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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-21 roku przez:

Pan Jacek Zieliński o numerze ewidencyjnym POM/IS/0216/14

adres zamieszkania  ul. Młyńska 7/4, 83-400 Kościerzyna

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-6QV-EVV-K3U *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Pan Jacek Zieliński o numerze ewidencyjnym POM/IS/0216/14

adres zamieszkania  ul. Młyńska 7/4, 83-400 Kościerzyna

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-2VH-882-JTC *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Pan Paweł Lewandowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0030/15

adres zamieszkania ul. Reja5, 82-300 Elbląg

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-9MQ-L1C-4UW *

Podpis jest prawidłowy
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2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wybickiego 12 w Kościerzynie. 

 Zakres opracowania obejmuje budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie 

do projektowanego przyłącza ciepłowniczego.  

3. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano opierając się na: 

• zleceniu inwestora 

• inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wizji lokalnej 

• obowiązujących normach oraz przepisach techniczno-budowlanych 

4. Opis stanu istniejącego 

Lokale w budynku ogrzewane są za pomocą piecy kaflowych zlokalizowanych w 

poszczególnych lokalach lub indywidualnych lokalowych instalacji etażowych.   

5. Opis przyjętych rozwiązań i obliczenia 

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi przewidziano instalację centralnego ogrzewania zasilaną z 
lokalnego węzła grupowego  obsługującego budynki przy ul. Kartuskiej w Kościerzynie. 
Podłączenie sieci cieplnej do budynku następuje w pomieszczeniu piwnicznym lokalu nr 1. Na 
podłączeniu do przyłącza ciepłowniczego należy zastosować zestaw przyłączeniowy wyposażony 
w zawory odcinające, manometry, zawór równoważący oraz ciepłomierz (wg wytycznych 
gestora sieci)  Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano zakładając temperatury robocze 
czynnika ciepła w zakresie 80/60 °C. Maksymalna temperatura zasilania instalacji określana 
przez gestora sieci to 95°C. Pomieszczenia ogrzewane będą poprzez stalowe grzejniki płytowe 
np. „V&N COSMO”, grzejniki łazienkowe drabinkowe np. „V&N COSMO STANDARD” oraz 
w niektórych przypadkach grzejniki stalowe ocynkowane ogniowo. Instalację wykonać należy z 
rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE-Xc np. typu CosmoPEX prod. Henco lub równoważnych. 
Instalacja opomiarowana będzie za pomocą podzielników ciepła, projektuje się zastosowanie 
podzielników ciepła typu Hydroclima ze zdalnym odczytem wskazań prod. Bmeters lub 
równoważnych. 

5.1.1. Zapotrzebowanie ciepła 

Zapotrzebowanie ciepła obliczono za pomocą programu InstalSoft-OZC. Obliczeniowe 
zapotrzebowanie ciepła dla całego budynku wynosi dla  c.o. – 31,9 kW.  

5.1.2. Zabezpieczenie instalacji c.o.  

Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia poprzez urządzenia w 
grupowym węźle ciepłowniczym. 

5.1.3. Prowadzenie przewodów 

Projektuje się zasilanie grzejników za pomocą pionowych bądź poziomych przewodów 
rozprowadzających wykonanych z rur wielowarstwowych PEX-c/AL/PEX-c (CosmoPEX) 
produkcji Henco lub równoważnych. Pionowe przewody grzejnikowe prowadzone będą od 
przewodów rozdzielczych w posadzce w kierunku grzejników. Poziome przewody 
rozprowadzające można układać bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów 
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rozprowadzających nastąpi poprzez zawory odpowietrzające zainstalowane w grzejnikach typu V 
a także przy zainstalowanych automatycznych zaworach odpowietrzających na umiejscowionych 
na końcówkach pionów zasilających. Jeżeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczność 
odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, można będzie opróżnić je z wody 
przedmuchując je sprężonym powietrzem.  

W przypadku zabudowy przewodów należy wykonać kompensację wydłużeń cieplnych 
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur - dla rur typu CosmoPEX co najmniej 
jedno zagięcie kompensacyjne co 10 m rury na odcinkach bez zmiany kierunku. W przypadku rur 
montowanych na powierzchni do mocowania rur do ścian lub sufitów należy stosować obejmy do 
rur. Stosować należy obejmy do podwieszenia wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu 
wyłożone gumą celem ochrony rury. Maksymalne odległości pomiędzy obejmami: 

 
Tabela nr 1. Maksymalny rozstaw obejm dla założonego systemu 

Rura 
Maksymalna odległość 
między obejmami [cm] 

16 x 2,0 80 

20 x 2,0 120 

26 x 3,0 150 

32 x 3,0 160 

40 x 3,5 170 

50 x 4,0 180 

63 x 4,5 200 

  
Do zmian kierunku prowadzenia przewodów zaleca się stosowanie złączek. Dla rur o średnicy 
powyżej 32 mm stosowanie złączek przy zmianie kierunku jest obowiązkowe. Zagięcia oraz pętle 
kompensacyjne wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Do łączenia rur stosować 
należy złączki dopuszczane przez producenta systemu - dla CosmoPEX są to syntetyczne 
złącznik zaprasowywane (PVDF), złączki zaprasowywane z czystego mosiądzu oraz złączki 
zaprasowywane z mosiądzu cynowanego. Przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy 
stosować rury osłonowe. W przypadku pionów instalacyjnych należy zapewnić możliwość 
swobodnych przemieszczeń rur przechodzących między piętrami.  

