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I.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy przyłącza ciepłowniczym opracowano na podstawie umowy zlecenia,
projektu budowlano-architektonicznego, z uwzględnieniem wytycznych Inwestora oraz na
podstawie obowiązujących w chwili opracowania norm i przepisów dotyczących projektowania i
wykonawstwa instalacji m.in.:
 PN-B 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania;
 PN-EN 124 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne;
 PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;
 PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne;
 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2:
Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia
 Wytyczne do projektowania instalacji wodno – kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 7 oraz nr 12;
 PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych;
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami;
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. nr 121, poz.1138).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 roku w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 169, poz.1650)
 Odwodnienie dróg – Roman Edel; WKŁ Warszawa 2000
II.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy przyłącza ciepłowniczym wraz z przyłączem opracowano dla
„Budowa budynku miejskiej biblioteki publicznej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z
infrastrukturą zewnętrzną, parkingiem, chodnikami” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.
Paderewskiego dz. nr ewid. 1614, 1612, 483/8, 1607 Obręb 0003 Dziedzice.
III.

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
1.

Opis rozwiązania

Projekt zakłada wykonanie przyłącza ciepłowniczego z wyznaczonego warunkami punktu
do pomieszczenia wymiennikowni na parterze budynku biblioteki. Zgodnie z ustaleniami z PIM
Sp. z o.o. przyłącze bierze swój początek na terenie działki należącej do centrum handlowego
„Stara Kablownia”. Tam następuje włączenie do sieci preizolowanej podziemnej o średnicy
2x100/200. Następnie przyłącze ciepłownicze zostanie wprowadzane pod powierzchnię
parkingu CH „Stara Kablownia” i prowadzone w kierunku budynku biblioteki.
Na przyłączu projektuje się dwa punkty odwadniające, zawory preizolowane sekcyjne i
odpowietrzenie. Z uwagi na różnicę terenu przy budynku „Starej Kablowni” projektuje się
komorę ciepłowniczą. W komorze projektowany pionowy odcinek przyłącza zniweluje różnicę
rzędnych prowadzenia przyłącza.
Z uwagi na fakt, iż działka Biblioteki Miejskiej znajduje się po przeciwległej, względem
początku przyłącza, stronie drogi ulicy Ignacego Jana Paderewskiego, konieczne jest
wykonanie przepychu pod drogą. Przepychu bierze swój początek w rejonie wjazdu na parking
starej kablowni i ma być prowadzony w kierunku przedmiotowej działki. Technika bezwykopowa
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została narzucona uzgodnieniem Zarządcy drogi. W celu przeprowadzenia przyłącza
ciepłowniczego wyłącznie w jednej rurze osłonowej, w rejonie przejścia pod drogą przyłącze
projektuje się z rur TWIN (dwie rury przewodowe w jednej osłonowej)
W miejscu wejścia do bryły budynku projektuje się komorę piaskową zapewniającą
kompensację ciepłociągu.
2.

Przepływ przez ciepłociąg:

Sumaryczna zapotrzebowanie na moc grzewczą:
 sezon zimowy: 0,16[MW]
Przepływ czynnika:
 sezon zimowy: 2,6[t/h]
3.

