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3. OŚWIADCZENIE I POSIADANE KWALIFIKACJE.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że projekt
budowlany:
„Modernizacja budynku przy ulicy Kościelnej 1 w Jeziorzanach. Projekt

pt. "Utworzenie  centrum  spotkań  w  gminie  Jeziorzany  -  biblioteka  w

Jeziorzanach".

Dla inwestora:   Urząd Gminy Jeziorzany,

ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany 

sporządzono  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami
wiedzy  technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Piotr Bosek
LUB/0107/PWOS/12



1. OPIS   TECHNICZNY

1.1. Dane ogólne
1.2. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w 
budynku centrum spotkań- biblioteka, zlokalizowanego w Jeziorzanach, dz. nr. ewid. 
1942. W zakres opracowania wchodzi:
 instalacja centralnego ogrzewania,
 kotłownia.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią niżej wyszczególnione materiały:
-      Podkłady architektoniczno-budowlane,
-      Uzgodnienia międzybranżowe,
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

1.4. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia jest:
Urząd Gminy w Jeziorzanach.

1.5. Opis rozwiązania

W budynku  przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe zasilające grzejniki płytowe
oraz ogrzewanie podłogowe. 
Strefa III, Tz = -20oC
Parametry wody grzejnej: tz/tp =75/65 oC.
Źródło ciepła: kocioł na gaz ziemny.
Dokumentację opracowano zgodnie z :
PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,
PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnętrzne,
PN-/B-02020 - ochrona cieplna budynków,
PN-/B-02420 - odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych,

 Bilans ciepła

Lp. Pomieszczenie tw Qcałkowite [W]
PIWNICA

1 Pomieszczenie gospodarcze 1 +16oC -
2 Pomieszczenie gospodarcze 2 +16oC -
3 Komunikacja +16oC -
4 Pomieszczenie gospodarcze 3 +16oC -

PARTER
1 Pomieszczenie +16oC -
2 Czytelnia, sala komputerowa +20oC 2380
3 Sala spotkań +20oC 1600
4 Wc męskie +24oC 500
5 Wc damskie +24oC 700
6 Sala wielofunkcyjna +20oC 6850
7 Komunikacja +20oC 2330



8 Pomieszczenie socjalne +20oC 900
9 Wc Nps +24oC 500

Biblioteka +20oC 5450
Razem 21210

6. Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni, znajduje się w piwnicy (pomieszczenie gospodarcze 2)

Całkowite zapotrzebowanie ciepła wynosi: Qco= 24,21 kW. 
Kotłownia spełnia wymagania dla dostarczenia ciepła do obiektu.

7. Próby instalacji co

Po wykonaniu  instalację  c.o.  należy poddać próbie na szczelność i  na cisnienie  na
zimno.  Ciśnienie  próbne instalacji  Ppr = 6,0  bar.  W czasie  próby  sprawdzić  należy
szczelność  wszystkich  połączeń.  Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności
instalację należy kilkakrotnie starannie przepłukać. Po spuszczeniu wody i zakończeniu
badania,  należy  instalację  napełnić  wodą  odpowiednio  uzdatnioną  z  dodatkiem
inhibitora  korozji.  Badania  szczelności  i  działania  instalacji  na  gorąco  należy
przeprowadzić  po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  na  zimno.  Czas  próby  na
gorąco i regulacji wynosi 72 godz.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się ogrzewanie wodne dwururowe z obiegiem wymuszonym - pompowe o
parametrach czynnika 75/65oC oraz podłogowe. Strefa klimatyczna III, tz = -20oC. 
Projektuje się ogrzewanie tradycyjne dwururowe z dolnym rozprowadzeniem rur do
grzejników. Jako przewody przewidziano rury PEX o połączeniach zaciskanych.  Jako
elementy grzejne przewidziano grzejniki płytowe firmy „Purmo” (lub równorzędne), z
zaworami termo-regulacyjnymi na zasilaniu i zaworami odcinającymi na powrocie oraz
ogrzewanie  podłogowe.  Odpowietrzenie  instalacji  c.o.  odpowietrznikami
automatycznymi zabudowanymi w najwyższych punktach instalacji  –  odpowietrzniki
typu  Spirovent  Φ15.  Zawory  termoregulacyjne  posiadają  zmienne  kv i  możliwość
programowania nastawy wstępnej. Współpracują z głowicami termostatycznymi firmy
Heimeier lub Danffos .
Rury rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 5 ‰ w kierunku do kotłowni. Przejście
rur  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych,
umożliwiających  swobodne  przemieszczania  się  przewodów.  Sposób  prowadzenia
przewodów umożliwia wykorzystanie kompensacji naturalnej.

