , 2468 / 235 , 2464 / 235 , 2463 / 235 , 2462 / 235 i K. m. 3.  
  
3.2. Rodzaj i cel inwestycji. 
 
Projektowana inwestycja jest kontynuacją rozbudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz                    
z przyłączami oparta o warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz opinię  ZUD 
stanowiące załączniki do niniejszego opracowania. Celem rozbudowy będzie możliwość zasilania              
w ciepło osiedla domków jednorodzinnych.  

 
Opracowanie wykonane zostało dla potrzeb projektu budowlanego. 
Wszystkie urządzenia mają być kompletne z punktu widzenia jakiemu mają  służyć ! 
Jeżeli urządzenia wymagają konstrukcji wsporczych lub mocowań trzeba te elementy 
przewidzieć i zamontować !  
Opracowanie nie obejmuje rozwiązań typowych i szczegółów montażowych znanych                
z powszechnej praktyki budowlanej.  
W przypadku wystąpienia kolizji w obrębie projektowanych instalacji i urządzeń należy 
dokonać wyniesienia i przepięcia instalacji w uzgodnieniu z Inwestorem  i Inspektorem 
nadzoru ! Zastrzega się prawa do powielania i wykorzystywania projektu w innych celach niż 
realizacja przedmiotowej inwestycji.  Wszelkie zmiany i poprawki za zgodą projektanta. 
Na załączonych rysunkach do projektu układ instalacji pokazano schematycznie. 

 
4. Opis stanu istniejącego. 

 
Istniejąca sieć ciepłownicza wysokoparametrowa 110 / 70°C jest zasilana z sieci  ELCOM Sp. z o.o. 
Brzezie koło Opola ul. Norweska 11, która będzie stanowiła źródło zasilania rozbudowywanej sieci. 
Wykonana jest  w technologii rur preizolowanych stalowych bez szwu o średnicy [ 2 x Ø 139 / 225 ]. 
Przedmiotowa sieć przebiega w drodze osiedlowej przy ul. Różanej w , której zlokalizowane jest 
uzbrojenie terenu w skład , którego wchodzą przyłącza i sieci : kanalizacji deszczowej i sanitarnej , 
wodociągowe oraz energetyczne. 
 
5. Opis sieci ciepłowniczej. 
 
5.1. Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej. 
 
Projektowana sieci ciepłownicza obejmuje odcinek od punktu ZSo-3 w , który to przewidywane jest 
wpięcie projektowanej sieci z preizolowanymi zaworami odcinającymi i odpowietrzającymi 
zabudowanymi w studzienkach , do studni odwadniającej Ø 1200 zaznaczonej jako punkt ( So ).  
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Na trasie przewidziano trójniki rozgałęźne do zasilania trzech odcinków sieci wewnątrz osiedlowej 
oraz do bezpośrednich przyłączy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
 
Przewidziano rury  preizolowane sztywne z izolacją PLUS, którą stanowi sztywna pianka 
poliuretanowa (PUR) wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 z wbudowanym 
przewodem sygnalizacyjnym systemu ZPU Międzyrzecz.  
Sieć należy podłączyć do systemu wykrywania zawilgocenia, kompatybilnym z proponowanymi 
systemami zalecanymi przez producenta rur. 
Zastosowano kompensację naturalną za pomocą kolan i punktów stałych. 

 

5.2. Posadowienie wysokościowe sieci ciepłowniczej. 

Rurociągi preizolowane należy prowadzić zgodnie z profilem załączonym w części graficznej 
opracowania na głębokości ok. 1,5 m do 0,9 m, powyżej wód gruntowych.  

Posadowienie sieci wynika z warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr : 
WT/6/2015 z dnia 06.03.2015r 

5.3. Parametry techniczne przyłącza sieci ciepłowniczej.  

● Temperatura czynnika grzewczego : 110 / 70oC 

● Długość sieci preizolowanej w ziemi :  według profili wzdłużnych 

● Średnica przewodów  :   Ø 28/90, Ø 48,3/125, Ø 139,7/250                                                     

5.4. Rurociąg. 

Wysokoparametrową siec cieplną zaprojektowano z rur stalowych czarnych w wersji                                     
( grubościennej ) , preizolowanych Ø 139,7 / 225 w technologii ZPU Międzyrzecz z instalacją 
alarmową rezystancyjną Brandes.  