Przyłącze ciepłownicze

Przyłącze ciepłownicze projektuje się rur stalowych bez szwu preizolowanych typ Logstor
seria „1” oraz Logstor TWIN seria „1” wraz z instalacją alarmową impulsową. Stosować kształtki
i armaturę preizolowaną prefabrykowaną z instalacją alarmową impulsową. Z uwagi na
rozmiary (długość ramion i odejść) dopuszczane jest stosowanie kształtek stalowych z
koniecznością wykonywania izolacji w późniejszym czasie. Pozwoli to na wprowadzenie
elementów do wnętrza komory ciepłowniczej bez konieczność zwiększania jej rozmiarów.
3.1. Układanie rur
Przewody w wykopie należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym na odpowiednio
rozstawionych podkładach drewnianych 10x10cm, które po montażu należy usunąć lub na
poduszkach piaskowych. Minimalna grubość podsypki piaskiem 10cm. Przyłącze układać
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami umożliwiającymi odwodnienie i odpowietrzenie
poszczególnych sekcji przyłącza ciepłowniczego. Po zakończeniu prac rurociągi obsypać 10cm
warstwą piasku a następnie wykop zasypać gruntem rodzimym 20cm warstwa ubijając każdą z
warstw.
Ciepłociąg biegnący pod częścią parkingu „Starej Kablowni” (rejon wjazdu) oraz pod drogą
ulicy Ignacego Jana Paderewskiego układać poprzez wprowadzenie przewodu typu TWIN do
rury osłonowej ułożonej wcześniej technologią przepychu. Przewód TWIN wprowadzać po
uprzednim zainstalowaniu na przewodzie ciepłowniczym płoz centrujących.
Ciepłociąg biegnący w komorze ciepłowniczej prowadzić na podporach stalowych typu
AR-L prod. Integra Gliwice opartych na blokach betonowych. W przypadku odcinka pionowego
montować za pomocą obejm stalowych montowanych do konstrukcji montażowej. Konstrukcje
montażową wykonać z typowych belek i wsporników montażowych np. Welraven czy Mefa.
3.2. Łącznie rur
Rury przewodowe należy łączyć ze sobą poprzez spawanie elektryczne elektrodami
otulonymi (metoda „E”). Całość robót spawalniczych wykonać zgodnie z Warunkami
Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji Sieci Ciepłowniczych z rur
i elementów preizolowanych wyd. przez COBRTI „INSTAL” Warszawa 1996r. Należy wykonać
kontrole ultrasonograficzną 100% spawów czołowych.
3.3. Izolowanie połączeń
Należy wykonać izolację połączeń elementów preizolowanych prefabrykowanych
z wykorzystaniem połączeń składanych zalewanych pianką wg. poniższych instrukcji:
 przygotować połączenie do zalewania
 przygotować dwa składniki pianki
 wymieszać składniki dokładnie mieszając około 30 sekund
 mieszaninę szybko wlać do wnętrza połączenia
 po około 2 minutach sprawdzić czy pianka „dorosła” do korków odpowietrzających
 otwory pozostawić przez około 30min otwarte
Dostosować zestaw do pianowania do wykonywanego połączenia zgodnie z wytycznymi
producenta rur Logstor.
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3.4. Kompensacja rurociągu
Trasa przyłącza zapewnia samokompensacje wydłużeń termicznych rurociągów.
Prawidłowość zastosowanej kompensacji potwierdzają obliczenia wykonane dla przewodu
zasilającego. Obliczenia w załączniku. W celu umożliwienia wydłużeń termicznych projektuje się
maty kompensacyjne układane na rurach zasilających i powrotnych. Projektuje się maty
grubość 40mm układane po obu stronach rury osłonowej. Stosować maty dostosowane do
technlogii rur Logstor.
3.5. Przejścia instalacyjne
Przejścia przez przegrody budowalne wykonać jako szczelne, stosując łańcuchy
uszczelniające ŁU prod. Integra Gliwice osadzane we wcześniej przygotowanych otworach
montażowych na etapie prac betoniarskich. Przebicie przez ściany komory ciepłowniczej
uszczelnić łańcuchem w rozmiarze ŁU-3 dla rury głównej oraz ŁU-1 dla odwodnienia. Przejście
przez przegrodę budynku (wejście do komory piaskowej) uszczelnić łańcuchem w rozmiarze
ŁU-1.
Przy ścianie zewnętrznej od strony wewnętrznej w obrębie przejścia szczelnego wykonać
studnie wejściową (piaskową) którą po montażu przejścia należy zasypać piaskiem i
zabezpieczyć blachą lub kratką WEMA, zrównując powierzchnię zabezpieczenia z posadzką
pomieszczenia.
4.

