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OŚWIADCZENIE 
 Oświadczamy, Ŝe niniejszy Projekt Budowlany branŜy sanitarnej dot. przebudowy instalacji centralnego 
ogrzewania w obrębie wschodniej klatki schodowej w związku z koniecznością dostosowania istniejącego budynku 
Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni przy ul. Targowej 6 jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 PROJEKTANT: 
 mgr inŜ. PAWEŁ JANUSZEWSKI 
 NR UPR. SLK/5184/PWOS/13 
 
 SPRAWDZAJĄCY: 
 mgr inŜ. ZBIGNIEW JARKIEWICZ 
 NR UPR. 717/01 
 
 
 
 
 
 
 

NINIEJSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. 
BEZ ZGODY AUTORÓW NIE MOśE BYĆ ODSTĘPOWANA W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BĄDŹ OSOBOM FIZYCZNYM, 

A TAKśE NIE MOśNA W NIEJ DOKONYWAĆ ZMIAN I PRZERÓBEK. 
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH – DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie: 
– zlecenia Inwestora, 
– podkładów budowlano-architektonicznych, 
– uzgodnień z Inwestorem, 
– decyzji nr 5/2017/PZ Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kłobucku (znak pisma 

PZ.5580.2.2014.KP z dn.05.02.2014 r.), 
– wizji lokalnej na obiekcie, 
– obowiązujących przepisów i norm branŜowych, 
– wytycznych Producentów urządzeń. 
 
1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Niniejszy projekt obejmuje opracowanie wytycznych w zakresie przebudowy instalacji centralnego 
ogrzewania w obrębie wschodniej klatki schodowej w związku z koniecznością dostosowania istniejącego budynku 
Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni przy ul. Targowej 6 do wymagań bezpieczeństwa poŜarowego. 
 
2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek przedszkola wyposaŜony jest w instalację centralnego ogrzewania wodną pompową w systemie 
tradycyjnych pionopięter. Jako elementy grzewcze zastosowane są Ŝeliwne grzejniki członowe typu TA-1. Instalacja 
zasilana jest wodą o parametrach 80/60ºC. Instalacja wykonana jest ze stali. Piony i gałązki grzejnikowe prowadzone 
są po wierzchu ścian. Instalacja nie jest zaizolowana. 
 
2.2. STAN PROJEKTOWANY 
 Dla przebudowywanej klatki schodowej wykonano obliczenia projektowego obciąŜenia cieplnego w oparciu 
o program „AUDYTOR OZC” 6.5 Pro.  

Projektowe obciąŜenie cieplne ΦHL dla wschodniej klatki schodowej wynosi: 
ΦHL = 3654 W. 

 
W zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wschodniej klatki schodowej w budynku 

Gminnego Przedszkola Publicznego przy ul. Targowej 6 w Przystajni przewidziano m.in.: 
– zmianę lokalizacji istniejących grzejników Ŝeliwnych, 
– rozbudowę dwóch grzejników zlokalizowanych na parterze, kaŜdy o dodatkowe 2 elementy grzejne, 
– podłączenie grzejników do istniejących pionów instalacji c.o., 
– montaŜ zaworów termostatycznych oraz zaworów powrotnych przy grzejnikach. 
 Projektowana instalacja c.o pracować będzie na parametrach wody grzewczej 80/60ºC i przy ciśnieniu 
roboczym 4 bary. 
 
2.3. ELEMENTY GRZEJNE 

Ogrzewanie pomieszczenia klatki schodowej realizowane będzie poprzez istniejące grzejniki Ŝeliwne 
członowe typu TA-1. 

MontaŜ i uruchomienie wykonać zgodnie z wytycznymi Producentów urządzeń. 
Rozmieszczenie elementów grzewczych i ich typy podano w części rysunkowej opracowania. 

 
 UWAGA! Na grzejnikach zlokalizowanych na wysokości poniŜej 2,00 m od posadzki zamontować osłony 
ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym (zgodnie z Dz.U. nr75, poz.690, §302.3 z późn. 
zmianami). Obudowa nie moŜe posiadać ostrych krawędzi, umoŜliwiać dostęp serwisowy do grzejnika oraz nie 
zasłaniać zaworu z głowicą termostatyczną.  
 
2.4. RUROCIĄGI I ARMATURA 

Rurociągi instalacji c.o. przewiduje się pozostawić bez zmian. W celu połączenia grzejnika z istniejącym 
pionem naleŜy zastosować rurę stalową łączoną przez spawanie o takiej samej średnicy. 

Przejścia przez ściany i stropy rur stalowych wykonać w tulejach ochronnych o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową i o 
co najmniej 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi Producenta, stosując naturalną samokompensację lub 
kompensatory U-kształtowe. Mocowanie przewodów wykonać przy zastosowaniu podpór stałych i przesuwnych. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwiać łatwy i trwały montaŜ przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewniać swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poŜ. zabezpieczyć poprzez 
zastosowanie materiałów ognioochronnych, np. firmy PROMAT TOP, HILTI, itp. 

Dla grzejników przewidziano na zasilaniu zawory termostatyczne z nastawą wstępną, np. typu AV6 firmy 
OVENTROP lub równowaŜnych i na powrocie zawory odcinające z nastawą wstępną, np. typu COMBI-2 firmy 
OVENTROP lub równowaŜnych, które umoŜliwiają odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. 