Przyłącza do projektowanych budynków o średnicy Ø 48,3 / 110 do Ø 25 / 90. 

Izolacja termiczna z zewnętrznym płaszczem ochronnym wykonane są fabrycznie  
i przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie.  

Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach : 

 

● ciśnienie robocze do 165-25bar. 

● maksymalna temp. robocza 152oC 
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W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych średnia temperatura zasilania w sezonie 
wynosi 85÷95oC.  

 

 

Natomiast okres, w którym niezbędna jest temperatura zasilania 110÷130oC nie przekracza kilku 
dni w roku. Rury preizolowane ZPU Międzyrzecz składają się z trzech integralnych części : 

 

● rury stalowej, 

● otaczającej jej pianki sztywnej PUR ( z poliuretanu ), 

● płaszcza zewnętrznego z twardego poliuretanu.  

 
Izolacja termiczna ma niski współczynnik przewodności cieplnej i spełnia wymogi PN - EN253.                  
Sieć projektuje się z rur grubościennych o długościach  [ 6 m ]. 
Załamania po trasie i na spadkach realizować przez odchylenie do [ 2,5° ] na połączeniach 
mufowych, a pozostałe przez gotowe kolana. 
 
5.5. Kompensacja wydłużeń termicznych. 

 

Kompensacja wydłużeń termicznych – naturalna poprzez załamania trasy. W celu umożliwienia 
swobodnych ruchów termicznych, należy załamania obłożyć poduszkami kompensacyjnymi. 
 
5.6. Punkt stały. 
 
Punkt stały należy wykonać na trasie przy punkcie Nr : [ ZSo-3 ] , oraz przed studnią odwadniającą 
w okolicach węzła Nr : [ T- 8 ]. 
Prefabrykowane punkty stałe wspawać w rurociąg. Podpory stałe wykonać w żelbetowym bloku 
oporowym zakotwionym w gruncie. Blok betonowy należy wykonać jako monolit o wymiarach :                            
wys. [ 1 m ] x szer. [ 1,6 m ] x dł. [ 1 m ] z betonu klasy [ B25 ] zbrojonego dołem i górą.  
Do zbrojenia należy zastosować stal klasy A-III okrągłą, żebrowaną 34GS. Zaprojektowano zbrojenie 
2 prętami [ Ø 12 mm ]. Bloki betonowe powinny być zabezpieczone przeciwwilgociowo, według 
obowiązujących przepisów, w zależności od stopnia agresywności i rodzaju gruntu. 
 
5.7. Wejście przyłącza sieci ciepłowniczej do budynków. 

 

5.7.1  Przejścia rurociągu przez ścianę budynku. 
 

Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku należy wykonać jako szczelne w / g technologii                                     
ZPU – Międzyrzecz , zakładając na rury specjalne pierścienie gumowe i taśmę smarową. Następnie 
pierścień należy betonować w ścianie oraz zastosować przejścia szczelne typu WGC na zewnątrz 
budynku.  
Przy ścianach grubszych od [ 20 cm ] stosować podwójną liczbę pierścieni. Końce rur 
preizolowanych zabezpieczyć uszczelką końcową termokurczliwą. 
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5.7.2 Odwodnienie sieci cieplnej.  

 

Odwodnienie sieci cieplnej odbywać się będzie poprzez zawory kulowe spawane [ DN 32 ]                           
o ciśnieniu min. wymaganym 2,5 MPa [ PN 25 ] firmy NAVAL lub równoważne zamontowane                       
w studni odwadniającej na odejściu od przewodu sieciowego o średnicy [ DN 32 ]. 
Przewody odwodniające zastosować jako stalowe czarne ze szwem [ DN 32 ] ze stali w gatunku             
R 35 wg. PN-89/H-84023/07 izolowane termicznie. 
 
