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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Imię i Nazwisko projektanta: Urszula Sałek 

Nr uprawnień:   SWK/0209/POOS/13 
Członek izby:   Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny:  SWK/IS/0032/14 
 

Zgodnie z art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:  
Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oświadczam, że projekt budowlany: 
 
NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO:   

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy POW 1C w Grójcu.  
 
ADRES INWESTYCJI:   

ul. Laskowa, Bankowa, Piłsudskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, 05-600 Grójec, powiat grójecki, 
województwo mazowieckie 
nr ewid. działek: 3361/1, 3232/3, 1759/1, 3551, 1731, 4023/4, obręb 0001 GRÓJEC, jednostka 
ewidencyjna 140605_4 GRÓJEC – MIASTO 
 

zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

         Projektant: 

         Urszula Sałek 
       

 
Podpis:………………………………………. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
1. Podstawy opracowania 

Podstawami opracowania niniejszego projektu są: 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 nr P.1406.2019.2386, przyjęta do państwowego 

zasobu geodezyjno-kartograficznego przez PODGiK w Grójcu w dniu 09.08.2019 r., 

 Umowy przyłączeniowe o przyłączenie do sieci ciepłowniczej pomiędzy Celsium Sp. z o.o. 

(Dostawca), a Apartment – Mirosław Pochelski (Odbiorca), 

 Wizja oraz inwentaryzacja i pomiary w terenie, 

 Decyzja nr 138 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zezwalająca na lokalizację przyłącza cieplnego w 

drogach gminnych dz. nr ew. gruntów 3361/1, 3232/3, 1759/1, 1731 w Grójcu, pismo znak: 

WI.7021.2.138.2020.KW, 

 Pismo Zarząd Dróg Powiatowych w Grójcu zezwalające na lokalizację przyłącza na działce nr ew. 

gruntów 35851, pismo znak: PZD.2.6731.259.2020 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. I. z dnia 27 kwietnia 2012r., 

poz. 462 z późniejszymi zmianami), 

 Poradnik projektowania Logstor Polska Sp. z o.o. wersja 2018.01, 

 Poradnik montażu i eksploatacji Logstor Polska Sp. z o.o. wersja 2017.12, 

 Obowiązujące przepisy, normy techniczne i wytyczne producentów projektowanych rozwiązań. 

 

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na budowie przyłącza 

ciepłowniczego do nowopowstającego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącze cieplne 

realizowane w technologii rurociągów preizolowanych na działkach o nr ewid.: 3361/1, 3232/3, 1759/1, 

3551, 1731, 4023/4, obr. 0001 GRÓJEC położonych w Grójcu, pomiędzy ulicami Laskową, Bankową, 

Piłsudskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej. Przyłącze cieplne zasilane będzie czynnikiem grzewczym 

wytwarzanym w kotłowni centralnej. 
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2.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu inwestycji 

Trasa projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej przebiega m.in. w ulicy Laskowej, oraz 

ciągu ulicy Bankowej, który to należy wykonać  w wykopie otwartym, jedynie wjazd na parking wykonać 

metodą przecisku. Następnie odcinek pod ulicą Piłsudskiego również wykonany zostanie metodą 

bezwykopową – przeciskiem, bez konieczności rozbierania konstrukcji nawierzchni drogi. Następnie w 

całości pod asfaltem ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. Na obszarze tym znajdują się urządzenia 

podziemnej infrastruktury technicznej tj. sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, gaz, kable elektroenergetyczne, telefoniczne. Trasa projektowanego przyłącza 

sieci ciepłowniczej przebiega przez działki będące we władaniu Gminy i Miasta Grójec, Powiatu oraz 

dewelopera budującego budynek. Powyższe zamierzenie budowlane znajduje się na terenie, którego stan 

faktyczny i prawny pozwala na jej realizację. Inwestor robót uzyskał niezbędne zgody na wykonywanie 

prac od władających terenem, na którym projektowana jest inwestycja.  

 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 

  Projektuje się ułożenie przyłącza cieplnego bezpośrednio w gruncie z rurociągów 

ciepłowniczych w technologii rur i kształtek preizolowanych z izolacją standardową (seria 1) 

wyposażonych w impulsowy system sygnalizacji alarmowej zawilgocenia, o średnicach 

nominalnych: DN65/140 oraz w technologii rur i kształtek preizolowanych z izolacją standardową 

serii 1 jako rury podwójne typ TwinPipe z impulsowym systemem sygnalizacji alarmowej 

zawilgocenia o średnicach: DN65/225mm oraz DN50/200mm. Projektowana sieć cieplna będzie 

dostarczać ciepło na cele centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do 

nowopowstającego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w przy ulicy 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Długość liniowa projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej 

dla odpowiednich średnic wynosi kolejno:  

Rury pojedyncze: 

- 2x DN65/140 – L = 2x 7,0 [m] 

Rury podwójne TwinPipe: 

- DN65/225– L = 1x 120,0 [m] 

- DN50/200- L = 1 x 9,1 [m] 

 

2.4. Wpływ inwestycji na środowisko 

Nie przewiduje się trwałych zmian w środowisku związanych z projektowaną inwestycją. Po 

zakończeniu budowy przyłącza sieci cieplnej, nastąpi pełne przywrócenie terenu do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. Nie zachodni potrzeba wycinki drzew i krzewów. Nie nastąpi zmiana poziomu wód 

gruntowych, ani nie zostaną zmienione warunki spływu wód opadowych. 
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Stosowana technologia rur preizolowanych nie stwarza zagrożeń chemicznych (pianka izolacyjna 

bezfreonowa). Rury preizolowane przewidziane do zastosowania posiadają wymagane Prawem 

Budowlanym deklaracje zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia. 

 

2.5. Obszar oddziaływania obiektu 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust. 

3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami) oraz §13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego, określa się obszar oddziaływania 

inwestycji. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj (Przyłącze 

ciepłownicze preizolowane) i skalę realizacji (tymczasowe wykopy wąsko-przestrzenne, głębokość 

około 1m, nie będą wykraczać poza działki, przez które przebiegają. Szerokość zabudowy sieci w 

gruncie wynosić będzie 0,5m. Na dnie wykopu zostanie wykonana podsypka piaskowa grubości 0,1m. 