Zawory odcinające

Projektuje się zawory odcinające sekcyjne dzielące długość przyłącza na kilka sekcji – z
uwagi na uwarunkowania terenowe nie ma możliwości zaprojektowania przyłącza ze stałym
spadkiem w jednym kierunku.
Projektuje się zawory odcinające prefabrykowane PN25. Projektuje się zawory z dostępem
z powierzchni terenu poprzez właz studni zaworowej. Studnie zaworową należy wykonać jako
chłonną bez dennicy betonowej. Krąg betonowy dn1000mm ułożyć na fundamencie z bloczków
betonowych. Studnie zakończyć pokrywą lekką z włazem dostosowanym do typu nawierzchni
której jest osadzony.
W punkcie Cz-5/Cz-6 oraz Cp-5/Cp-6 projektuje się zawory odcinające prefabrykowane
PN25 zabudowane w betonowej komorze ciepłowniczej. Studnie wykonać zgodnie z częścią
rysunkową.
5.

Komora ciepłownicza

Projektuje się komorę ciepłowniczą, monolityczną, prefabrykowaną z betonu klasy C35/45,
W8, F150. Wymiar studni zgodnie z częścią rysunkową. W dnie studni projektuje się wykonanie
osadnika – rząpia zabezpieczonego kratą. Zejście do studni wykonać ze stopnie podwójnych
stalowych w oplocie z PCV. Studnię należy wyposażyć w włazy kanałowy uchylny prostokątnym
600x800mm klasy B250. Powierzchnię studni zabezpieczyć przed wpływem warunków
atmosferycznych poprzez pomalowanie od zewnątrz Abizolem R+P. Dno studni wykończyć ze
spadkiem 2% w kierunku rząpia. Dno studni oraz rząpie zabezpieczyć żywicą epoksydową w
kolorze jasnym.
Studnie przykryć pokrywą betonową monolityczną, wylewana jako osobny element, z
przygotowanymi kotwami umożliwiającym podniesienie dźwigiem.
Na dnie komory wykreować podpory betonowe umożliwiające montaż ciepłociągu we
wnętrzu komory.
5.1. Układanie komory ciepłowniczej
Komorę układać w wykopach szeroko przestrzennych (szerokość wykopu przekracza
1,5m). Szerokość wykopu dostosować do wymiarów komory uwzględniając grubość obsypki.
Dno wykopu w miejscu posadowienia studni należy przygotować poprzez zagęszczenie
gruntu rodzimego do min. 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), a następnie
wykonując fundament betonowy o grubości 20cm z betonu C12/15 o rozmiarze większym o
20cm od wymiarów zewnętrznych komory ciepłowniczej.
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komorę należy obsypać obsypką grubości nie mniejszej niż 20cm w warstwach 10-30cm
zagęszczając każdą z nich.
Z uwagi na fakt zabudowy komory w skarpie po wykonaniu prac skarpę wraz z
zabezpieczeniem płytami ażurowymi.
Podczas wykonywania prac wykopy należy umacniać i zabezpieczać zgodnie z zasadami
BHP, w zależności od głębokości wykopu:
 do 1m - bez zabezpieczenia w gruntach zwartych, teren wokół wykopu nieobciążony
 od 1m do 4m – zabezpieczenie wykopu deskowaniami systemowymi lub drewnianymi.
Badania geologiczne nie stwierdziły zwierciadła wody gruntowej na planowanych rzędnych
posadowienia studni wodomierzowej.
5.2. Włączenie przewodów do komory i budynku
Projektuje się komorę ciepłowniczą z otworami przygotowanymi podczas procesu
betonowania. W otworach wykonać przejścia szczelne oparte o łańcuchy uszczelniające typ ŁU
lub ŁU-3 i ŁU-1 prod. Integra Gliwice. Ilość ogniw łańcucha oraz ich rozmiar dostosować do
średnicy wykonywanego uszczelnienia.
6.