5.7.3 Montaż przewodów. 
 
Po wejściu rur preizolowanych do budynku należy zamontować rury stalowe czarne bez szwu                 
[ DN 25 ] ze stali w gatunku R 35 wg. PN-89 / H-84023 / 07.  
Montaż rurociągów , oraz armatury w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
należy wykonać według osobnego opracowania.  
Rurociągi należy łączyć za pomocą spawania. Spawanie rurociągów wykonywać zgodnie                         
z " Instrukcją spawania rurociągów cieplnych ".  
 
5.7.4 Armatura. 
 
Przyłącza zakończyć odcinającymi zaworami kulowymi spawanymi [ DN 25 ] o ciśnieniu 1,6 MPa                
[ PN 16 ] firmy NAVAL lub równoważne, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną pomieszczenia węzła 
cieplnego.Jako odwodnienie należy przewidzieć zawory kulowe spawane.  
 
5.7.5 Aparatura kontrolno – pomiarowa. 
 
Aparaturę kontrolno – pomiarową stanowić będą manometry zabudowane na przewodach przyłącza 
sieci ciepłowniczej w budynkach. 
Manometry należy mocować według odrębnego projektu technicznego budynków mieszkalnych. 
Aparaturę kontrolno – pomiarową należy montować : 
 

● po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
● w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, 
● w sposób zabezpieczający przed przypadkowym jej uszkodzeniem. 

 
5.8. Wytyczne montażu. 
 
● Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić dokładnie przebieg trasy w terenie z projektem. 
● Wymiary wykopu wykonać zgodnie  z wytycznymi montażu rur preizolowanych firmy                        
ZPU – Międzyrzecz. Sam wykop w miejscach kolizji wykonywać ręcznie. W razie rozbieżności 
rzeczywistych rzędnych kolizji z podanymi w projekcie należy zawiadomić projektanta. 
● Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót 
demontażowych i montażowych. 
● Wykopy wykonać jako ciągłe o nachyleniu skarpy [ 1 : 0,75 ] z odkładem  urobku obok wykopu                                  
w odległości minimum [ 0,7 m ] i częściowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas budowy wykop 
zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru biało - czerownego oraz 
oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
● Na ciągach pieszych wykonać kładki i pomosty komunikacyjne. Głębokość wykopów powinna być 
większa o [ 10 cm ] od zagłębienia spodu rury, w celu umożliwienia wykonania podsypki piaskowej. 



Pracownia Architektury „ PROJEKT ” – mgr inż. arch. Ewa Berthold - Majewska 
45 – 058 Opole ul Ozimska 40 tel. : 077 / 457 58 14 

www.em3projekt.pl  /  majewska@em3projekt.pl 
 

 

str. 9 

 

● Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu                                       
i przedmiotów o ostrych krawędziach o granulacji [ 0 ÷ 8 mm ].  
Grubość warstwy podsypki powinna być nie mniejsza niż [ 10 cm ]. Warstwę tą należy zagęścić 
przez ubicie ręczne.  
● Co najmniej [ 10 cm ] nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego od kamieni, 
gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach. 
● Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. [ 30 cm ] z jednoczesnym 
zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 „ Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
● Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzeniu 
badania spoin i wykonaniu prób  szczelności. Warstwę należy zasypać gruntem rodzimym, starannie 
ubitym, pozbawionym większych brył i materiałów organicznych, materiałem takim samym jak 
podsypka. 
● W miejscach wykonywania połączeń wykopy należy odpowiednio pogłębić i poszerzyć                         
( około. 30 - 40 cm ). Przed zasypaniem rurociągów należy w strefach kompensacji, w miejscach 
usytuowania kolan zastosować poduszki kompensacyjne i wykonać obsypkę piaskową.  
Na wierzchu pierwszej warstwy zasypowej należy ułożyć taśmy ostrzegawcze. 
 
