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1. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane , tekst jednolity (Dz.U. z 2016r  poz. 290 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt: 

PROJEKT BUDOWLANY 

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przył ączami w Nidzicy 

Zadanie I.   Budowa przył ącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Szkoły  Podstawowej nr 

3 w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy 

obręb Nidzica-4 działki nr geod.: 184, 107/27, 185/4    

będący częścią opracowania "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia    

                                        jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

           Podpis projektanta 

 

 
 
 
 
         

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zadanie I. Budowa przył ącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Szkoły  

Podstawowej nr 3  

w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy  

Obręb Nidzica–4, działki nr geod. 184, 107/27, 185/4 

1. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy przyłącza cieplnego do 

budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy. 

 

2. Zakres całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji inwestycji 

 W zakres opracowania wchodzi budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Nidzicy,  zlokalizowanego w rejonie ul. 1 Maja. W zakresie opracowania ujęto budowę 

przyłącza cieplnego 2 x 65/140 o długości 256,5 mb. 

W ramach opracowania przewidziano wykonanie studni z zaworami odcinającymi  oraz 

odpowietrzeniem/ odwodnieniem projektowanego przyłącza. 

 

3. Istniej ący stan zagospodarowania działek oraz przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu 

 Przedmiotowa inwestycja obejmuje teren w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy, dla którego obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nidzica uchwalony Uchwałą Nr XI/148/2015 Rady 

Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015r. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w 

w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Teren w obrębie projektowanego przyłącza uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną podziemną oraz 

napowietrzną, oraz  sieć kanalizacji deszczowej. 

 Projektowane przyłącze przebiegać będą po działkach stanowiących własność Urzędu Gminy 

Nidzica. 

 Przedsięwzięcie w minimalnym stopniu wpłynie na zmianę zagospodarowania terenu. Obiekty 

liniowe po wykonaniu i odbiorze będą zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Widoczny 

pozostanie nowo wykonany właz do studzienki, stanowiącej obudowę trzpieni zaworów preizolowanych 

odcinających rurociąg przyłącza cieplnego. 

 
4. Projektowane przył ącze cieplne 

 Elementem zagospodarowania terenu jest preizolowane przyłącze cieplne wysokoparametrowe o  

średnicy 2x DN65/140. 

 

5. Informacje o terenie dotycz ące wpisu do rejestru zabytków oraz szczególnej ochr ony 



 

 
 

 Teren przedsięwzięcia usytuowany jest w rejonie, który jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

6. Informacje o terenie dotycz ące wpływów eksploatacji górniczej 

 Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidywanych zagro żeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h otoczenia 

 Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Zastosowane materiały i urządzenia 

dopuszczane są do stosowania w budownictwie i posiadają odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. 

Po zakończeniu prac wykopy wykonane pod projektowane przyłącze zostaną zasypane, przywracając w ten 

sposób zajęty pod inwestycję teren do stanu najbardziej zbliżonego do pierwotnego. 

 
          Opracowała: 

        mgr inż. Urszula M. Żukowska 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Zadanie I. Budowa przył ącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Szkoły  

Podstawowej nr 3 w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy  

Obręb Nidzica–4, działki nr geod. 184, 107/27, 185/4 

 

 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta z Inwestorem. 

– Warunki techniczne projektowania sieci i przyłączy cieplnych oraz węzłów ciepłowniczych wydane przez  

   Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy. 

- Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego. 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych. 

 

2. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi budowa przyłącza cieplnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3, 

zlokalizowanego w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy. W zakresie opracowania ujęto budowę przyłącza cieplnego  

o średnicy 2 x 65/140 o długości 256,5 mb. 

W ramach opracowania przewidziano wykonanie studni z zaworami odcinającymi  oraz 

odpowietrzeniem/ odwodnieniem projektowanego przyłącza. 

 

2.1. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki, na których będzie prowadzona inwestycja tj. dz. geod. nr:   

4-184, 4-107/27, 4-185/4. 