Rury po zmontowaniu będą obsypane piaskiem na wysokości 0,2m ponad wierzch, a następnie zasypane 

gruntem rodzimym z odtworzeniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia. Przewidziana do zastosowania 

technologia rur preizolowanych jest obojętna dla środowiska naturalnego, materiały użyte do budowy nie 

wykazują wpływu na środowisko (są chemicznie obojętne), a po okresie użytkowania poddają się 

recyklingowi. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać wymagane atesty i certyfikaty, wykopy 

będą posiadać charakter tymczasowym a powierzchnia terenu zostanie po zakończeniu robót 

przywrócona do stanu sprzed ich rozpoczęcia. Nie będzie konieczności wycinki drzew i krzewów, nie 

zostaną też zakłócone stosunki wodne. Miejsce planowanej inwestycji znajduje się poza terenami 

podmokłymi i ujściami rzek. Rozwiązania techniczne realizacji nie powodują również uciążliwości 

związanych z hałasem, wibracjami a także zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb. Przedmiot 

opracowania został zaprojektowany zgodnie z normami PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci 

ciepłownicze, PN-EN 13941:2009 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych rur zespolonych, 

przepisami techniczno-budowlanymi m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422., 

a także przepisami dotyczącymi prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego 

jak i przepisów prawa miejscowego. W oparciu o zapisy w/w aktów prawnych dokonano 

zaklasyfikowania obszaru oddziaływania obiektu.  

 

2.6. Wpływ eksploatacji górniczej  

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczego oddziaływania, w związku 

z powyższym nie określa się wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotowe zamierzenie budowlane 

zgodnie z §8 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
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dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018r. 

poz. 1935). 

 

2.7. Ochrona prawna oraz wpis do rejestru zabytków 

Działki i tereny, na których projektowane jest przyłącze sieci cieplnej nie są wpisane do rejestru 

zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

 

       Projektował: 

Urszula Sałek 

sp. sanitarna, upr. nr: SWK/0209/POOS/13 
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PROJEKT BUDOWLANY 
 

1. Zakres opracowania  

 Projekt budowlany obejmuje budowę przyłącza sieci cieplnej do budynku wielorodzinnego przy 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C w Grójcu. Przyłącze zlokalizowane na działkach nr ew. 3361/1, 

3232/3, 1759/1, 3551, 1731, 4023/4, obr. 0001 GRÓJEC. Zakres przedmiotowych prac obejmuje roboty 

ziemne, instalacyjno-inżynieryjne oraz budowlane mające na celu realizację przedmiotowej inwestycji w 

pełnym zakresie. Łączna długość projektowanej inwestycji liniowej w gruncie wynosi: ~150,0 [m]. 

2. Cel opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego umożliwiającego 

wykonanie prac związanych z budową przyłącza cieplnego w technologii rurociągów i kształtek 

preizolowanych.  

3. Założenia projektowe 

W projekcie dokonano następujących założeń, koniecznych do wykonania obliczeń: 

 temperatura max. czynnika grzewczego (w sezonie zimowym)  - 135/70 [°C] 

 temperatura max. czynnika grzewczego (w sezonie letnim)  - 70/25 [°C] 

 temperatura montażu sieci       - 10 [°C] 

 ciśnienie nominalne czynnika grzewczego    - 1,6 [MPa] 

 naprężenia dopuszczalne σdop       - 190 [MPa] 

 gęstość piasku do zasypki      - 1,9 [kN/m3] 

 współczynnik tarcia rury o grunt μ     - 0,4 [-] 

 współczynnik rozszerzalności liniowej l     - 0,000012 [m/m] 

4. Opis stanu istniejącego  

4.1. Zagospodarowania terenu inwestycji 

Trasa projektowanego przyłącza sieci cieplnej przebiega od ulicy Laskowej, wzdłuż ulicy 

Bankowej, w poprzek ulicy Piłsudskiego i wzdłuż ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu. Rury 

układane będą w asfalcie i chodniku, zgodnie z profilem podłużnym i Planem Sytuacyjnym. 

Teren ulicy Laskowej, Bankowej, Polskiej Organizacji Wojskowej jest we władaniu Burmistrza 

Gminy i Miasta Grójec. Teren ulicy Piłsudskiego należy do Powiatu Grójeckiego. Na realizację zadania 

uzyskano zgodę właściciela / zarządcy gruntu. 

4.2. Warunki gruntowo-wodne 

 Na podstawie badań gruntowych, w podłożu badanego terenu, pod warstwą nasypów zalegają 

głównie gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny, gliny zwięzłe oraz piaski średnie wieku 

czwartorzędowego. Określa się warunki gruntowe proste – grunt stabilny. Kategoria geotechniczna I. 

Podczas prac terenowych nie zaobserwowano makroskopowych przejawów zanieczyszczenia gruntów  
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produktami naftowymi jak charakterystyczny zapach i odbarwienia. Nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania wody gruntowej na projektowane sieci. Nawodnione piaski widoczne w strefie głębokości 

od 7,2 m, poza zakresem głębokościowym prac sieciowych. 

Na terenie planowanej inwestycji ani na terenach bezpośrednio do niej przylegających nie stwierdzono 

niekorzystnych zjawisk geologicznych.  