Uwaga :  
 
W pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
Krzyżujące się rurociągi nie powinny być ułożone bliżej niż [ 150 mm ] od płaszcza osłonowego rury 
preizolowanej ( lub zgodnie z wymaganiami przepisów branżowych ). 
Po zakończeniu robót ziemnych należy przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego. 
● Przy układaniu rurociągu stosować ściśle zalecenia firmy ZPU – Międzyrzecz zawarte                               
w „ Instrukcji montażu rurociągów preizolowanych”.  
Przed przystąpieniem do montażu, rury preizolowane ułożyć w wykopie na drewnianych podkładach 
lub od razu na podsypce piaskowej.  
● Zaleca się układanie rur na drewnianych podkładach o przekroju ok. [ 10x10 cm ], umieszczonych 
na dnie wykopu w odstępach co [ 2 m ]. Drewniane podkłady można zastąpić kopcami z piasku.  
Ustalenie właściwych rzędnych rurociągu powinno odbywać się przez podsypywanie lub 
podkopywanie podkładów lub kopców. 
● Po ułożeniu rurociągów w wykopie należy wykonać podsypkę piaskową, a przed zakończeniem 
montażu w trakcie wykonywania podsypki, usunąć podkłady spod rurociągów, nie zmieniając 
położenia rur.  
● Dopuszczalne jest spawanie kilku elementów rurociągu nie w wykopie a na poziomie gruntu                                  
( nad wykopem ) i wpuszczenie całego odcinka do wykopu, tak aby nie uszkodzić połączeń 
spawanych, ani rury osłonowej. 
● W celu zaizolowania połączeń spawanych stosować nasuwki polietylenowe z kompletem opasek 
termokurczliwych. Następnie złącza pianować za pomocą maszyny pianującej lub ręcznie. 
● Elementami podlegającymi odbiorowi są : 
 

-  połączenia spawane, 
-  próba ciśnieniowa, 
-  instalacja alarmowa, 
-  połączenia muf. 

 
● Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych 
cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz z obowiązującymi normami. 



Pracownia Architektury „ PROJEKT ” – mgr inż. arch. Ewa Berthold - Majewska 
45 – 058 Opole ul Ozimska 40 tel. : 077 / 457 58 14 

www.em3projekt.pl  /  majewska@em3projekt.pl 
 

 

str. 10 

 

Roboty wykonać i poddać próbom zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 
 
6. System alarmowo – kontrolny szczelności rur i płaszcza osłonowego. 
 
Dla uzyskania niezawodności działania przyłącza sieci cieplnej zastosowano rury z przewodami 
elektrycznymi, które umożliwiają nadzór nad szczelnością rurociągu i płaszcza ochronnego.  
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek nastąpi nadmierne zawilgocenie izolacji termicznej, co 
zostanie wykryte za pomocą urządzenia kontrolnego. Umożliwi to naprawę zanim szkody staną się 
poważne. Projektowaną sieć cieplną z rur preizolowanych należy wyposażyć w system 
rezystancyjny , kompatybilny z istniejącym i zalecany przez producenta rur.  
Do kontrolowania projektowanej sieci cieplnej  przewiduje się po jednej pętli na zasileniu i na 
powrocie z puszką pomiarową PPM w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynkach osiedla.  
Do kontroli stanu sieci cieplnej należy przewidzieć następującą aparaturę : 
 

● Tester - do ręcznego pomiaru stanu wilgotności pianki i długości pętli, 
● lokalizator - do lokalizowania miejsca wystąpienia przecieku ( zasilany bateryjnie ). 

 
Wyżej wymienione przyrządy współpracują z puszką pomiarową PPM. W czasie eksploatacji, 
stosując lokalizator określa się miejsce zawilgocenia ( awarii ) w postaci wskaźnika " X ". Porównując 
go ze schematem montażowym zawierającym wartość " X ", ustala się dokładnie miejsce przecieku. 
Można też obliczyć odległość do miejsca zawilgocenia korzystając ze wzoru : 
 
 

X
L

L

U

U

R

R
% = ⋅ = =1 1 1100

 

gdzie : 
 

L1 - długość odcinka między początkiem pętli i miejscem awarii. 
L - całkowita długość pętli. 
U1 - napięcie częściowe. 
U - napięcie całkowite. 
R1 - częściowa rezystancja pętli. 
R - całkowita rezystancja pętli. 