Przepych pod drogą
6.1. Studni startowa i studni odbiorcza

Studnie startową wykonać poprzez wbijanie w grunt wyprasek stalowych GZ-4 długości
5m z wykorzystaniem wibromłotu tworząc ściany boczne studni startowej. Podczas
wydobywaniu gruntu z wnętrza studni startowej wykreować w dnie rząpie, umożliwiające
gromadzenia wód mogących pojawić się w studni startowej.
Studnie odbiorczą wykonać poprzez wbijanie w grunt wyprasek stalowych GZ-4 długości
2,5m z wykorzystaniem wibromłotu tworząc ściany boczne studni odbiorowej. Po umocnieniu
ścian studni można wydobyć grunt z jej wnętrza.
6.2. Wykonanie przepychu
Przepych sterowany wykonać dwuetapowo. W pierwszym etapie ze studni startowej
zlokalizowanej na parkingu CH „Stara Kablownia” do studni docelowej na przedmiotowej działce
przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych – w odcinkach jednometrowych, łączone na gwint.
W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą wiertnicza znajduje się element optyczny –
oświetlona tablica diodowa, której obraz przenoszony jest za pomocą instrumentu
elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala
operatorowi na kontrole wykonywanego przepychu żerdzią oraz na korektę kierunku. Pozwoli to
na wykonanie przepychu od studni startowej do studni odbiorczej z zakładanym spadkiem. Po
osiągnięciu celu (studni odbiorczej) można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.
W drugim etapie następuje rozwiercenie gruntu wiertłem ślimakowym lub głowicą
wielonożową z jednoczesnym przyciskiem rur stalowych osłonowych i transportem urobku do
studni startowej. Żerdź wiertnicza jest osią obrotu wiertła. Rurę osłonową będzie stanowiła rur
stalowa bez szwu o średnicy 323,9x10,0mm fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie warstwą
z 3LPE.
Projekt przewiduje, iż rura osłonowa będzie prowadzona w zbliżeniu do sieci deszczowej
w ulicy Paderewskiego. Wykonawca winien wykonać geodezyjny pomiar przewodu z którym
dochodzi do bezpośredniego skrzyżowania potwierdzający ich planowane wyminięcie poprzez
pomiar dwóch studni kanalizacji deszczowej na obu końcach odcinka. Podczas wykonywania
przepychu zachować ostrożność z uwagi na występowanie innych instalacji i infrastruktury w
bezpośrednim sąsiedztwie komory startowej.
6.3. Płozy centrujące
Właściwą rurę przyłącza ciepłowniczego wprowadzić do rury osłonowej z wykorzystaniem
płóz typu R28 prod. Integra Gliwice o wysokość 28mm w rozstawie 1,4m. Na początku i na
końcu zastosować płozy podwójne zalecane dla rur osłonowych o projektowanej długości.
Końce rury osłonowej zabezpieczyć manszetami gumowymi instalowanym na cybantach.
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7.