 

3. Opis budowy przył ącza cieplnego 

3.1. Preizolowana przył ącze cieplne 

Przebieg trasy przyłącza przedstawiony został w części graficznej niniejszego opracowania.  

Parametry pracy przyłącza cieplnego: 

Temperatura obliczeniowa w sezonie grzewczym: 120oC/55oC 

Temperatura obliczeniowa poza sezonem grzewczym:  70oC/40oC 

W zakresie niniejszego opracowania ujęto budowę przyłącza cieplnego o średnicy 2 x 65/140 o 

długości 256,5 mb. 

 Połączenie projektowanego przyłącza 2x DN65 z istniejącą siecią preizolowaną 2xdn65 

przewidziano w punkcie „T” (oznaczenia punktów zgodnie z częścią graficzną opracowania) za pomocą 

odgałęzienia prefabrykowanego, prostopadłego górnego.  

 

Lp.  Odbiorca 
Moc 

zamówiona 
[MW] 

Moc 
zamówiona 

[kW] 

Strumie ń 
masowy 

[t/h] 

Średnica 
ruroci ągu DN Opór jedn. 

  [Pa/m] 

1 Szkoła Podstawowa nr 3 0,350 350 4,6 Dn65 20 
 



 

 
 

  - Elementy konstrukcyjne przył ącza 

 Przyłącze cieplne zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 253:2005 oraz PN-

EN 253:2003/A2:2010, łączonych przez spawanie. Rury dostarczane są z atestem hutniczym wg PN-EN 

10204/3.1. Rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE-HD o właściwościach wg wymagań 

normy EN 253. Do izolacji połączeń spawanych rur preizolowanych zaprojektowano mufy elektro 

zgrzewalne. Zmiany kierunku sieci preizolowanej zaprojektowano poprzez prefabrykowane kształtki 

preizolowane. Dla średnic ≤ DN200 należy zastosować łuki formowane na zimno z rur prostych bez szwu o 

R ≥ 4d (4d oznacza promień gięcia R=2x średnica zewnętrzna rury). 

  - Kompensacja wydłu żeń termicznych ruroci ągu 

 W celu prawidłowej statyki sieci (wydłużeń sieci na wskutek zmian temperatur), zastosowano 

kompensację sieci po całej jej długości. Kompensacji dokonano na podstawie obliczeń technicznych sieci wg  

wytycznych branżowych sieci ciepłowniczych. 

 Kompensację wydłużeń termicznych zaprojektowano z wykorzystaniem układów samokompensacji, 

kompensacji naturalnej typu L oraz Z. Rozmieszczenie naturalnych punktów stałych przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 

 Układy kompensacji naturalnej należy obłożyć matami kompensacyjnymi. 

  - Odwodnienia i odpowietrzenia 

 Odwodnienia projektowanego przyłącza zaprojektowano w najniższych, zaś odpowietrzenia w 

najwyższych punktach przewodu. 

 Odwodnienie przyłącza przewidziano za pomocą preizolowanych systemowych zaworów 

odwadniających usytuowanych w  studni , według rysunku szczegółowego. 

Odpowietrzenie przyłącza przewidziano w projektowanej studni poprzez preizolowane systemowe 

zawory odpowietrzające oraz poprzez projektowane przyłącze i zawory odpowietrzające w pomieszczeniu 

węzła cieplnego. 

  - Prace monta żowe w przestrzeni kabli energetycznych i telekomuni kacyjnych 

 W miejscach skrzyżowań przyłącza cieplnego z kablami energetyki przejścia wykonać zgodnie z 

wymaganiami BHP. Prace wykopowe w tych miejscach wykonywać bezwzględnie metodą ręcznego 

odkrycia, co zwiększa bezpośrednią kontrolę nad wykopem. Na odcinku skrzyżowania oraz z 50cm zapasem 

poza obrys wykopu należy zastosować dzielone rury osłonowe do kabli do układania w ziemi np. Wavin serii 

„AROT” typu PS. 