 
 

6.1. Kontrola w czasie budowy sieci. 
 

Każde połączenie instalacji alarmowej powinno być skontrolowane przed zamufowaniem złącz.  
Kontrola bieżąca powinna obejmować : 
 

● Pomiar wilgotności izolacji prefabrykowanej, 
● Kontrola jakości montażu rurociągu ( eliminowanie zwarć lub przerwań przewodu ). 

 
Po zamontowaniu całej pętli pomiarowej należy zmierzyć jej opór. W czasie montażu odczyt                   
na testerze powinien być " 0 " ( wartość oporu większa od 50 MΩ )  lub minimum "12"                                 
( opór większy od 10 MΩ ).  
. 
7. Wpływ inwestycji na środowisko. 
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Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa w rejonie ul. Różanej do budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie kwalifikuje się do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Sieć cieplna została zaprojektowana w sposób gwarantujący szczelność układu, zgodnie                        
z Polskimi Normami dotyczącymi tego rodzaju robót.  
Przy projektowaniu brano szczególnie pod uwagę ochronę istniejącej szaty roślinnej.  
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                                              
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób oraz dóbr publicznych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń lub innych czynników powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
W czasie trwania robót ziemnych i montażowych w pasach dróg ustawione zostaną odpowiednie 
oznakowania dla ruchu kołowego i pieszego.  
 
Ściany wykopów zabezpieczone zostaną przed obrywaniem się ziemi grożącym zasypaniem.  
Uniemożliwiony zostanie dostęp osób postronnych w pobliże wykopu poprzez wykonanie kładek dla 
pieszych oraz ogrodzenie terenu budowy itp. Prace prowadzone w sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych itp. będą prowadzone                
z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren do stanu z przed inwestycji. 
Planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie emituje do środowiska spalin ani żadnych innych 
niebezpiecznych substancji. Z powodu całkowitej szczelności i wyposażenia w instalację alarmową              
( informującą o zawilgoceniu izolacji termicznej zanim powstaną szkody ) w znaczący sposób 
przyczyni się do ochrony gleby i wód gruntowych. Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska.  
 
8. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o temperaturze czynnika 
grzejnego do 150°C. 

 
Przyłącze sieci cieplnej należy wykonać zgodnie z projektem z uwzględnieniem wszelkich zaleceń 
zawartych w dokumentacji. 
Warunki techniczne wykonania, badania, prób i odbioru określają normy : 
 
● PN-92/M-034031 Rurociągi pary wody gorącej. Ogólne wymagania i badania   
● PN-B-10405:1999  Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze  
● PN-EN 1333 Definicja i dobór PN 
● PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu. 
● PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
Kształtki i zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
● PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

 
● PN-EN489:1999 System preizolowanych rur podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 
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Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym       
z poliuretanu 
● PN-EN 10216-2:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne 
dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami                               
w temperaturze podwyższonej. 
● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 
 
Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami 
powtarzalnymi wyszczególnionymi w projekcie. 
Powierzchnie wewnętrzne rurociągów należy oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 
Łączenie rurociągów przez spawanie – zalecenia SPEC w załączeniu : 
 

● grubości ścianki do [ 4 mm ]    -  gazowe 
● powyżej [ 4 mm ]         -  elektryczne 

 
Próbę szczelności sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić na ciśnienie 2 MPa ( 20 atm ). 
 
9. Zalecenia montażowe.  
 
● Przed przystąpieniem do montażu przyłącza sieci cieplnej należy sprawdzić zgodność wymiarów                            
w projekcie z tyczeniem trasy. 
● W pierwszej kolejności należy realizować przejścia przyłącza sieci ciepłowniczej przez jezdnie                       
i miejsca o zagęszczonym uzbrojeniu podziemnym. 
● Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia 
faktycznego zagłębienia przewodów obcej gospodarki podziemnej. 
● Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w oparciu o projekt 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę. 
 