Odwodnienie i odpowietrzenie ciepłociągu
7.1. Odwodnienie przyłącza

Zgodnie z wytycznymi projektowymi PIM projektuje się odwodnienie ciepłociągu. Z uwagi
na zaprojektowane spadki i podział przyłącza na sekcje projektuje się dwa punktu odwodnienia
ciepłociągu. Odwodnienie ciepłociągu będzie następowało do dwóch studni szczelnych
wykonanych z kręgów betonowych dn1000mm. Ze studni odwadniającej zlokalizowanej na
działce biblioteki projektuje się odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
będzie następowało poprzez odcięcie danej sekcji przyłącza ciepłowniczego oraz otwarcie
zaworów odwadniających prefabrykowanych DN25 PN25 montowanych na trójnikach
preizolowanych z uskokiem w dół. Projektuje się zawory z dostępem z powierzchni terenu
poprzez właz studni zaworowej. Studnie zaworową należy wykonać jako chłonną bez dennicy
betonowej. Krąg betonowy dn1000mm ułożyć na fundamencie z bloczków betonowych. Studnie
zakończyć pokrywą lekką z włazem dostosowanym do typu nawierzchni której jest osadzony.
Studnie wykonać zgodnie z częścią rysunkową.
7.2. Procedura odwodnienia przyłącza
Projektuje się możliwość zrzucania do kanalizacji deszczowej popłuczyn z przyłącza
ciepłowniczego budynku biblioteki od punktu oznaczonego na PZT jako Cz-14/Cp-14. Na
przewodzie pomiędzy studnią schładzającą betonową dn=1000mm do studni oznaczoną na
PZT jako Sd-7 projektuje się przewód w części wykonany z rur żeliwnych a w części z rur PCVU. Zasuwa podczas normalnej pracy winna być zamknięta odcinając studnie schładzającą od
instalacji kanalizacji deszczowej. Przed przystąpieniem do odwadniania ciepłociągu, przestrzeń
retencyjną studni odwadniającej należy wypełnić w 50% wodą zimną, a w następnym kroku
dokonać zrzutu popłuczyn. W konsekwencji popłuczyny o temp. 120°C po zmieszaniu z wodą
zimną (zakłada się temperaturę wody zimnej poniżej 10°C), stworzy mieszaninę o temp. 65°C.
Jest to temperatura bezpieczną dla rur w technologii rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego oraz
dla zasuwy i wszelkich uszczelnień. Popłuczyny winny ostygnąć w studni schładzającej do
temperatur zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Po osiągnięciu odpowiedniej
temperatura zasuwa winna być otwarta, a popłuczyny winny wpłynąć poprzez studnię Sd-7 do
układu retencyjnego. Po zakończeniu prac zasuwa winna być ponownie zamknięta. Odcinek
pomiędzy studnią schładzającą o zasuwą wykonać z rur żeliwnych (z uwagi na ich odporność
na wysoką temperaturę. Projektuje się również odcinek wykonany z rur żeliwnych o długości 1m
za zasuwą, a za nim kształtkę umożliwiającą zmianę technologii z rur żeliwnych na rury PCV-U.
Wyliczenie pojemności odwadnianego odcinka przyłącza ciepłowniczego:
- 2 x DN65 x 113,5[m] = 2 x 4,080 x 113,5[m] = 926 [litrów]
- 2 x DN50 x 47,5[m] = 2 x 2,042 x 47,5[m] = 194 [litrów]
- wymiennikownia
= 100,000 [litrów]
Razem: 1220 [litrów]
Z uwagi na pojemność studni schładzającej, konieczność wypełniania jej w pierwszym
kroku wodą zimną, odwodnienie można wykonać w dwóch cyklach, każdorazowo zachowując
procedurę, napełniania zimną wodą i studzenia cieczy przed zrzutem do kanalizacji.
Zasuwę do odwadniania studni schładzającej oznaczyć tabliczką na słupku z wyraźnym
opisem uzbrojenia.
Zrzut popłuczyn jest integralną częścią przyłącza ciepłowniczego i będzie realizowane
podczas prac związanych z budową przyłącza ciepłowniczego dla budynku biblioteki.
Procedurę uzgodniono ze PWiK Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o.
7.3. Odpowietrzenie przyłącza
Projektuje się trzy punkty odpowietrzające wynikające z zaprojektowanych spadków i
podziału całego przyłącza na sekcje. W punktach Cz-5 i Cp-5 znajdujących się w komorze
ciepłowniczej, które są najwyższym punktem na całej długości przyłącza. W punkcie Cz-8 i Cp-8
gdzie projektuje się odpowietrzenie zintegrowane z zaworami sekcyjnymi – odpowietrzniki
zlokalizowane od „strony” budynku biblioteki. Odpowietrzenie jest również projektowane w
6

pomieszczeniu wymiennikowni gdzie znajduje się najwyższy punktem przyłącza ciepłowniczego
sektora najbliższego budynkowi biblioteki. Odpowietrzniki mogą pełnić rolę zaworów
napowietrzających i umożliwić odwodnienie ciepłociągu.
8.