− Wytyczne realizacji 

 Wykopy prowadzić należy w sposób mechaniczny, w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą 

podziemną prace należy prowadzić ręcznie. W gruntach spoistych i suchych do głębokości 1.5 m wykopy               

o ścianach pionowych, w pozostałych gruntach wykopy o ścianach pionowych mogą być wykonane do 

głębokości 1,0 m. Przy większych głębokościach należy wykonać wykopy o skarpach nachylonych lub 

zastosować umocnienie wykopu. Na istniejących przewodach energetycznych i teletechnicznych 

zamontować przepusty dwudzielne np. systemu Arot. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy 



 

 
 

doprowadzić do stanu pierwotnego. Sposób i zakres odtworzenia nawierzchni uzgodnić należy                            

z Inwestorem. 

 

3.3. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze ństwa ludzi i mienia 

 Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony 

w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac wraz z miejscem na tymczasowe 

składowanie materiałów, teren przeznaczony na plac manewrowy dla maszyn załadunkowych oraz postoju 

samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren budowy osobom postronnym.  

Przy wykonywaniu prac budowlanych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie                        

z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                     

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa    

i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r.Nr 169, poz 1650). 

4. Technologia monta żu rur preizolowanych 

Przy układaniu rur preizolowanych należy zachować zgodność z niniejszym projektem w zakresie 

głębokości ułożenia rurociągów, długości granicznej Lmax oraz odległości od siebie rurociągów i ich 

równoległości. 

a/ prace ziemne 

− przekrój poprzeczny wykopu wg. rys szczegółowego, 

− podsypka gr. 10 cm z piasku o granulacji 2 i 10mm, 

− w miejscach połączeń wykop powiększyć i pogłębić o około 30 cm, 

− po wykonaniu wykopu na jego dnie ułożyć podkłady, które bezwzględnie należy usunąć przed 

wypełnieniem wykopu piaskiem, 

− wyrównać rzędne rurociągów, 

− po wykonaniu prac montażowych należy wypełnić przestrzeń między rurociągiem zasilającym                   

i powrotnym oraz między rurociągiem a wykopem, użyty materiał zagęścić ręcznie, 

− na ustabilizowanej podsypce należy wykonać zasypkę właściwą, stabilizując ją ręcznie lub przy 

użyciu lekkich zagęszczarek, 

− nie zagęszczać ziemi w obrębie stref kompensacyjnych, 

− trasę przyłącza oznaczyć taśmą ostrzegawczą, 

− pozostałą część wykopu należy uzupełnić gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie. 

− prace ziemne w rejonie skrzyżowań z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i kanalizacji 

deszczowej należy prowadzić ręcznie. 

b/ prace monta żowe 

− przed układaniem każdy odcinek rury preizolowanej powinien być sprawdzony pod względem 

działania systemu sygnalizacji uszkodzeń, 



 

 
 

− preizolowane rury układać w wykopie na podkładach (worki z piaskiem), które bezwzględnie należy 

usunąć przed wypełnieniem wykopu piaskiem, 

− rurociągi i kształtki należy łączyć przy pomocy spawania elektrycznego. 

− rury do spawania powinny być ustawione współosiowo, 

− rurociągi należy montować i spawać z wykorzystaniem centrowników, 

− kierunku osi spawanych rur nie wolno zmieniać w pobliżu (w odległości nie mniejszej od 12 metrów) 

podpór stałych, 

− po wykonaniu każdej warstwy spoiny należy usunąć żużel, a spoinę oczyścić mechanicznie lub 

szczotką drucianą, 

− spoiny nie spełniające określonych wymagań muszą być naprawiane lub wycięte, 

− spawacze wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie              

z normą PN-EN 287-1:2005(U), uprawniające do stosowania danych metod spawania, grup 

materiałów, zakresu średnic i metod spawania. Spawacze obsługujący mechaniczne urządzenia do 

spawania muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN 1418:2000. 

− przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić czy wszystkie niezbędne elementy (mufy, opaski 

termokurczliwe, tuleje termokurczliwe, pierścienie uszczelniające itp.) zostały nasunięte na elementy 

preizolowane, 

− jednostki montażowe należy ułożyć w ten sposób, aby powstała około 2 mm szczelina spawu oraz 

aby nie nastąpiło przesunięcie między spawanymi końcami rur, 

− wykonać próbę szczelności po zasypaniu wykopów w miejscach NPS, 

− podczas łączenia przewodów należy zabezpieczyć końce pianki i przewody sygnalizacyjne przed 

uszkodzeniem na skutek nadmiernego wzrostu temperatury, 

− zaizolować termicznie i przeciwwilgociowo połączenia elementów, 

− w miejscach stref kompensacyjnych /wg rys./ zamontować poduszki dylatacyjne z płyt z miękkiej 

pianki poliuretanowej, 

− nie wykonywać połączeń płaszcza w czasie opadów, 

− sieć cieplną układać przy temperaturze min 10oC. 

− demontowane elementy sieci kanałowej do recyklingu materiałów betonowych w celu wytworzenia 

destruktu do dalszego wykorzystania w budownictwie, a demontowane elementy stalowe (rury, 

armatura itp) poddać złomowaniu w celu dalszej przeróbki w porozumieniu z właścicielem sieci. 

Trasę sieci oznaczyć taśmą ostrzegawczą, którą należy położyć nad łożem piaskowym. Umieszcza się ją 

100-200 mm nad zasilającą i powrotną rurą preizolowaną. Po zakończeniu prac montażowych należy 

przeprowadzić pomiar końcowy i sporządzić protokół pomiarowy. 

4.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektu budowlanych inwestycję będącą przedmiotem niniejszego opracowania 

kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe – proste. 

5. Odbiory, próby i badania 

 Proces spawania winna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do spawania rurociągów 



 

 
 

wysokociśnieniowych /cecha i książeczka/. 

Wszystkie spawane złącza należy poddać oględzinom zewnętrznym wg PN-EN-970:1999. Badanie 

radiograficzne połączeń spawanych powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1435:2001/A2:2005. 

Kontrolę radiograficzną spoin należy wykonać w oparciu o wytyczne producenta zastosowanych rur 

preizolowanych. Zakres badań spoin dla oględzin zewnętrznych – 100%. W przypadku badań 

ultradźwiękowych i radiograficznych, gdy doczołowe połączenia spawane znajdują się w miejscach 

niedostępnych (m.in przejścia pod drogami) badaniom należy poddać 100% połączeń.  W pozostałych 

przypadkach badaniom należy poddać 25% wykonywanych połączeń (chyba, że Inspektor Nadzoru poleci 

większą ilość kontroli). Kontrolę wykonać przed próbą ciśnieniową. 

Płukanie sieci, sprawdzenie szczelności oraz próby wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-

10405:1999 (Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.) oraz PN-92/M-34031 (Rurociągi pary 

wodnej i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.). Wykonawca wykona próbę szczelności sieci wodnej 

na ciśnienie 2,0 MPa. Po próbie wykonać inwentaryzację geodezyjną z naniesieniem domiarów punktów 

charakterystycznych i określeniem spawów. Prace zanikowe, próby ciśnieniowe, płukanie i badania spawów 

oraz zasypywanie powinno być dokonywane w obecności dostawcy ciepła. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić po wykonaniu spawów (spawy wykonywać należy w II klasie) i 

przeprowadzeniu ich badań, przed wykonaniem połączeń rur płaszczowych. 

Płukanie sieci wodnej należy wykonać mieszanką wodno-powietrzną wg technologii COBRTI 

„INSTAL” - 568/NS/72, Informator 2-3/76. Rurociągi zasilający i powrotny należy połączyć do płukania: 

− dla Ø33.7x2.6 – Ø88.9x3.2  - rurą Ø 26.9x2.0 – Ø42.4x2.6 

Zainstalować tymczasowe odpowietrzenia, odwodnienie oraz króćce do napełniania wodą i 

powietrzem o średnicy: 

− dla Ø33.7x2.6 – Ø88.9x3.2  - rurą Ø26.9x2.0 

Przewód wyrzutowy 

− dla Ø33.7x2.6 – Ø88.9x3.2  - rurą Ø26.9x2.0 – Ø48.3x2.6. 