9.1. Próba hydrauliczna. 
 
Wartość ciśnień próbnych i wykonanie zgodnie z PN-92/M-34031 
 
9.2. Płukanie i czyszczenie od wewnątrz rurociągów preizolowanych. 
 
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 ] lub większa.  
Pobór próbki wody powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu 
odpływowego. Czas płukania i ewentualnie ilość płukań ustala się indywidualnie w zależności od 
oceny próbek wody. Pobór i zrzut wody według ustaleń z Inwestorem.  
Czyszczenie od wewnątrz przewodów należy prowadzić mechanicznie, poprzez piaskowanie lub 
szczotkowanie – przy pomocy specjalnych agregatów.  
Czyszczenia od wewnątrz przewodów należy dokonywać bezpośrednio przed przystąpieniem do 
spawania sztang, na placu budowy. 
 
10. Wytyczne do zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów. 
 
10.1.  Farby podstawowe. 
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● Emalia kroedurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250, utwardzenie następuje                      
w czasie pracy rurociągów. 
● Farba krzemianowo - cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NAW symbol 7320-111-950,                       
kolor szary metaliczny. Winna być kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub II  stopnia 
czystości.     

 
10.2. Farba zastępcza. 

 
● Farba bitumiczna epoksydowa do doków symbol 7423-068-XX0 w kolorze czarnym lub  
ciemnoszarym.  Konieczne jest dwukrotne pokrycie rurociągów. 

 
10.3.  Inne farby. 
 
Inne farby będą mogły być ewentualnie dopuszczone indywidualnie do zabezpieczenia konkretnego 
odcinka rurociągów sieci cieplnej po otrzymaniu zgody. 
. 
 
Rurociągi winny być malowane wszystkimi dopuszczalnymi farbami dwukrotnie i raz w zakładzie 
prefabrykacji po oczyszczeniu rur i drugi na budowie – w wykopie – po wykonaniu robót 
montażowych.  
Inspektorowi nadzoru winno być przedstawione podczas odbioru malowania antykorozyjnego 
oryginalne opakowanie farby do identyfikacji farby użytej do malowania. 
 
11. Zalecenia dotyczące spawania rurociągów sieci cieplnej. 
 
Celem zmniejszenia do minimum występowania awarii sieci cieplnych w miejscach spawania 
rurociągów należy : 
 
● Roboty spawalnicze na rurociągach sieci cieplnych wodnych i parowych muszą być wykonywane 
wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia. 
● Wymagane wykonanie badań wszystkich połączeń spawanych oraz wykonanie próby ciśnieniowej  
● Zalecane metody badań dla rurociągów prowadzonych pod jezdniami – rentgenowska lub 
udokumentowana ultradźwiękowa ( za pomocą aparatu rejestrującego wyniki badań ). 
● W przypadku gdy wykonanie lub prawidłowa ocena próby ciśnieniowej jest niemożliwe kontrola 
rentgenowską ( lub udokumentowaną ultradźwiękową ) objęte być musi 100% złączy spawanych                   
( co najmniej w II klasie badania ).  
Dla rurociągów [ DN≥500 mm ] zaleca się wykonywanie spawów co najmniej w II klasie badania. 
● Wyniki badań należy dołączyć do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami po jej 
zakończeniu przekazać użytkownikowi - inwestorowi. 
. 
 
12. Instrukcja wspawania zaworów kulowych proponowanej firmy NAVAL. 
 
● Prosimy zwrócić uwagę na pozycję zaworów ( otwarta lub zamknięta - zgodnie z poniższą 
instrukcją ) w czasie spawania. 
● Wykonując górny spaw zaworów zainstalowanych w pozycji pionowej, zawór musi być całkowicie 
otwarty celem zapobiegania uszkodzeniu powierzchni kuli , iskry powstałe przy spawaniu. 
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Wykonując dolny spaw zaworów zainstalowanych w pozycji pionowej zawór musi być całkowicie 
zamknięty celem zapobiegania przepływowi przez zawór ciepła wytworzonego w czasie spawania. 
● Wspawując zawór w pozycji poziomej, zawór musi być całkowicie otwarty. 
● Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do średnicy [ DN 150mm ]. 
● Nigdy nie przekręcać zaworu gdy jest gorący po spawaniu. W czasie spawania może być 
chłodzony np. wodą. 
● Zalecane jest aby zawory pracujące dłuższy czas jako otwarte lub zamknięte były kilka razy                   
w ciągu roku otwieranie i zamykane. 
  