4.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

Oprócz sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej, w rejonie planowanej inwestycji znajdują się 

inne elementy uzbrojenia terenu: 

- sieć wodociągowa z przyłączami 

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

- sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami 

- sieć energetyczna eNN i eWN 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć gazowa 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych, w miejscach skrzyżowań wykonać odkrywkę i 

sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 

5. Opis projektowanych rozwiązań 

5.1. Warunki prowadzenia prac 

5.1.1. Charakterystyka prac 

Zaprojektowano budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z rurą 

przewodową stalową ze szwem w technologii Logstor Polska  Sp. z o.o.. Przewidziano rury preizolowane 

pojedyncze oraz podwójne TwinPipe. Izolacja rur przewodowych standardowa klasy 1 (pianka PUR w 

płaszczu PE). Izolacja połączeń spawanych prostych za pomocą muf termokurczliwych kielichowych 

sieciowanych radiacyjnie z korkami wgrzewanymi, z klejem i mastyką (podwójne uszczelnienie). Rury i 

kształtki preizolowane wyposażone w system sygnalizacji alarmowej typu impulsowego. Odwodnienie 

projektowanej sieci poprzez ukształtowanie spadków zgodnie z profilem podłużnym sieci cieplnej 

przewidziano w budynku, w pomieszczeniu  węzła.  

Średnice i długości projektowanego przyłącza ciepłowniczego dla odpowiednich średni wynoszą:  

Rury pojedyncze preizolowane: 

- 2x DN65/140 – L = 2x 7,0 [m] 

Rury podwójne preizolowane TwinPipe: 

- DN65/225– L = 1x 120,0 [m] 

- DN50/200- L = 1 x 9,1 [m] 
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 Całość prac należy prowadzić zgodnie z Poradnikiem montażu i eksploatacji firmy LOGSTOR 

Polska Sp. z o.o. wersja 2017.12.  

5.1.2. Roboty ziemne 

Rury preizolowane umieszczone bezpośrednio w gruncie w warstwie podsypki, obsypki  

i zasypki. Do podsypki, obsypki i zasypki stosować piasek o średniej grubości od 0 - 4mm. Grubość 

podsypki minimum 100mm. Wysokość obsypki minimum 100mm ponad wierzch rury. Wysokość 

zasypki minimum 300mm ponad warstwę obsypki. Jako warstwę zasypki dopuszcza się zastosowanie 

gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni. W warstwie zasypki na wysokości 200mm ponad wierzch 

rury należy pozostawić taśmy ostrzegawcze na całej długości sieci i przyłączy indywidualnie dla 

rurociągu zasilającego i powrotnego. Zagęszczanie obsypki i zasypki warstwami gr. 10cm do wysokości 

20cm ponad wierzch rury ręcznie, a powyżej zagęszczarką mechaniczną wibracyjną o nacisku 100 kPa.  

Przewiduje się prowadzenie robót ziemnych w większości z użyciem sprzętu mechanicznego 

(wykopy liniowe). W obrębie ulicy Bankowej pod wjazdem na parking przewiduje się wykonać przecisk 

sterowany w rurze ochronnej, aby umożliwić ciągłość komunikacyjną parkingu oraz pod ulicą 

Piłsudskiego należy wykonać przecisk sterowany, aby ograniczyć zniszczenia asfaltu ulicy. Ręczne 

roboty ziemne – w miejscach skrzyżowań trasy sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg), przy wyrównaniu 

dna wykopu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zasilanego budynków i komór startowych i końcowych 

przecisku. 

5.1.3. Metoda układania 

Projektuje się budowę przyłącza cieplnego w układzie swobodnym, bez zabudowy punktów 

stałych. Zaprojektowany układ trasy przyłącza pozwoli na naturalną kompensację wydłużeń 

poszczególnych odcinków poprzez kompensację typu L i U kształtnego. W miejscach pokazanych na 

schemacie montażowym należy zastosować standardowe poduszki kompensacyjne z miękkiej pianki PE, 

które przejmą wydłużenia rurociągów. Wymiary standardowych poduszek kompensacyjnych 1000x40 

[mm] (długość x grubość). Wysokość poduszki dostosować do średnicy płaszcza rury preizolowanej. 

Poduszki bezwzględnie mocować do płaszczy za pomocą poliestrowych taśm spinających.  

5.1.4. Montaż rurociągów 

 Do montażu przyłącza cieplnego przewidziano rury preizolowane dostarczane jako prefabrykaty 

długości 6,0m i 12,0m wyposażone w impulsowy system sygnalizacji zawilgocenia. Zastosowanie innych 

długości fabrykatów wyłącznie za zgodą inwestora. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów – z 

zastosowaniem gotowych kształtek preizolowanych w postaci kolan systemowych 90st oraz trójników 

równoległych.. Dokładne umiejscowienie wszystkich wbudowanych elementów m.in. trójników, kolan, 

zaworów, muf i innych należy umieścić na rysunku powykonawczym sieci i przyłączy cieplnych. 

 Spawanie rur – gazowe. Kontrola jakości spoin – defektoskopowa – ultradźwiękami (100% 
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liczby spawów).  

 Wykonywanie połączeń płaszcza PEHD rur preizolowanych wyłącznie z użyciem muf PEHD 

jednolitych, termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie z klejem i mastyką uszczelniającą. Korki do 

otworów technologicznych mufy – wgrzewane. Przed montażem muf odcinek rurociągu poddany być 

musi (z wynikiem pozytywnym) próbie szczelności.  

 Kompensacja wydłużeń cieplnych sieci w trakcie jej eksploatacji następować będzie na 

projektowanych kompensatorach U-kształtnych oraz zmianach kierunku trasy rurociągów 

preizolowanych z obłożeniem ramion kompensacyjnych blokami poduszek z miękkiej pianki PE.  

 Usytuowanie poziome i pionowe rurociągów oraz lokalizacja połączeń rurociągów (muf) przed 

ich zasypaniem gruntem i odtworzeniem nawierzchni musi zostać poddana inwentaryzacji geodezyjnej 

oraz pomiarom reflektometryczny instalacji sygnalizacji zawilgocenia. Wykonawca winien sporządzić 

schemat montażowy z uwidocznieniem wszystkich elementów i armatury preizolowanej wraz z ich 

domiarem długościowym i wysokościowym. 