 Rurociągi: zasilający i powrotny należy napełnić – jeden rurociąg wodą, a drugi sprężonym do 

ciśnienia próby wodnej powietrzem. Po napełnieniu otworzyć przewód wyrzutowy a mieszankę wodno-

powietrzną odprowadzić do rury osłonowej. Czas płukania od kilku do kilkunastu minut, procedurę należy 

powtarzać aż do uzyskania czystej wody na wypływie.  

Pobór wody do płukania z hydrantu p.poż. Zrzut wody po płukaniu powierzchniowo do najbliższej studzienki 

lub wpustu. 

6. Instalacja alarmowa 

  

 Na przyłączu należy wykonać instalację alarmową impulsową. Pozwala ona na wykrycie przecieków 

i ich lokalizację. W rurach preizolowanych między płaszczem zewnętrznym a rurą stalową umieszczono dwa 

nieizolowane przewody miedziane (1,5 mm2), z których jeden jest ocynowany i posiada srebrnoszary kolor. 

System pracuje na zasadzie odbicia impulsu elektrycznego przez nagromadzoną wilgoć bądź przerwę 

obwodu. W ten sposób można określić stopień zawilgocenia przewodu. 

Przewody alarmowe w pomieszczeniu węzła należy wyprowadzić spod końcówki termokurczliwej na płaszcz 

osłonowy a następnie połączyć w kostce kablowej z zaizolować. W miejscach pomiaru pętli instalacji 



 

 
 

alarmowej należy zamontować puszki przyłączeniowe umożliwiające podpięcie urządzenia nadzorującego            

i wykonanie pomiaru szczelności sieci cieplnej. 

Zaprojektowany schemat instalacji alarmowej obejmuj e projektowane przył ącze. Przy wykonywaniu 

prac monta żowych, po stwierdzeniu rodzaju oraz poprawno ści działania systemu alarmowego w 

istniej ącym odcinku sieci cieplnej preizolowanej, w przypad ku gdy jest to system impulsowy 

prawidłowo działaj ący, nale ży poł ączyć go z projektowan ą instalacj ą alarmow ą  - sposób poł ączenia 

zgodnie ze oznaczeniami zamieszczonymi na schemacie  w części graficznej opracowania.  

 

7. Warunki wykonania 

 Roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi projektowania i wykonawstwa 

preizolowanych sieci cieplnych, obowiązującymi normami i przepisami oraz z “Warunkami technicznymi 

projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”- 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL”. 

 

 Dopuszcza si ę zastosowanie ruroci ągów i armatury innych producentów pod warunkiem, że 

będą one spełniały normy i wymagane Prawem Budowlanym d opuszczenia oraz b ędą posiadały 

projektowane parametry pracy. Przyj ęte w projekcie urz ądzenia i materiały stanowi ą jedynie 

wskazania standardu im stawianego i mog ą być zastąpione przez inne, posiadaj ące co najmniej 

opisany standard, materiały i urz ądzenia. 

 

 

 

          Opracowała: 

                                                                                                     mgr inż. Urszula M. Żukowska



 

 
 

2.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Zadanie I. Budowa przył ącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Szkoły  

Podstawowej nr 3 w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy  

Obręb Nidzica–4, działki nr geod. 184, 107/27, 185/4 

 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjne go 

W zakres opracowania wchodzi budowa przyłącza cieplnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3, 

zlokalizowanego w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy. W zakresie opracowania ujęto budowę przyłącza cieplnego  

o średnicy 2 x 65/140 o długości 256,5 mb. 

W ramach opracowania przewidziano wykonanie studni z zaworami odcinającymi  oraz 

odpowietrzeniem/ odwodnieniem projektowanego przyłącza. 

 Przedmiotowa inwestycja obejmuje teren w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy, dla którego obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nidzica uchwalony Uchwałą Nr XI/148/2015 Rady 

Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015r. 

Teren w obrębie projektowanej sieci cieplnej uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną podziemną oraz 

napowietrzną oraz kanalizacji deszczowej. 

