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OŚWIADCZENIE 
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA
w ramach zadania: 

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalacj ę 
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielor odzinnym 

przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie”

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 5
96 -300 Żyrardów

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. 1 go Maja 10

96 -300 Żyrardów
jednostka ewidencyjna: 143801_1

obręb: 0004
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Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane / Dz. U. 2017 r., 
poz.  1332  ze  zmianami  /  oświadczamy,  iż  projekt  został  opracowany  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Andrzej Zielonka sanitarna 162/83

KL-258/93

Ostrowiec Św., kwiecień 2018 r.















PROJEKT BUDOWLANO -  WYKONAWCZY
CZĘŚĆ OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno – budowlany,

- zlecenie inwestora,

- obowiązujące normy

2. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- instalację centralnego ogrzewania

3.  Dane ogólne

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  przy  ul.  1  Maja  10  w  Żyrardowie  będące 

przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem istniejącymi. 

Tematem  opracowania  jest  wymiana  instalacji  centralnego  ogrzewania 

opracowanie rozprowadzająca czynnik grzewczy w układzie dwururowym.

4  Opis instalacji c.o. 

Podstawy obliczeń instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji c.o. wykonano na podstawie następujących norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczeń PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zewnętrzna PN-82/B-02403

- współczynnik przenikania przegród PN EN 6946: 2008

- zapotrzebowanie  na  ciepło  pomieszczeń  oraz  przeprowadzonego  audytu 

energetycznego budynku                                       PN EN 12831: 2006

Zapotrzebowanie ciepła

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu 

wynosi Q = 34,2 kW.

Jako narzędzie do obliczeń wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 80/60 oC.

Źródło ciepła

Źródłem  ciepła  w  rozpatrywanym  obiekcie  jest  projektowany  wg.  odrębnego 

opracowania węzeł cieplny.



Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych. 

Otwory po przebiciach przez ściany i stropy oraz bruzdy powstałe po demontażu 

przewodów należy wypełniać zaprawą cementową z zatarciem i zamalowaniem 

miejsc po przebiciach.

Instalację  po  jej  montażu  należy  dokładnie  przepłukać,  wyregulować 

hydraulicznie  oraz  wykonać  próbę  szczelności  na  ciśnienie  odpowiadające 

maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany budynku należy wykonać w tulejach 

ochronnych  o  takich  wymiarach,  aby  wystawały  one  po  około  2cm  po 

wykończeniu powierzchni ścian.

Rozdzielacze instalacji c.o.

W pomieszczeniu projektowanego wg. odrębnego opracowania węzła projektuje 

się montaż rozdzielaczy instalacji c.o., który połączy projektowaną instalację c.o. 

z projektowanym węzłem cieplnym. Projektuje się dwa obiegi grzewcze. 

Pierwszy dla pomieszczeń lokalu usługowego, drugi dla lokali mieszkaniowych.

Elementy grzejne

Zastosowano grzejniki dwupłytowe i łazienkowe. Wymiary grzejników podano na 

rysunkach,  można  także  zastosować  zamiennie  grzejniki  o innych  wymiarach 

z zachowaniem ich mocy cieplnej. 

Regulacja hydrauliczna instalacji

Do  regulacji  ilości  strumienia  czynnika  grzewczego  przepływającego  przez 

grzejniki służą zawory termostatyczne i podpionowe. 

Izolacja cieplna

Rurociągi instalacji c.o. zaizolować cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej 

z pianki PU. 

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie  grzejników  będzie  się  odbywało  za  pomocą  odpowietrzników 

automatycznych montowanych w grzejnikach.



Próby szczelno ści

Przed  przystąpieniem  do  zakrycia  rur  należy  wykonać  próbę  na  zimno,  a 

następnie  na  gorąco  zgodnie  z  normą  PN-92/C-89017.  Próbę  wykonać  na 

ciśnienie 0,9 MPa i uznać ją za zadowalającą, jeżeli odczyt na manometrze nie 

zmieni się przez okres 30 minut. 