5.1.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Podczas realizacji przyłącza nie przewiduje się wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu. Skrzyżowanie z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A PS o długości 2,0 [m]. Wykopy  

w obszarze skrzyżowań należy poszerzyć, aby umożliwić montaż rur ochronnych,. Prace ziemne w 

pobliżu skrzyżowań uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. Należy zachować szczególną 

ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych w trakcie wykonywania prac przeciskowych pod ul. 

Piłsudskiego.  

 

UWAGA 

W związku z istniejącą gęstą zabudową infrastruktury podziemnej w ulicy Laskowej, w rejonie 

ulicy Piłsudskiego oraz wzdłuż ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, prace ziemne w pobliżu 

skrzyżowań uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. Prace rozpocząć od odkrywki i sprawdzenia 

rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej rzędnej 

osiedlowej sieci ciepłowniczej z istniejącą infrastrukturą podziemną, przewody ciepłownicze należy 

ułożyć poniżej istniejącego uzbrojenia lub skontaktować się z projektantem sieci ciepłowniczej 

5.1.6. Kompensacja wydłużeń termicznych 

Kompensacja wydłużeń termicznych będzie realizowana poprzez ukształtowanie trasy. 

Dodatkowo w miejscach oznaczonych na schemacie montażowym (rysunek nr 3) zaprojektowano strefy 

kompensacyjne realizowane za pomocą poduszek kompensacyjnych z miękkiej pianki PE usieciowanej, 

grubości 40 [mm], długości 1000 [mm] i wysokości zależnej od średnicy płaszcza izolacji rur 

preizolowanych. Poduszki kompensacyjne montować na płaszczu rury taśmą wzmocnioną włóknem 



 
 

Projekt Budowlany  
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego 

 przy ul. POW 1C w Grójcu.  
 

 

str. 13 
 

szklanym lub stilonem. Rurociągi przyłącza należy obłożyć poduszkami obustronnie (zasilanie i powrót) 

oraz na odcinkach pionowych tj. w obszarze trójników równoległych.  

5.1.7. Przejścia rurociągów przez ścianę budynków 

Przejścia sieci ciepłowniczej przez ścianę podłączanego budynku do pomieszczeń węzłów 

cieplnych należy wykonać z użyciem uszczelnień wodo i gazoszczelnych produkcji INTEGRA. 

Dla średnic przewodów ciepłowniczych DN50/200mm projektuje się przejście INTEGRA typ 

WGC 200. Uszczelnienie należy zastosować na rurze osłonowej od strony gruntu. Otwór w ścianie 

budynku zabezpieczyć rurą osłonową, stanowiącą tuleje. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą preizolowaną 

wypełnić materiałem trwale elastycznym. Średnica otworu dla opisanego uszczelnienia powinna być 

zgodna z wytycznymi oraz umożliwiać ruch rurociągu w przepuście bez rozszczelnienia połączenia. 

Prace związane z uszczelnieniami przejść przez ściany realizować zgodnie z dokumentacją techniczną 

producenta projektowanego rozwiązania.  

5.1.8. Wprowadzenie sieci cieplnej z gruntu do pomieszczenia węzła 

Wprowadzenie przewodów sieci cieplnej preizolowanej z gruntu do przestrzeni węzła cieplnego 

wykonać co najmniej 10cm za ścianą od strony wewnętrznej budynku. Wprowadzenie sieci 

preizolowanej zakończyć z wykorzystaniem zakończeń termokurczliwych typu End-Cap DN200 z 

wyprowadzeniem kabli sygnalizacji zawilgocenia spod płaszcza rur do puszek przyłączeniowych 

produkcji LEVR. 

 

5.2. Elementy systemu preizolowanego 

5.2.1. Rurociągi preizolowane  

Projektuje się realizację przedsięwzięcia w technologii rur preizolowanych LOGSTOR Polska Sp. 

z o.o., z wykorzystaniem standardowych rur przewodowych stalowych rur pojedynczych i podwójnych 

typu TwinPipe. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań technicznych (innych systemów 

rurociągów preizolowanych) po akceptacji Inwestora, pod warunkiem dokonania obliczeń 

sprawdzających, których wyniki potwierdzą założenia techniczno-konstrukcyjne przyjęte w niniejszym 

projekcie, szczególnie w zakresie minimalnych ramion kompensacyjnych oraz długości i grubości stref 

kompensacyjnych. Do wykonania projektowanego przyłącza przewiduje się rury pojedyncze i podwójne 

preizolowane, o długościach 6m i 12m. Szczegóły montażu rur i kształtek, izolowania połączeń 

spawanych, kompensacji wydłużeń liniowych cieplnych opisuje „Poradnik montażu i eksploatacji” 

dostarczany przez producenta rur i komponentów sieci.  

5.2.2. Kształtki preizolowane 

 Zmiany kierunków trasy w płaszczyźnie poziomej projektuje się z gotowych kolan 

preizolowanych prefabrykowanych 90°, trójników odgałęziających równoległych oraz wykorzystując 

elastyczne właściwości rur preizolowanych i ukosowanie na połączeniach (złączach).  
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5.2.3. Mufy termokurczliwe 

 Izolację połączeń spawanych rur i kształtek zaprojektowano za pomocą muf termokurczliwych 

kielichowych polietylenowych sieciowanych radiacyjne z korkami wgrzewanymi, obkurczanych 

palnikiem gazowym. Po obkurczeniu mufy powinny być poddane ciśnieniu próbnemu, a następnie 

przestrzeń pomiędzy rurą stalową, a mufą powinna zostać wypełniona izolacją piankową PUR 

dwuskładnikową.  

5.2.4. Armatura sieciowa preizolowana 

W miejscu pokazanym na schemacie montażowym projektuje się zainstalowanie zaworów 

odcinających preizolowanych o średnicach DN65/140. Zawory preizolowane montowane bezpośrednio w 

gruncie na ciśnienie PN16. Trzpień zaworu preizolowanego do poziomu gruntu należy zabezpieczyć rurą 

osłonową PVC DN200. Przestrzeń pomiędzy rurą osłonową a trzpieniem zaworu wypełnić materiałem 

trwale elastycznym, co umożliwi przemieszenie na skutek wydłużalności liniowej. Dostęp do zasuw z 

poziomu gruntu przez skrzynki żeliwne uliczne do zasuw.  