Próba ciśnieniowa

Po zmontowaniu rurociągu dokonać próby szczelności rurociągu woda o ciśnieniu
2,0 Mpa. Przed próba rurociąg należy odpowietrzyć. Rurociąg należy utrzymać pod ciśnieniem
próbnym przez co najmniej 30 min. Następnie ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego,
a wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane badaniu wizualnemu.
Zabrania się przeprowadzania prac związanych z usuwaniem usterek na rurociągu pod
ciśnieniem.
9.

Płukanie przyłącza

Płukanie rurociągów należy przeprowadzić wykorzystując wodę wodociągowa z próby
ciśnieniowej, metoda na wypływ. Szybkość płukania powinna być równa 1,5 m/s. Pobór próbki
wody powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego.
Czas płukania i ilość płukań należy ustalić indywidualnie w zależności od oceny próbek wody.
Podstawowe dane próby ciśnieniowej powinny być potwierdzone w świadectwie próby.
10. Oznaczenie przyłącza ciepłowniczego
Przyłącze ciepłownicze należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego z
nadrukiem ostrzegającym o rurach ciepłowniczych, z elementem metalowym w postaci paska
lub drutu, umożliwiającym wyśledzenie przewodu za pomocą bezpośredniego złącza lub
indukcji.
11. Instalacja alarmowa
Projektuje się instalacje alarmową impulsową. Instalację zawilgocenia wykonać poprzez
połączenia w mufach wbudowanych drutów miedzianych w izolacji rurociągów. Instalację należy
połączyć z istniejącą na włączeniu. W wymiennikowi zabudować system stałego nadzoru.
IV.

UWAGI KOŃCOWE

Powyższe opracowanie zostało wykonane z obowiązującymi normami oraz przepisami.
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1997r.
(Dz.U. Nr 24 z dnia 23.02.2003r.). Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym. Dobór
ewentualnych zamienników urządzeń i materiałów wykonawca winien konsultować
z projektantem drogą pisemną i uzyskać aprobatę na ich zastosowanie. Wszelkie zmiany
w stosunku do powyższej dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta będą traktowane jako
samowola budowlana jednocześnie zwalniając
projektanta z odpowiedzialności za
projektowany i realizowany obiekt i przenosząc je na wykonawcę robót.
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Żory 25.05.2018

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dokumentacja projektowa, obejmująca projekt wykonawczy dla inwestycji pn.:
BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DLA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH.

zlokalizowanej:
Czechowice-Dziedzice, ul. Paderewskiego dz. nr ewid. 1614, 483/8, 483/2, 484/3, 489/13,
Obręb 0003 Dziedzice
sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (PRAWO
BUDOWALNE Dz.U. poz. 1332 z 2017r).
projektował:
mgr inż. Serwacy Pierchała
Nr upr. 1935/95

sprawdził:
mgr inż. Adam Stefaniak
Nr upr. SLK/4254/PWOS/12

MAJ 2018

Żory 25.05.2018

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dokumentacja projektowa, obejmująca projekt wykonawczy dla inwestycji pn.:
BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DLA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH.

zlokalizowanej:
Czechowice-Dziedzice, ul. Paderewskiego dz. nr ewid. 1614, 483/8, 483/2, 484/3, 489/13,
Obręb 0003 Dziedzice
sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (PRAWO
BUDOWALNE Dz.U. poz. 1332 z 2017r).
projektował:
mgr inż. Łukasz Skowron
nr upr. SLK/4029/PWOK/11

MAJ 2018
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SLK/OKK/7131.7132/4029/11

Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporz^dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 104
Kodeksu post^powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)
Okr$gowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje Panu tukaszowi Skowron
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 marca 1981 w Pyskowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4029/PWOK/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeh
Zakres uprawnieh:
-

-

sporzqdzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sporz^dzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wyl^czeniem projektow zagospodarowania dzialki lub terenu
obejmuj^cych budynki,
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
UZASADNIENIE

Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna Sl^skiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z post^powania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Skowron posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyk? zawodow^
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieh budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.
Pouczenie
LZgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw§ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list§ cztonkow wtasciwej izby samorz^du zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr^gowej Komisji Kwalifikacyjnej Sl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dor^czenia.