 
PROJEKTOWAŁ : 

 
mgr inż. Jerzy Sobczak 

 
 
 

OPRACOWAŁ : 
 

inż. Jerzy Kotkiewicz 
 

Kwiecień - 2015 r. 
 

I N F O R M A C J A     D O T Y C Z Ą C A 
B E Z P I E C Z E Ń S T WA    I    O C H R O N Y    Z D R O W I A 

 
 
1) Dotyczy : 
 

Zewnętrznej sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
 
2) Obiekt : 
 

Sieć cieplna – osiedlowa. 
46 – 020 Czarnowąsy ul. Różana – Obręb Czarnowąsy 
K. m. 3 – jednostka ewidencyjna Dobrzeń Wielki.  
Dz. Nr : 2479 / 237 , 2507 / 237 , 2478 / 235 , 2511 / 237 , 2472 / 235 , 2474 / 235 ,                                         
2465 / 235 , 2468 / 235 , 2464 / 235 , 2463 / 235 , 2462 / 235 

 
3) Inwestor : 
 

Gmina Dobrzeń Wielki 
46 – 081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 

 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 
1.1. Zakres robót : 
 
Zakres robót obejmuje projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej do budynków 
jednorodzinnych przy ul. Różanej w Czarnowąsach. 
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1.2. Kolejność realizacji : 
 
1.2.1. Zagospodarowanie placu budowy. 

 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co najmniej w zakresie : 
 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 
Teren robót powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi.  
 
1.2.2. Roboty ziemne. 

 
a) wytyczenie geodezyjne zadania budowlanego, 
b) wykonanie wykopu sprzętem mechanicznym - koparka o poj. łyżki [ 0,25 m3 ] oraz 
sprzętem ręcznym - szpadle przy zbliżeniu do istniejących sieci i uzbrojenia, 
 
c) wykonanie obudowy wykopu wąsko przestrzennego szalunkiem - obudową z bali                       
drewnianych [ 50 mm ] lub wyprasek,       
d) wyprofilowanie dna wykopu sprzętem ręcznym z wykonaniem podsypki piaskowej                         
grubości [ 10 cm ]. 

 
1.2.3. Roboty budowlano- montażowe. 
 

a)  ułożenie rurociągów sieci ciepłowniczej z rur stalowych czarnych w wersji ( grubościennej ) 
preizolowanych w technologii ZPU – Międzyrzecz z instalacją alarmową rezystancyjną 
pomiędzy studnią z odcinającymi zaworami preizolowanymi a budynkami. 
b)    montaż części rurociągu i armatury wchodzącej do budynków ( odwodnienie przyłącza, 
zawory odcinające), 
c)     wykonanie prób szczelności i płukania. 

 
1.2.4. Roboty wykończeniowe. 

 
Zasypanie całości wykopu warstwami urobku sprzętem ręcznym i mechanicznym z jednoczesnym 
zagęszczaniem mechanicznym zasypki oraz rozbiórką szalunku.   
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Na trasie rozbudowywanego przyłącza sieci ciepłowniczej występują następujące obiekty : 
 

a) istniejąca kanalizacja sanitarna, 
b) istniejące kanalizacja deszczowa, 
c) istniejąca linie kablowe energetyczne, 
d) istniejąca sieć wodociągowa. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie. 
 
4.     Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót   

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
4.1. Roboty ziemne. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych : 
 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu  balustradami ; 
brak przykrycia wykopu ),  
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko - przestrzennym ( brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się ; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym                    
z wykopu ), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót                                   
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych ( brak wygrodzenia                          
strefy niebezpiecznej ), 
 
- szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić podczas transportu rur,    
spawania rur i oświetlenia spawów i pianowania muf.  
 