5.2.5. Odwodnienie  

Odwodnienie projektowanej sieci cieplnej projektuje się w budynku, w pomieszczeniu węzła, 

przy ul. POW 1C. Ukształtowanie spadków sieci realizować w sposób umożliwiający opróżnienie zładu 

sieci cieplnej w pomieszczeniu węzła cieplnego w opisanym budynku. Odwodnienie sieci realizowane 

poprzez zawory na przyłączu sieci cieplnej w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego. Odwodnienie 

odprowadzone nad kratkę ściekową podłączoną do studzienki schładzającej a następnie odprowadzane do 

kanalizacji sanitarnej poprzez pompę sterowaną pływakiem. 

5.2.6. Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie sieci przewiduje się w ciągu istniejącej sieci cieplnej w ulicy Laskowej. 

5.2.7. Zakończenie rurociągów preizolowanych w budynku 

 Zakończenie rurociągów preizolowanych w budynku należy wykonać z wykorzystaniem 

zakończeń termokurczliwych typu End-Cap DN200 do rur TwinPipe, z wyprowadzeniem kabli 

sygnalizacji zawilgocenia spod płaszcza i spięciu ich w puszce połączeniowej LEVR 67LV45 (+ przewód 

KE-001 do spięcia w pętlę). Na powierzchni wprowadzonej rury stalowej, należy zapewnić miejsce na 

dostęp do masy koniecznej do właściwego prowadzenia pomiarów instalacji sygnalizacji zawilgocenia z 

wnętrza.  

 W pomieszczeniu węzła w budynku, bezpośrednio za przejściem rurociągu przez ścianę należy 

montować zawory odcinające kołnierzowe DN50 PN16 o temperaturze roboczej minimum 130oC. Przed 

zaworami odcinającymi pomiędzy rurociągami (zasilającym i powrotnym) należy zamontować spinki 

cyrkulacyjne DN15 z zaworem kołnierzowym PN16 o temp. roboczej minimum 130oC. 
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5.2.8. Sygnalizacja alarmowa 

Do nadzoru pracy sieci projektuje się zastosowanie systemu alarmowego typu impulsowego, 

który umożliwi bieżącą kontrolę podczas montażu, jak również wykrycie  

i lokalizację zawilgocenia izolacji w czasie eksploatacji. Wszystkie wbudowywane rurociągi  

i kształtki muszą być wyposażone w dwa nieizolowane miedziane przewodu 1,5mm2 zatopione w piance 

poliuretanowej.  

Montaż sygnalizacji alarmowej należy wykonywać zgodnie z instrukcją LOGSTOR Polska Sp. z 

o.o. oraz LEVR. Przewody należy łączyć przy pomocy złączek zaciskowych. W miejscach łączeń 

przewody powinny być prowadzone na wspornikach mocowanych do rury przewodowej przy pomocy 

opasek zaciskowych. Druty sygnalizacji po właściwym zamocowaniu powinny znajdować się pomiędzy 

rura przewodową a osłonową. Wymagana jest bezwzględna suchość i czystość elementów mufy. 

Zabrania się krzyżowania przewodów w obrębie mufy. Po zmontowaniu instalacji alarmowej i 

sprawdzeniu prawidłowości połączeń, należy przystąpić do mufowania i po sprawdzeniu jej szczelności 

zalania pianką izolacyjną dwuskładnikową. Wykonawca prac powinien w ramach dokumentacji 

powykonawczej dostarczyć protokół z pomiarów sygnalizacji alarmowej (pomiary rezystancji izolacji i 

pętli), komplet wykresów reflektometrycznych w wersji papierowej i cyfrowej do analizy w 

oprogramowaniu komputerowym (np. WaveView) oraz schematy przebiegu pętli sygnalizacji alarmowej 

(wszystkie druty). Elementem kontrolującym stan izolacji sieci w trakcie eksploatacji będzie detektor 

stacjonarny stanu sieci LPS-21 zamontowany w pomieszczeniu węzła budynku.  

5.3. Próby i odbiory 

 Poszczególne etapy i elementy robót ziemnych i montażowych podlegać będą kontroli 

i odbiorom przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wytyczenie trasy przyłącza ciepłowniczego musi 

zostać wykonane przez geodetę na podstawie zdjęcia domiarów charakterystycznych punktów trasy z 

mapy sytuacyjnej oraz na podstawie współrzędnych pokazanych na PZT. Głębokość wykopów i rzędne 

układania rur kontrolowane będą przez nadzór kierownictwa robót. W trakcie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej należy zmierzyć zarówno usytuowanie poziome jak i pionowe (wysokościowe) 

przewodów. Inwentaryzacja geodezyjna dotyczyć będzie każdego przewodu preizolowanego oraz 

kształtki wraz z lokalizacją wszystkich połączeń spawanych i muf.  

 Wszystkie połączenia spawane rur przewodowych muszą zostać poddane kontroli ich jakości 

przez wykonanie prześwietlenia ultradźwiękami. W przypadku stwierdzenia wad spoin podlegają one 

wycięciu i ponownemu wykonaniu.    

 Montaż muf PEHD rur preizolowanych w miejscach połączeń rurociągów, może mieć miejsce 

jedynie po przeprowadzeniu próby szczelności połączeń spawanych (próby szczelności odcinka 

rurociągu). Jako zalecaną przez inwestora próbę szczelności przyjmuje się hydrauliczną próbę szczelności 

pod ciśnieniem wody w rurociągu  2 x 14 bar lub minimum 25 bar.  
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 Wypełnianie muf PEHD pianką termoizolacyjną może nastąpić po przeprowadzeniu 

pneumatycznej próby szczelności każdej mufy. Czynność tę, jak również montaż samej mufy powinien 

wykonać pracownik autoryzowany przez dostawcę projektowanego systemu.    