 Projektowane rurociągi przyłącza cieplnego przebiegać będą po działkach stanowiących własność  

Urzędu Gminy Nidzica. 

 Przedsięwzięcie w minimalnym stopniu wpłynie na zmianę zagospodarowania terenu. Obiekty 

liniowe po wykonaniu i odbiorze będą zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Widoczny 

pozostanie nowo wykonany właz do studzienki, stanowiący obudowę trzpieni zaworów preizolowanych 

odcinających i odpowietrzających rurociąg przyłącza. 

Kolejność wykonywania robót: 

− roboty rozbiórkowe nawierzchni 

− wykonanie wykopów 

− wykonanie podsypki pod rurociągi 

− montaż rur preizolowanych 

− montaż studni odwodnienia sieci  

− płukanie rurociągów, próby ciśnieniowe 

− izolacja połączeń 

− zasypanie sieci 

− odtworzenie nawierzchni. 

− montaż kraty wema 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

 Projektowana inwestycja obejmować będzie teren w rejonie ul.1 Maja w Nidzicy. W ramach 



 

 
 

inwestycji nie przewiduje się adaptacji obiektów budowlanych. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stworzy ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

− zagrożenie porażenia prądem niskiego napięcia – sieć elektroenergetyczna, 

− upadek do wykopu, 

− przysypanie ziemią w wykopie, 

− potrącenie przejeżdżającym pojazdem, 

− zagrożenie wynikające z prowadzenia robót metodami mechanicznymi. 

 W czasie wykonywania i po wykonaniu robót zgodnie  ze sztuką budowlaną i dokumentacją 

projektową nie wystąpią na działkach żadne czynniki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

budowlanych, okre ślających skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 

 Roboty ziemne 

 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych należy określić trasy przebiegu sieci 

podziemnych uzbrojenia terenu, w szczególności kabli energetycznych, telefonicznych, przewodów 

gazowych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w 

dokumentacji przewodów sieci, o których mowa powyżej - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 

ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze 

bezpieczne prowadzenie robót. 

W  trakcie realizacji skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi prace wykonać przy wyłączonym 

napięciu, zabezpieczając je przed uszkodzeniem rurą ochronną – kable SN przepustem A160PS, kable NN 

przepustem A110PS; prace prowadzić pod nadzorem lub za zgodą upoważnionego przedstawiciela Zakładu 

Energetycznego. 

 Przy prowadzeniu robót sposobem ręcznym dopuszcza się wykonywanie wykopów 

szerokoprzestrzennych do głębokości nie większej niż 2m, a wąskoprzestrzennych do głębokości 1m, bez 

dodatkowego zabezpieczenia. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów, zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych 

koparką do 4m. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) dla pracowników. Odległość między wejściami (zejściami) do wykopu nie powinno 

przekraczać 20m. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 

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

wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym, pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej 

odległości. Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany 

wykopu nie są umocnione. Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1m 

od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane. Ruch środków transportu przy wykopach powinien 

odbywać się poza klinem odłamu gruntu. Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach itp. miejscach 



 

 
 

dostępnych dla ludzi, należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis: “Osobom 

postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. Przy przejściach dla pieszych, 

niezależnie od stawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć deskami lub stalowymi elementami obudowy. 

W miejscach przejścia dla pieszych należy ustawić mostki przenośne, wyposażone w poręcz i deski 

krawężnikowe. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza 

klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. Przy pracach koparką przedsiębierną, nie wolno dopuszczać do 

tworzenia się nawisów. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w 

czasie jej postoju. Wyłączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki 

gruntem jest zabronione. Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż: 

− 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie ładowania materiałów sypkich 

− 25 cm nad dnem skrzyni w razie ładowania materiałów kamiennych. 

W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a 

łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. 

W czasie przerwy i po zakończeniu pracy, łyżkę należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać 

silnik i zamknąć kabinę. 

 

 Roboty monta żowe  

 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych. Opuszczanie rur do wykopu należy wykonać ostrożnie, nie 

wrzucać rur, nie stosować stalowych rur i łańcuchów. Prace spawalnicze powinni wykonać pracownicy 

posiadający odpowiednie uprawnienia. Podobnie montaż muf na rurociągach preizolowanych powinni 

wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie z zakresie danego systemu rurociągów. 