Ciepłomierz

Ciepłomierz   przeznaczony  jest  do  pomiaru  zużycia  ciepła  w  instalacji 

centralnego  ogrzewania.  Zgodnie  z  ustaleniami  z  przedstawicielem  PEC  w 

Żyrardowie projektuje się  dwa ciepłomierze UH50, które zostaną  umieszczone 

bezpośrednio  za  rozdzielaczem.  Pierwszy  do  pomiaru  ilości  ciepła  w 

pomieszczeniach lokalu usługowego, drugi do pomiaru ilości ciepła w lokalach 

mieszkaniowych.

Cechy szczególne:

•Przepływy nominalne od qp 0,6 do 60 m3/h

•Całkowicie metalowa konstrukcja przepływomierza

•Dynamika pomiarów wg EN 1434 – 1:100

•Całkowita dynamika pomiarów – 1:1000

•Nie są wymagane odcinki proste

•Czujniki temperatury 

•Zasilanie z baterii o 16-sto letniej żywotności lub z zasilaczy sieciowych

•Autodiagnostyka stanu urządzenia, sygnalizacja błędów

•Rejestr miesięczny + ostatnie 60 miesięcy

•Rejestr zdarzeń + ostatnie 96 stanów

•Rejestry godzinowe, dobowe, miesięczne i roczne

•Dwa porty komunikacyjne do montażu modułów rozszerzających

•Złącze do odczytu za pomocą głowicy optycznej (zgodne z EN62056-21:2002)

•Zatwierdzenie MID: DE-07-MI004-PTB010

5. Pomieszczenie w ęzła

Pomieszczenie  węzła  cieplnego  pod  montaż  urządzeń  zostało  zlokalizowane 

przy ścianie zewnętrznej budynku w pomieszczenie numer 0/2.

W pomieszczeniu projektuje się:

• montaż studzienki schładzającej 

• montaż kanału wentylacyjnego typu „Z” na ścianie zewnętrznej budynku



• montaż  metalowych drzwi otwieranych   na zewnątrz o szerokości 0,90 m z 

zamkiem z atestem antywłamaniowym. 

Pomieszczenie węzła należy wyłożyć terakotą z cokolikiem o wysokosći min. 10 

cm. Ściany i sufit pomalować na jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi 

przed przenikaniem wilgoci. 

Uwagi ko ńcowe:

Całość robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz aktualnie obowiązującymi Normami i Przepisami.

Wszelkie  wątpliwości  przyszłego  wykonawcy  winny  być  wyjaśnione  przed 

złożeniem  oferty.  Zamienne  rozwiązania  techniczne  zaproponowane  przez 

wykonawcę robót powinny być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. 

Wszystkie  roboty  budowlane  i instalacyjne  wykonać  pod  ścisłym  nadzorem 

technicznym  specjalistów  poszczególnych  branż,  zgodnie  z  PN  Budowlaną 

i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką  budowlaną. 

Wszystkie  zastosowane  materiały  oraz  urządzenia  powinny  posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

mieszkaniowym i ogólnym.

Przed zamówieniem grzejników, w celu potwierdzenia możliwości ich montażu, 

należy przeprowadzić wizję lokalną. W przypadku stwierdzenia braku możliwości 

montażu  zaprojektowanych  grzejników  dopuszcza  się  zastosowanie  innych 

grzejników o mocy nie mniejszej niż wymagana moc grzejnika. Podczas montażu 

grzejników należy przestrzegać wytycznych producenta.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów 

z natury.

Imię i nazwisko Bran ża Nr uprawnie ń Podpis

Projektował:

mgr inż. 

Małgorzata

Łysiak - Kowalczyk

inst. sanitarne
SWK/0040/

PWOS/10
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tech.

Andrzej Zielonka
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 5
96-300 Żyrardów

Adres budowy:

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. 1 Maja 10
96 – 300 Żyrardów
Jednostka ewid.: 143801_1
obręb: 0004
Działka nr ewid. 4725/1
kategoria obiektu budowlanego: 

PARTER – XIII, XVII
PIĘTRA - XIII

Projektant sporz ądzający informacj ę:
mgr inż. Małgorzata Łysiak Kowalczyk
nr upr. SWK/0040/PWOS/10
zam. Czarniecka Góra 32
26-220 Stąporków
woj. Świętokrzyskie

Ostrowiec Św. kwiecie ń 2018 r



Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem  opracowania  jest  Informacja  bezpiecze ństwa  i  ochrony  zdrowia 

uwzględniająca rzeczowy zakres robót budowlanych występujących przy realizacji 

wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  w budynku  mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie dla Inwestora:

Przedsi ębiorstwo Gospodarki Przedsi ębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o.Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 5 ul. Armii Krajowej 5 

96-300 Żyrardów96-300 Żyrardów

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane , Dz. U. z 2000 r.

Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy , Dz. U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. –

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych , Dz. U. z dnia 19 marzec 2003 r. Nr 47, poz. 401.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Dz. U. Nr 151, poz. 1256 – w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego

zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Podstawowe zagro żenia wyst ępujące przy realizacji w/w robót budowlanych:
- Roboty murowe, kucie przejść przez ściany , stropy

- praca na wysokości ponad 1 m.

- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,

- Roboty spawalnicze

- Roboty montażowe armatury instalacji i urządzeń



4. Podstawowe post ępowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do 
wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych .

Wszystkie roboty budowlane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego należy 

prowadzić  i  wykonać  z  zachowaniem  poszczególnych  rozdziałów,  paragrafów 

i punktów przynależnych do poszczególnych rodzajów robót budowlanych ujętych w 

Rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r . Dz. U. Nr 47, poz. 

401  z  dnia  19  marca  2003  r.  oraz  z   zachowaniem poszczególnych  warunków 

wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm i wiedzy technicznej.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest 

zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich poszczególnych rodzajów robót 

budowlanych. Zaznajomienie pracowników z instrukcja bezpiecznego wykonywania 

robót budowlanych powinno zakończyć się pisemnym potwierdzeniem.

Imię i nazwisko Bran ża Nr uprawnie ń Podpis

Projektował:

mgr inż. 

Małgorzata

Łysiak - Kowalczyk

inst. sanitarne
SWK/0040/

PWOS/10



Zestawienie rur 

Rury
Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Rura 411 m

Rura 80 m

Rura 118 m

Rura 35 x1,5 9 m

Zestawienie zaworów i armatury 

Zawory termostatyczne
Zawory

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Zawór termostatyczny grzejnik łazienkowy/płytowy boczny 15 9 szt.

Zawór odcinający grzejnik  łazienkowy/płytowy boczny 15 9 szt.

34 szt.

Głowice/Siłowniki
Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Głowica termostatyczna grzejnik łazienkowy/płytowy boczny 9 szt.

34 szt.

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

15 11 szt.

15 11 szt.

Rozdzielacze
Produkt Wielkość Ilość Jednostka

2 szt.

Ciepłomierze
Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Ciepłomierz UH50 2 szt.

Zestawienie grzejników 

Grzejniki płytowe zasilane bocznie
Produkt Ilość Jednostka

22/600 600 400 105 1 szt.

22/600 600 920 105 1 szt.

Produkt Ilość Jednostka

22//500 500 400 105 12 szt.

22//500 500 520 105 8 szt.

22//500 500 600 105 5 szt.

22//500 500 720 105 5 szt.

22//500 500 800 105 1 szt.

22//500 500 920 105 2 szt.

22//500 500 1000 105 1 szt.

Grzejniki  łazienkowe
Produkt Ilość Jednostka

[500 mm], H=1130 mm 1130 500 64 1 szt.

[400 mm], H=710 mm 710 400 64 6 szt.

18 x 1,0

22 x 1,0

28 x 1,5

Zawór odcinający grzejnik dolnozasilany

Głowica termostatyczna grzejnik dolnozasilany

 Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawór podpionowy odcinający

Zawór podpionowy regulacyjny

Rozdzielacz instalacji c.o.

H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Grzejniki płytowe dolnozasilane
H

[mm]
L

[mm]
D

[mm]

H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]



Zestawienie izolacji
Produkt Wielkość Ilość Jednostka

20 mm 411 m

20 mm 80 m

20 mm 118 m

30 mm 9 m

Pomieszczenie w ęzła
Produkt Ilość Jednostka

metalowe drzwi 0,90 m z zamkiem z atestem antywłamaniowym. 1 szt.

kanał wentylacyjny typu Z 1 szt.

studzienka schładzająca 1 szt.

wyłożenie terakotą podłogi 4,5 m2

malowanie sufitu 4,5 m2

malowanie ścian 26 m2

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm



PROJEKT BUDOWLANO -  WYKONAWCZY
CZĘŚĆ RYSUNKOWA