 Przed zasypaniem przewodów zgłosić je należy do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed 

zasypaniem skrzyżowań przewodów ciepłowniczych z przewodami innego uzbrojenia terenu, 

skrzyżowania te zgłosić do odbioru przez gestorów odpowiednich sieci.    

5.4. Pozostałe wymagania i zalecenia  

 Zastosowane rury i inne komponenty systemu rur preizolowanych posiadać muszą wymagane 

Prawem Budowlanym deklaracje zgodności ze stosownymi Polskimi Normami, bądź ważnymi 

aprobatami technicznymi. Kopie dokumentów przedłożyć należy inwestorowi bez wezwania wraz z 

dostawą rur i elementów systemu na plac budowy. 

 Rury i kształtki preizolowane należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi  

w trakcie transportu, składowania i wbudowania (montażu). Ocena, czy elementy uszkodzone nadają się 

do naprawy i wbudowania, należy wyłącznie do przedstawicieli inwestora.   

 Całość prac montażowych wykonać należy ściśle wg wymogów producenta rur,  

z udziałem ekipy montażowej przeszkolonej przez dostawcę systemu rur preizolowanych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykopów), należy odkryć (odkopać ręcznie) istniejące 

przewody podziemnego uzbrojenia terenu w miejscach ich skrzyżowań z trasą sieci preizolowanej, 

zmierzyć ich rzeczywiste zagłębienia i porównać z projektem. 

Wykopy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi przewodami podziemnymi wykonać 

jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian i zabezpieczeniem odkrytego podziemnego uzbrojenia 

przed uszkodzeniem, wykopy na pozostałej części trasy - ze skarpami. 

 Połączenia nowej sieci z sieciami cieplnymi istniejącymi wykonać pod nadzorem służb  Celsium 

Sp. z o.o. Trasę rurociągów oznakować taśmą PE układaną 20 cm ponad wierzchem rur w warstwie 

zasypki wykopu.  

 Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć jako dokumentację powykonawczą (poza 

inwentaryzacją geodezyjną) schemat montażowy sieci (w skali, z naniesioną lokalizacją połączeń 

spawanych i odległościami między nimi), schemat kompensacji wydłużeń cieplnych  

(z naniesioną lokalizacją poduszek kompensacyjnych) i schemat systemu alarmowego sygnalizacji 

zawilgocenia izolacji rur (z naniesioną lokalizacją połączeń przewodów sygnalizacyjnych i odległościami 

między nimi).  

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącą siecią gazową wykonywać ręcznie, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Mogielnicy, 

tel. 22 444 32 04 lub 22 444 32 05, zgodnie z zapisami w opinii ZUDP. 
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Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

-"Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 4 - Warunki Technicze Wykonania i Odbioru Sieci 

Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych", wyd. COBRTI INSTAL - czerwiec 2002 oraz 

„Poradnikiem montażu i eksploatacji” Logstor Polska Sp. z o.o. 

 

Projektował:  

Urszula Sałek  

upr.: SWK/0209/POOS/13 
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6. Wykaz materiałów  

ELEMENTY PREIZOLOWANE POJEDYNCZE 
L.p. Symbol Nazwa  j.m. Ilość 

1 RP65 Rura preizolowana DN65/140, L = 6 [m] szt. 2 

2 TRR100/65 Trójnik preizolowany równoległy DN100/200xDN65/140, L = 1,2/0,6 [m] szt. 2 

3 K65 Kolano preizolowane 90° DN65/140;  L = 1/1 [m] szt. 2 

4 ZOP65 Zawór odcinający preizolowany DN65/140, L = 1,5 [m] szt. 2 

5 M200 Mufa prosta termokurczliwa, sieciowana DN200 z kompletem korków i pianek PUR szt. 2 

6 M140 Mufa prosta termokurczliwa, sieciowana DN140 z kompletem korków i pianek PUR szt. 10 

ELEMENTY PREIZOLOWANE TWINPIPE (PODWÓJE) 
L.p. Symbol Nazwa  j.m. Ilość 

1 RPD65 Rura preizolowana podwójna  DN65/225, L = 6 [m] szt. 2 

2 RPD65 Rura preizolowana podwójna  DN65/225, L = 12 [m] szt. 12 

3 RPD50 Rura preizolowana podwójna  DN50/200, L = 12 [m] szt. 2 

4 KF Kształtka przejściowa F prawa DN65/225 (przejście rur pojedynczych w podwójne) szt. 1 

5 K65 Kolano preizolowane 90° DN65/225;  L = 1/1 [m] szt.  6 

6 TR90 Trójnik preizolowany prosty 90o, 65/50   Szt. 1 

7 K13 Łuk stalowy SXB DN65 76°  szt. 2 

8 K24 Łuk stalowy SXB DN65 24°  szt. 2 

9 ZK Złącze kolanowe SXB-WP DZ225mm  z korkami szt. 2 

10 M225 
Mufa prosta termokurczliwa, sieciowana, DN225 z kompletem korków 
(odpowietrzających i wtapianych) i pianek PUR  

szt. 22 

11 M200 
Mufa prosta termokurczliwa, sieciowana, DN200 z kompletem korków 
(odpowietrzających i wtapianych) i pianek PUR  

szt. 1 

12 E200 Zakończenie termokurczliwe typu EndCap DN200 szt. 1 

13 PK 
Poduszki kompensacyjne PE-HD, dł. 1m/gr.40mm (średnica w zależności od płaszcza 
rury) 

szt. 95 

ELEMENTY POZOSTAŁE 
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1 R50 Rura stalowa czarna ze szwem DN50 (w węźle) m 2 