5.1.4. Izolacja przewodów 

 W przypadku stosowania izolacji rur innej niż dostarczana przez producenta rur, należy 
sprawdzić, czy stosowane kleje nie zawierają produktów szkodliwych dla rur i złączek, nawet 
jeżeli kleje te nie są nakładane bezpośrednio na izolację rury plastikowej. Przewody należy 
izolować zgodnie z załącznikiem nr 2 do Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 oraz normą PN-B-
02421:2000.  

Tabela nr 2. Projektowana izolacja cieplna przewodów 

Średnica przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

Ø wewn. do 22 mm 20 mm 

Ø wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm 

Ø wewn. od 35 mm do 100 mm = średnicy wewnętrznej rury 

 

5.1.5. Gałązki grzejnikowe 

Podłączenia grzejników z wbudowanym zaworem termostatycznych projektuje się 
podłączenie od podłogi lub od ściany krótkimi odcinkami gałązek grzejnikowych zasilanych z 
przewodów rozprowadzających. 
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5.1.6. Grzejniki 

Projektuje się zastosowanie grzejniki typu V&N COSMO zaworowe (V11, V21, V22), 
V&N COSMO zaworowe ocynkowane z wbudowanymi zaworami termostatycznymi oraz 
grzejniki drabinkowe łazienkowe typu V&N COSMO standard bez wbudowanego zaworu 
termostatycznego – w tym przypadku należy zastosować dodatkowe zawory termostatyczne np. 
typu RA-N prod. Danfoss. 
Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy 
cieplnej grzejnika. Zawiera ona: 
� element dławiący umożliwiający regulację 1-go stopnia, zwaną regulacja wstępną 

(montażową lub trwałą - nastawy), 
� element nastawczy umożliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną także regulacją 

eksploatacyjną lub bieżącą – zawory termostatyczne.  

5.1.7. Tuleje ochronne 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 
ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja 
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o 
średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy 
przejściu przez przegrodę pionową oraz o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i 
około 1 cm poniżej tynku na stropie. Dla przewodów z tworzywa sztucznego należy stosować 
tuleje ochronne również z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie oddziałującym na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 

5.1.8. Badania odbiorcze instalacji c.o. 

Próbę ciśnieniową na zimno przeprowadzić przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego. 
Napełnić układ wodą i odpowietrzyć grzejniki. Doprowadzić ciśnienie do ciśnienia max 
roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niż 0,4 MPa) zamknąć układ i utrzymać ciśnienie przez 
30 min. Próbę ciśnieniową na gorąco (parametry pracy instalacji 95/75C) przy ciśnieniu (0,3 
MPa) 3 bar przez 72 godziny. 

 

Uwagi dla wykonawcy 

1. Wykonanie robót należy powierzyć wykwalifikowanemu wykonawcy. Roboty wykonać 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z 
obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. 

2. Pomieszczenia w budynku doprowadzić do stanu pierwotnego.  

        

       Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 

Inwestycja:  Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania dla budynku  

  mieszkalnego wielorodzinnego 

 
 
Inwestor: Gmina Miejska Kościerzyna 

  ul. 3 Maja 9a 

  83-400 Kościerzyna 

 
Lokalizacja: ul. Wybickiego 12, 83-400 Kościerzyna 

   dz. nr 99, obręb 04. 

 

Opracował:  mgr inż. Jacek Zieliński 

  ul. Młyńska 7/4 

  83-400 Kościerzyna 
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1.0 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Wybickiego 12 w Kościerzynie.  
 
2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Budynek wraz z istniejącą infrastrukturą. 
 
3.0 Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie 

      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Elementy zagospodarowania działki nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi. 
 
4.0 Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót 

      budowlanych: 
Podczas wykonywania prac związanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych należy 
szczególną uwagę zwrócić na pracę wykonywane przy użyciu elektronarzędzi. 
 
5.0 Sposób instruktażu pracowników: 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych powinni być 
przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z użycia elektronarzędzi. 
 
6.0 Środki techniczny i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia: 
- wyposażenie w odpowiedni sprzęt i właściwe narzędzia odpowiednie do zakresu prac 
- zapewnienie ubrań roboczych 
- zachowanie przepisów bhp w trakcie wykonywania robót 
- przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu 
- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. 

 
 
 
 

 
 
         Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






