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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Zadanie III. Budowa przył ącza cieplnego do  budynku Komendy Powiatowej Policj i  

w Nidzicy przy ul.Mickiewicza 17 

oraz przebudowa sieci wodoci ągowej w zakresie przeniesienia hydrantu 

obręb Nidzica 4 działki nr geod.: 77/5, 74/6, 74/4,  

obręb Nidzica 6 działki nr geod. 55/10, 45/2, 18/1, 18/ 2, 7/3 

 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta z Inwestorem. 

- Warunki techniczne projektowania sieci i przyłączy cieplnych wydane przez Przedsiębiorstwo Usługowe 

Gospodarki Komunalnej w Nidzicy dnia 14.01.2019r.  

- Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego. 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych. 

 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przyłącza cieplnego do budynku Komendy 

Powiatowej Policji przy ul.Mickiewicza 17 w Nidzicy oraz przebudowa sieci wodociągowej polegająca 

przeniesieniu hydrantu. 

Zakres opracowania obejmuje:  

• włączenie przyłącza do istniejącej sieci cieplnej w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i 

Słowackiego,  

• budowa doziemnego przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej o średnicy 2xφ114,3/200 i 

długości 357,4m wraz z wykonaniem studzienki z zaworami odcinającymi i zaworami 

odpowietrzenia/odwodnienia projektowanego przyłącza 

• przebudowa sieci wodociągowej PE SDR17 PN10 o średnicy φ90x5,4 i długości 1,5m wraz z 

przeniesieniem istniejącego hydrantu nadziemnego DN80 

 

3. Opis budowy przył ącza cieplnego 

3.1. Trasa przył ącza 

Przyłącze cieplne przebiega w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na terenie inwestycji znajdują się 

następujące obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną wynikającą z ujęcia ich w rejestrze zabytków 

województwa warmińsko-mazurskiego, prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Wszystkie prace o obrębie tej strefy wymagają postępowania zgodnego z 

obowiązującymi przepisami odnoszącymi się obszarów objętych ochroną konserwatorską, w tym w zakresie 

nadzoru archeologicznego. Wykonawca robót powinien: 

• zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcie i zakończenia robót 

przynajmniej 3 dni wcześniej, 

• niezwłocznie zawiadomić o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w 
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trakcie wykonywania robót, 

• prowadzić prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym, na który należy uzyskać 

pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na lokalizację inwestycji na 

stanowisku archeologicznym objętym prawną ochroną konserwatorską WZK, 

• prowadzić prace ziemne ręcznie ze szczególną ostrożnością, 

• prowadzić roboty w sposób wykluczający ingerencję w chronioną prawem substancję zabytkową z 

uwzględnieniem faktu, iż wobec wszelkich odkrytych reliktów dawnej architektury oraz obiektów 

pradziejowych należy przewidzieć stosowną ich ochronę oraz opracować program niezbędnych 

zabezpieczeń bezwzględnego zachowania w stanie nienaruszonym oraz ewentualnego 

uczytelnienia. 

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

napowietrzną, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową. 

Przebieg trasy przyłącza przedstawiony został w części graficznej niniejszego opracowania.  

Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci ciepłowniczej 2φ114,3/200 wykonać w punkcie 

oznaczonym A w rejonie skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza poprzez montaż odgałęzienia 

preizolowanego. Przyłącze prowadzić w terenie zielonym do drogi gminnej stanowiącej ulicę Słowackiego. 

Przejście przyłącza pod drogą wykonać przeciskiem w rurach ochronnych. Dalej przyłącze przebiega wzdłuż 

częściowo pod skarpą i dalej wzdłuż ulicy Mickiewicza. Przejście pod drogą wojewódzką nr 604 stanowiącą 

ulicę Mickiewicza wykonać przeciskiem. Dalej przyłącze prowadzone będzie wzdłuż ulicy Mickiewicza do 

budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul.Mickiewicza 17. 

Parametry pracy przyłącza cieplnego: 

Temperatura obliczeniowa w sezonie grzewczym: 

-zasilania tzas = 120oC,  

-powrotu tpow = 55oC,  

Moc węzła w budynku Komendy Powiatowej Policji wynosi 120 kW. 

Długość przyłącza wynosi 357,4,0m. 

 

3.2. Elementy konstrukcyjne przył ącza 

 Przyłącze cieplne została zaprojektowane z technologii rur preizolowanych, wyposażonych w 

instalację alarmową impulsową. Przyłącze należy wykonać 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 termokurczliwe. Zmiany kierunku przyłącza cieplnego zaprojektowano poprzez 

prefabrykowane kształtki preizolowane. Należy zastosować łuki formowane na zimno z rur prostych bez 

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

 