2 PS125 Przejście szczelne Integra typ WGC DN200 szt 1 

3 Z50 Zawór kołnierzowy grzybkowy DN50, PN16 szt 2 

4 Z15 Zawór kołnierzowy grzybkowy DN15, PN16 szt 1 

5 - Taśma ostrzegawcza m 160 

6 RO350 Rura stalowa osłonowa (przeciskowa) DN350 L = 11,0 m szt 1 

7 RO350 Rura stalowa osłonowa (przeciskowa) DN350 L = 15,0 m szt 1 

8 MG350/225 Manszeta gumowo N225/350 (uszczelnienie przepustu) szt 4 

9 PR225 Płozy rezoteksowe DN225 szt 10 

10 APS Rura osłonowa dwudzielna AROT typ PS L = 2m szt 15 

11 - Rura PVC-U DN200 L = 1,5 [m] (do oprawienia trzpieni zaworów) szt 2 

12 - Skrzynki żeliwne do zasuw szt 2 

ELEMENTY SYSTEMU SYGNALIZACJI 

1 - Łącznik zaciskowy (do lutu) kpl 94 

2 - Podtrzymka drutu szt 94 

3 LPS Detektor stanu sieci preizolowanej Levr LPS-2I szt 1 

4 67LV Puszka przyłączeniowa podwójna Levr typ 67LV45 szt 1 

5 KE Kabel spinający do puszki 67LV45 typ KE-001 szt 1 

 

 

 

 

 

 

7. BIOZ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy  

 ul. POW 1C  w Grójcu 

ADRES INWESTYCJI:  ul. Laskowa, Bankowa, Piłsudskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej,  

 05-600 Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie 

JEDNOSTKA EWID.:    140605_4-GRÓJEC – MIASTO 

OBRĘB: 0001 GRÓJEC 

NR DZ. EWID: 3361/1, 3232/3, 1759/1, 3551, 1731, 4023/4 

BRANŻA:       Sanitarna – sieć cieplna 

KAT. OBIEKTU BUD.:   XXVI 

INWESTOR:        Celsium Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

JEDNOSTKA PROJ.:    Celsium Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna,  

tel. 41 252 89 80, tel. projektant: 698 713 977 

                  

 
 
                                             

Funkcja Imię i nazwisko i nr. upr. Adres autorów Specjalność Podpis 

Projektował 
mgr inż. Urszula Sałek 
SWK/0209/POOS/13 

Staniowice 1A 
28-305 Sobków 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność ich realizacji 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na budowie przyłącza sieci 

ciepłowniczej budynku wielorodzinnego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C. Przyłącze cieplne 

realizowane w technologii rurociągów preizolowanych na działkach o nr 3361/1, 3232/3, 1759/1, 3551, 

1731, 4023/4, obr. 0001 GRÓJEC, położonych w Grójcu, pomiędzy ulicami Laskową, Bankową,  

Piłsudskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej.   

  Ułożenie przyłącza cieplnego bezpośrednio w gruncie (technologia bezkanałowa) z rurociągów 

ciepłowniczych w technologii rur i kształtek preizolowanych pojedynczych i podwójnych, tzw. TwinPipe, 

z izolacją standardową (seria 1) wyposażonych w impulsowy system sygnalizacji alarmowej 

zawilgocenia, o średnicach nominalnych: DN65/140 (76,1x2,9/140), DN50/200 (60,3x2,9/200), 

DN65/225 (76,1x2,9/225). Przyłącze cieplne będzie dostarczać ciepło na cele centralnego ogrzewania 

(c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do nowopowstającego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

zlokalizowanego przy ul. POW 1C w Grójcu. 

W zakres robót wchodzi: 

- wytyczenie geodezyjne w terenie trasy przyłącza cieplnego, w oparciu o współrzędne geodezyjne 

zawarte w projekcie zagospodarowania terenu, 

- wykonanie wykopów liniowych dla ułożenia rurociągów i kształtek preizolowanych z użyciem sprzętu 

mechanicznego oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą oraz w miejscu zbliżeń do 

podłączanych budynków, 

- wykonanie przecisków sterowanych pod ulicą Piłsudskiego i wjazdem na parking przy ul. Bankowej 

przy użyciu traconych rur stalowych przeciskowych, 

- załadunek na samochody ciężarowe oraz wywiezienie na miejsce składowania nadmiaru ziemi z 

wykopów (ziemia podlegająca wymianie w obszarze podsypki i obsypki),  

- dostawa, rozładunek i tymczasowe składowanie materiałów podlegających wbudowaniu  

w uzgodnionym obszarze, 

- montaż rurociągów i kształtek preizolowanych przyłącza cieplnego z montażem systemu alarmowego 

sygnalizacji zawilgocenia oraz wymaganych badań, prób i sprawdzeń, 

- zasypanie nowym gruntem w obszarze podsypki, obsypki i zasypki rurociągów preizolowanych wraz z 

zagęszczeniem warstwami oraz zasypanie pozostałej części wykopów gruntem rodzimym wraz z 

zagęszczeniem, 

- odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót wraz z rekultywacją terenów zieleni. 

Roboty wykonane będą realizowane w opisanej wyżej kolejności, co wynika z technologii budowy 

podziemnych sieci ciepłowniczych preizolowanych. 
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Planowane roboty budowlano-montażowe przy budowie przyłącza cieplnego do budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C w Grójcu 

będą prowadzone po trasie leżącej na działkach o nr ew.: 3361/1, 3232/3, 1759/1, 3551, 1731, 4023/4. 

Działki 3361/1, 3232/3, 1759/1, 3551, 1731 obejmują obszar dróg gminnych i powiatowych. Inwestor 

prac uzyskał zgody na lokalizację i prowadzenie sieci cieplnej na przedmiotowych działkach.  Na 

obszarze tym znajdują się urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej tj. sieci i przyłącza: 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gaz, kable elektroenergetyczne, 

telefoniczne, które krzyżować się będą z budowanym przyłączem cieplnymi.  

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Urządzenia miejskiej infrastruktury technicznej, które podczas prowadzenia robót budowlano 

montażowych związanych z budową przyłącza cieplnego stwarzać mogą zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi są podziemne sieci: wodociągowa (czynnik: woda pod wysokim ciśnieniem), gazowa 

(czynnik: gaz palny i wybuchowy), elektroenergetyczne linie kablowe niskiego i średniego napięcia, 

słupy oświetleniowe (czynnik: prąd elektryczny). Zapobieganie sytuacją niebezpiecznym związanym z 

powyższymi elementami zagospodarowania będzie prowadzenie prac w obszarze wyżej wymienionych 

sieci ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Prace w obszarze infrastruktury podziemnej 

realizowane będą w obecności przedstawicieli gestorów sieci.  