Sterowanie pracą grzejników za pomocą głowic termostatycznych. Przewidziano zastosowanie modelu 
instytucjonalnego głowic z ukrytą nastawą i z wbudowanym zabezpieczeniem antykradzieŜowym, np. UNI LHB firmy 
OVENTROP. 

Instalacja grzewcza musi być eksploatowana, napełniana i uzupełniana wodą spełniającą wymagania 
zawarte w PN-93/C-04607. 
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Urządzenia i armatura muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 UWAGA! Przebudowę instalacji c.o. naleŜy przeprowadzić po zakończeniu okresu grzewczego. 
 
3. WYTYCZNE BRANśOWE 
3.1. BUDOWLANE 
 W zakresie waŜniejszych prac budowlanych naleŜy wykonać m.in.: 
– przekucia przez przegrody budowlane dla umoŜliwienia przeprowadzenia projektowanej instalacji c.o., 
– demontaŜ istniejących przewodów oraz urządzeń i armatury, 
– obudowa przewodów c.o. płytą karton-gips, 
– wykonanie osłon grzejnikowych dla grzejników będących przedmiotem opracowania. 

 
4. UWAGI KOŃCOWE 

Projektowane instalacje naleŜy montować przy uwzględnieniu poniŜszych wytycznych oraz uwag zawartych 
w części rysunkowej opracowania: 
− zaleca się, aby montaŜ urządzeń końcowych instalacji odbywał się w końcowej fazie wykonania remontu (po 

sprzątnięciu lokalu). W przeciwnym razie urządzenia, naleŜy zabezpieczyć przed przedostaniem się kurzu, 
wilgoci i brudu, 

− wszystkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych”, tom II ”Instalacje sanitarne i przemysłowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U. nr75, 
poz.690 (z późniejszymi zmianami). 
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1. PLAN BiOZ – INFORMACJA 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Informacje wytyczne do planu BIOZ sporządzono m.in. na podstawie: 
– Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207, 

poz.2016 z 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami), 
– Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 

i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z 
późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. ws. samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr8, poz.38 z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr12, poz.1126 z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r., ws. bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr13, poz.93 z późn. 
zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach 
nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. ws. wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
PN i BN dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr37, poz.138 z późn. zmianami), 

– Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. min. wymagań w dziedzinie bioz w miejscu pracy (I szczegółowa 
dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdroŜenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
tymczasowych lub ruchomych budowach (VIII szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 
89/391/EWG), (92/57/EWG), 

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zbliŜania ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących maszyn, 

– Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141), tekst jednolity z dn. 23.12.1997 r. (Dz.U. nr21, poz.94 
z późn. zmianami), 

– Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z późn. zmianami), 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z późn. zmianami). 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 
 Zakres robót dla instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania 
dla istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni przy ul. Targowej 6.  
 
1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIE 
 Na terenie objętym robotami sanitarnymi nie ma elementów mogących stworzyć zagroŜenie dla wykonania 
powyŜszych robót. Prace wykonywane będą w lokalu Inwestora. 
 
1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA 
 Wykonywanie instalacji wewnętrznych związane będzie z zapewnieniem odpowiednich dróg 
komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie pracowników przy pracach związanych z montaŜem 
przewodów (prowadzenie przewodów pod stropem).  
 
1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a 
takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montaŜowych oraz 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
 NaleŜy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi maszyn i 
urządzeń, które będą obsługiwać. W czasie trwania robót naleŜy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych 
na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie, którego naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
 
1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w 
tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzieŜ roboczą i 
ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, 
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wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych z wykonywaną pracą. 
Wszelkie uŜyte urządzenia i materiały ochronne powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, a pracownicy 
stosowne badania. 
 NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów 
najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpoŜarowych. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości). 
 W trakcie wykonywania robót w budynku naleŜy zapewnić odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadające 
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpoŜarowym. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej 
wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w kaŜdej chwili dostępne dla odpowiednich słuŜb. 
 Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego 
(podstawowego) w oświetlenie awaryjne. 
 Teren budowy wyposaŜyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru, oraz, w zaleŜności od potrzeb w system 
sygnalizacji poŜarowej. NaleŜy regularnie sprawdzać, konserwować i uzupełniać powyŜszy sprzęt zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 
 W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa 
oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie moŜe powodować zagroŜenia poraŜeniem prądem elektrycznym. 
Sztuczne oświetlenie nie moŜe powodować: wydłuŜonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń 
odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoŜe oraz trwałą, wytrzymałą i 
stabilną konstrukcję nośną. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą składającą się z deski 
krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń 
pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
 Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne 
zawarte w projekcie budowlanym. 
 

SPORZĄDZIŁ: 
mgr inŜ. PAWEŁ JANUSZEWSKI 

SPECJALNOŚĆ: SANITARNA 
NR UPRAWNIEŃ: SLK/5184//PWOS/13 
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ZAŁĄCZNIKI 

UPRAWNIENIA I WPIS DO PIIB PROJEKTANTA 

 
 



 9 

UPRAWNIENIA I WPIS DO PIIB SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 
 
 