Prace spawalnicze, wykonane zgodnie z odpowiednimi procedurami spawania nie powodują wystąpienia  

czynników mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. Wskazania dotycz ące sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników szczególnie 

niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia instruktażu BHP, 

zakończonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego 

typu sytuacji (wg odpowiednich przepisów egzekwowanych przez Inspekcję Pracy). 

 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia lub w 

ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy 

prowadzeniu robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w 



 

 
 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. 2003 nr 47 poz. 

401/. 

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku wystąpienia pożaru, 

awarii lub innego zagrożenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, 

będzie się odbywać istniejącymi drogami dojazdowymi na terenie miasta. Istniejący system komunikacyjny w 

obrębie realizacji inwestycji umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację i nie wymaga wykonywania 

dodatkowych dróg dojazdowych. 

 

7. Uwagi ko ńcowe 

Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). 

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

        

 

        Opracowała: 

        mgr inż.  Urszula M. Żukowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Zestawienie materiałów
Zestawienie elementów sieci preizolowanych wykonano w oparciu o materiały
firmy LOGSTOR.
Zestawienie elementów sieci preizolowanych.

Lp Oznaczenie J.m. Ilo ść Producent

1 Rury Φ76.1x2.9/140 l=12m szt. 37
2 Rury Φ76.1x2.9/140 l=6m szt. 7

3 Kolano preizolowane Φ76.1x2.9/140  90o L=1.0m szt. 14
4 Kolano preizolowane Φ76.1x2.9/140  82o L=1.0m szt. 2

5 Φ76.1x2.9/140 szt. 70

6
Trójnik prefabrykowany prostopadły 45o równoprzelotowy - 
odgałęzienie górne
Φ76.1x2.9/140 / Φ76.1x2.9/140, L=1.2m, L1=0.7m

szt. 2

7 Φ76.1x2.9/140, L=1,5x1,5m szt. 2

8 Φ76.1x2.9/140 szt. 4

9 Przejście szczelne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na 
rurę o średnicy zewn. 125mm

kpl. 2 Integra

10 Φ76.1x2.9/140 szt. 2

11 Poduszka kompensacyjna L=1000 mm szt. 14

12 Taśma ostrzegawcza mb 502

13 Elementy do łączenia przewodów w złączu kpl. 142
Pomieszczenie węzła 

14
Odpowietrzenie Ø20.0x2.0 z zaworem Ø15 PN25 
– w pomieszczeniu węzła

szt. 2

15
Odwodnienie Ø25.0x2.0 z zaworem Ø25 PN25 
– w pomieszczeniu węzła

szt. 2

16
Rura stalowa czarna bez szwu Ø76.1x2.9mm 
- w pomieszczeniu węzła

m 20

17
Rura stalowa czarna bez szwu Ø33.7x2.6mm 
- w pomieszczeniu węzła

m 1

18
Zawór kulowy z końcówkami do wspawania Ø65 PN25 
– w pomieszczeniu węzła 

szt. 2

19
Zawór kulowy z końcówkami do wspawania Ø25 PN25 
– w pomieszczeniu węzła

szt. 1

20
Puszka przyłączeniowa podwójna wraz z kablem 
koncentrycznym
– w pomieszczeniu węzła

kpl. 2

21
Uziemienie długie do mocowania puszek
– w pomieszczeniu węzła

szt. 2

Pozostałe

Rura wejściowa

Kolana preizolowane 

Zestawienie elementów przył ącza do Szkoły Podstawowej nr 3 ul. 1 Maja 42 - 2x Φ76.1x2.9/140

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie na całej długości z klejem i mastyką uszczelniającą z dwoma korkami 
wgrzewanymi

Rury pojedyncze

Elementy instalacji alarmowej

Trójniki

Poduszki kompensacyjne

Pierścienie uszczelniające

Uszczelnienie zewnętrzne

Końcówka termokurczliwa