 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych  

Rodzajami robót, które w trakcie prowadzenia prac związanych z budową przyłącza cieplnego stwarzają 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

 

Rodzaj roboty Rodzaj zagrożenia Miejsce wystąpienia Stopień zagrożenia 

Roboty transportu pionowego i 
poziomego rur i innych elementów 
sieci ciepłowniczej, wykonywane 

z użyciem dźwigów podczas 
rozładunku elementów sieci, ich 
wbudowywania i składowania 

- uderzenie, 
- przygniecenie, 
- upadek, 

- miejsce rozładunku, 
- miejsce składowania, 
- miejsce wbudowania 

mały 

Roboty ziemne przy użyciu maszyn 
budowlanych oraz transportu gruntu 

do miejsca składowania 

- zasypanie gruntem, 
- potrącenie koparką,  
- uderzenie łyżką koparki, 
- potrącenie samochodem 

- obszar wykopów 
liniowych 
- obszar składowania 
gruntu i transportu 

mały 
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transportowym, 
- zasypanie pryzmą 

składowanego gruntu. 

sprzętu ciężkiego 

Roboty ziemne ręczne 

- zasypanie gruntem, 
- upadek do wykopu, 
- uszkodzenie infrastruktury 

podziemnej 

 
- obszar wykopów 
liniowych 
 

mały  

Roboty spawalnicze rurociągów,  
kształtek i armatury stalowej 

- poparzenie, 
- wybuch mieszanki gazów, 
- uszkodzenie ciała przy 

cięciu rur,  
- uszkodzenie ciała przy 

szlifowaniu złączy, 

- miejsce wykonywania 
prac montażowych 
(wykop i bezpośrednie 
sąsiedztwo) 

mały 

Montaż systemu sygnalizacji 
- poparzenie przy lutowaniu 

połączeń 

- miejsce wykonywania 
prac montażowych 
(wykop i bezpośrednie 
sąsiedztwo) 

mały 

Mufowanie złączy rur i kształtek 
preizolowanych 

- dostanie się pianki 
dwuskładnikowej do oczu 
przy zwiększaniu objętości 

pianki w mufie i 
niewłaściwym montażu 

korka odpowietrzającego 
- poparzenie przy 

obkurczaniu złączy 
palnikami, 

- poparzenie przy 
wgrzewaniu korków 

- miejsce wykonywania 
prac montażowych 
(wykop i bezpośrednie 
sąsiedztwo) 

mały 

Próby ciśnieniowe sieci cieplnej 

- nagłe rozprężenie przy źle 
przeprowadzonej próbie lub 

uszkodzeniu, któregoś z 
elementów sieci 

- obszar zmontowanej 
sieci cieplnej 

mały 

Zasypywanie wykopów i zagęszczanie 
łoża piaskowego 

- zasypanie gruntem, 
- potrącenie koparką, 

- uderzenie łyżką koparki, 
- potrącenie samochodem 

transportowym, 
- zasypanie pryzmą 

składowanego gruntu, 

- obszar wykopów 
liniowych 
- obszar składowania 
gruntu i transportu 
sprzętu ciężkiego 

mały 

 

W celu przeciwdziałania wymienionym zagrożeniom, mogącym wystąpić w trakcie trwania robót, 

kierownictwo budowy winno opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz sprawować 

należyty nadzór nad przebiegiem prac.  
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót winien być przeprowadzony 

przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego 

prowadzenia. Poszczególne rodzaje zagrożeń powinny być omówione bezpośrednio na miejscu ich 

występowania, ze zwróceniem uwagi na sposoby przeciwdziałania im. W instruktażu powinni 

uczestniczyć bezpośredni przełożeni szkolonych pracowników (brygadziści, majstrowie, kierownicy 

robót, kierownicy budowy). Instruowani pracownicy powinni potwierdzić odbycie i zapoznanie się z 

zasadami BHP na budowie podpisami na protokole instruktażu.  

  

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

Należy zapewnić właściwą organizację budowy, w tym ogrodzenie placu budowy (ogrodzenie panelowe), 

oznakowanie miejsc wykopów, zasięg pracy urządzeń transportowych i koparek, zastosowanie kładek dla 

pieszych na traktach komunikacyjnych nad wykopami. Organizacja ruchu kołowego i pieszego w trakcie 

realizacji robót w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. Drogi i dojścia komunikacyjne w obrębie placu budowy należy utrzymywać w stanie 

wolnym od przeszkód. Zejścia do wykopów realizować za pomocą drabin (zabrania się wskakiwania do 

wykopu).  

 Ogrodzenia, oznakowania stref, wyznaczenie przejść, miejsc składowania materiałów, itp. 

wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 

2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.   

 Plac budowy wyposażony być powinien w środki medyczno-opatrunkowe pierwszej pomocy 

oraz w środki techniczne łączności ze służbami ratownictwa medycznego i technicznego (pogotowie 

ratunkowe, straż pożarna, pogotowie gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, wodociągowo-

kanalizacyjne, telekomunikacyjne, policja). Należy przewidzieć i przygotować sprzęt p.poż.(gaśnice, koc 

gaśniczy) oraz miejsce jego składowania. Z miejscem składowania oraz sposobem użytkowania sprzętu 

należy zaznajomić każdego pracownika budowy. W przypadku składowania gazów spawalniczych na 

miejscu budowy należy je właściwie zabezpieczyć i oznakować. Każdy z pracowników powinien 

posiadać środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, a także sprawny sprzęt pozwalający na 

właściwe wykonywanie powierzonych mu zadań.  

Projektował:  

Urszula Sałek  

nr upr.: SWK/0209/POOS/13 

 
