Pracownicy biorący udział w procesie montażu sieci 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.  
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej chroniącej ich przed skutkami 
zagrożeń. 
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, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 

 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
 
4.2. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn                          
i urządzeń technicznych : 
 
-  Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd ( brak pełnej osłony napędu ), 
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- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ), 
- Porażenie prądem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi ). 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako : 
 

-  Szkolenie wstępne, 
-  Szkolenie okresowe. 

 
Szkolenia wstępne ogólne ( „ instruktaż ogólny " ) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników                   
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy                             
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 
. 
 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( „ Instruktaż stanowiskowy " ) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
 
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż  raz na 3 lata, a na 
stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn                                 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące : 
 
- Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
-  Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-  Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
-  Udzielania pierwszej pomocy. 
 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
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zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników.   
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów                           
oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz majster budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : 
 
- Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa                                        
i higieny pracy, 
- Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie                                     
z przeznaczeniem, 
- Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie                               
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi                              
z warunkami środowiska pracy, 
- Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,                                 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,                                                                           
. 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu : 
 
- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,              
- Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie  
technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w 
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami ( np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu ). 
Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
6. 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. 

 
6.1. Wskazanie środków technicznych  zapobiegających niebezpieczeństwom. 
 
Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy : 
 
a) Niewłaściwy stan czynnika materialnego : 
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 
b) Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 
c) Wady materiałowe czynnika materialnego : 
 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
6.1.1. Roboty ziemne. 
 
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 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się 
na wysokości [ 1,10 m ] od krawędzi wykopu.  
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości [ 1,0 m ] w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż [ 1,0 m ] , lecz nie większej od [ 2,0 m ] można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż [ 1,0 m ] od poziomu terenu, należy wykonać zejście           
( wejście ) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami ( wejściami ) do wykopu nie powinna 
przekraczać [ 20,0 m ].  
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 
większej od 2,0 m.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione : 
 
- W odległości mniejszej niż [ 0,60 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. 
 
6.1.2. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  
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W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej [ 1,0 m ] wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone                     
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn                       
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być :  
 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

 
6.1.3. Zaplecze budowy. 
 
Zaplecze budowy wyposażone w toaletę, podstawowe środki ochrony osobistej i ochrony zdrowia               
( itp. : ubrania robocze odpowiednie do pory roku, hełmy, szelki bezpieczeństwa z linkami, drabiny, 
materiały opatrunkowe, apteczka pierwszej pomocy, itp. ).        

 
6.2. Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy : 
 
a) Niewłaściwa ogólna organizacja pracy : 
 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 
b) Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy : 
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- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : 
 
-   Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie                                         
z przeznaczeniem, 
-  Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 
-  Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także                          
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu : 
 
- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
. 
 
- Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań                    
w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami                                      
( np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu ). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
                                                                                                        
 

 
PROJEKTOWAŁ:     mgr inż. Jerzy Sobczak 
                                   Upr. Bud. 113/91/OP, OPL/IS/0303/01 
 
 
 
OPRACOWAŁ     :    inż. Jerzy Kotkiewicz 
                                   Upr. 340/76/OP, OPL/IS/1509/2001 
 
 
 
SPRAWDZIŁ      :     mgr inż. Tadeusz Kucharz  
                                  Upr. 193/89/OP, OPL/BO/0758/02 
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Kwiecień – 2015 r. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
1) Dotyczy : 
 

Zewnętrznej sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
 
 
2) Obiekt : 
 

Sieć cieplna – osiedlowa. 
46 – 020 Czarnowąsy ul. Różana – Obręb Czarnowąsy 
K. m. 3 – jednostka ewidencyjna Dobrzeń Wielki.  
Dz. Nr : 2479 / 237 , 2507 / 237 , 2478 / 235 , 2511 / 237 , 2472 / 235 , 2474 / 235 ,                                         
2465 / 235 , 2468 / 235 , 2464 / 235 , 2463 / 235 , 2462 / 235 

 
3) Inwestor : 
 

Gmina Dobrzeń Wielki 
46 – 081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 

 
 
 
 
Zgodnie z wymogami przepisów art. 20 ust . 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane                  
( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam ,                     
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że dokumentacja wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami                         
i zasadami wiedzy technicznej. 
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