 Rury 12 15 18 22 28 35
odległość
pomiędzy

uchwytami –
przesuwne

1,25 m 1,25 m 1,50 m 2,00 m 2,25 m 2,75 m



Jako armaturę przewidziano: 
- zawory kulowe z  połączeniami  rozłącznymi,
- zawory zwrotne,
- filtry siatkowe.
Grzejniki  zasilane  są  z  instalacji  wykonanej  z  rurek  PEX  z  rozdziałem  dolnym.
Doprowadzenie do grzejników zlokalizowano w od podłogi.
Lokalizacja i wymiarowanie instalacji wg części rysunkowej.

Lp. Rozmiar grzejnika ilość
1 CV22/500/500 1

2 CV11/600/500 2

3 CV22s/500/800 1

8. Izolacje instalacji co
Rozdzielacze  oraz  przewody  rozprowadzające  należy  zabezpieczyć  izolacją  cieplną
wykonaną z pianki polietylenowej Thermaflex gr. 20 mm lub kształtkami z półtwardej
wełny mineralnej o gr. 30 mm „Izopol” Trzemeszno w płaszczu z folii PCV. 
9.  Uwagi końcowe
Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodny z :

-    Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania” -  zeszyt 2 - COBRTI INSTAL

Instrukcje producentów rur i urządzeń
Warunki  BHP  wykonania  robót  instalacyjnych  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

 Instalowanie  urządzeń  powinno  się  odbywać  zgodnie  z  wytycznymi  ich
producentów;

opracowanie: mgr inż. Piotr Bosek
LUB/PWOS/0107/12



2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nr Nazwa urządzenia rodzaj DN Ilość uwagi

1 Rura PEX ∅16  16 1507 mb

2 Rura PEX ∅32 32 14,5 mb

3 Rura PEX ∅25  25 30 mb 

4 Rozdzielacz PEX ∅16 3 szt.

5
Kocioł grzewczy na gaz ACV 
SOLO 50-kW

1 szt.

6
Zasobnik ciepła wraz z 
osprzętem- 120l

1 szt.

7 Zawory grzejnikowe 15 4 szt.

8 Zawory termostatyczne 15 4 szt.  

9
Grzejnik stalowy 
jednopłytowy typ 
CV22/500/500

1 szt

10
Grzejnik stalowy 
jednopłytowy typ 
CV11/600/500

2 szt.

11
Grzejnik stalowy 
jednopłytowy typ 
CV22s/500/800

1 szt



3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
jest :
WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI C.O. W BUDYNKU CENTRUM SPOTKAŃ-
BIBLIOTEKA
W JEZIORZANACH dz. nr. ew. 1492 

6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Realizacja zadania przebiegać będzie w następujących etapach:
 Montaż kotła wraz z osprzętem
 Rozprowadzenie poziomów i pionów
 Montaż rozdzielaczy
 Montaż grzejników
 Rozprowadzenie pętli grzewczych ogrzewania podłogowego 
 dokonanie prób ciśnieniowych
 wykonanie robót po-instalacyjnych 
 dokonanie odbiorów częściowych i końcowych

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

W pobliżu projektowanej instalacji wewnętrznej zlokalizowane są przewody elektryczne
oraz
instalacja wodociągowa.

6.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

 Prace szczególnie niebezpieczne – prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem.

 Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej – prace z użyciem 
materiałów łatwopalnych: benzyna, rozpuszczalniki – roboty antykorozyjne i 
izolacyjne.

 Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – prace przy 
nieosłoniętych urządzeniach elektroenergetycznych pod napięciem i inne roboty 
technologiczne.

 Prace przy których wymagane są dodatkowe kwalifikacje – prace związane z 
obsługą i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych i energetycznych, roboty 
technologiczne montażowe.



6.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji

       robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien obejmować:

 imienny podział pracy
 kolejność wykonywania zadań
 wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

Instruktaż na stanowisku pracy według wymagań zawartych w :
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie

szczegółowych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
( Dz. U. Nr 62, poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.)

 Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
( Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 r.)

Przez cały czas trwania robót należy stosować się do wymagań BHP zawartych w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi
przy  określonych  pracach,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami  oraz  metodami
bezpiecznego  wykonywania  robót.  Instruktaż  powinien  być  przeprowadzony  przed
dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego
dnia roboczego.
Czas  trwania  instruktażu  powinien  być  uzależniony  od  przygotowania  zawodowego
pracowników,  dotychczasowego  stażu  pracy  oraz  rodzaju  robót  i  występujących
zagrożeń.
Przeprowadza  go  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez  pracodawcę,
posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  i  doświadczenie  zawodowe.  Instruktaż
zakończony  powinien  być  sprawdzeniem  wiadomości,  stanowiącym  podstawę
dopuszczenia pracowników
do wykonywania określonych prac, a także potwierdzony przez pracownika na piśmie
wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Opracował: mgr inż. Piotr Bosek

   



4.   RYSUNKI
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