Otrzymuj^:
1.
Pan Lukasz Skowron
todzka 27
41-218 Sosnowiec
2.
Okr^gowa Rada Izby
3.
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.
a/a.

Sktad orzekajcjcy O K K

A*—"^¥ —
c

•

L-

mgr mz. Piotp Szatkowski

mgr inz. Coleslaw Jurkiewicz
ierg^ii
mgr inz. Zbigniew DzieriQfricz

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PEA-G8S-XUH *

Pan Łukasz Skowron o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7635/12
adres zamieszkania ul. Łódzka 27, 41-218 Sosnowiec
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:
Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2017.03.03 08:57:46 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska
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CZE.CIJOWIC-DZ.IF.DZIC
Plac Jana Pawła II 1
43 -50ż Czechowice-Dziedzice
Czechowic e-Dziedzice. dn. 12,02.20

DECY ZJ

A

1

8 r.

Nr IZD.6853.1.13.2018

Na podstawie ań. 39 ust.3 ustawy z dnta ż1 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t.i. Dz. IJ . z ż0l7 . poz. żżżż
ze zm.) oruz ar1. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postępowania admir-ristracyjnego (.t.1. Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1257 ze, nn.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Strama reprezentującego firmę SUSUŁS
STRAMA ARCHITEKCI Sp. z o.o. z siedzlbą w Oświęcimlu przy ul. Dąbrowskiego 30
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego ptzez Miejską Bibliotekę Publiczną
z siedzibą w Czechowicach-l)ziedzicaclr przy ul. Niepodległosci 32l34

zezwalam

l:

lokalizację ciepłociągu w pasie drogowym drogi gminnej ul. Ignacego Jana
Paderelvskiego w Czechorvicach-Dziedzicach. działki nr: 483/8 w celu wykonania
przyłącza cieplnego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach_
na

Dziedzicach na nizej podanych warunkaclr:
i) Przejście poprzęcznę pod drogą wykonać przewiertem.
2) Za umieszczenle w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
drogi będzie naltczana opłata roczna w oparciu o stawki podane w Uchwale
nr XXVII/320/04 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
4 pażdziernika 2004 roku,
3) Inwestor sieci w terminie co najrnniej 30 dni przed rozpoczęciem robót związanych z
btldową w/w sieci winien wystąpic do wydziału Inwestycji
i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-l)ziedzicach z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia na:
a. Prowadzenie robót w pasie drogowym
b. Umieszczenie przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym
Do wniosku nalezy dołączlrc: 1) plan zagospodarowania terenu z dokumentac.ji
projektowej,2) kopię zgłoszenia robót dokonanego na zasadach określonyclr
wprzepisaclr ustawy zdnia 7lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 8 marca
ż016 r. poz.ż90 ze zm.), 3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót.

uzasadnienie
Decyzja w całościuwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie zaft.. 107 §
postępowania administracyjnego odstąpiono od jej uzasadnienia.
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Nr IZD.6853.1.I3.2018

pouczenie
od njnle.jszej declzji słuzr pral.vo rł,niesienia odwołania do samorządowego kolegium
Odrrołarr-czego \\,Bielsku - Białej za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzl IllaIlia decl z_j i
\\- trakcie biegu terminu do r,vniesienia odwołania strona może zrzęa się prawa do wniesienia
odrłołania w-obec olganu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dnier-r-r doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o ztzeczeniu się prawa
do rvniesienia odwołantaprzez ostatnią ze stron postępowania. decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. co oznacza, iż dec7,z,.ja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
nlożliwoścl,zaskarżeniadecyzji do Wo.iewódzkiego Sądu Administracyjnego.
,

Otrz),mują:

l x wnioskodawca

l

x a/a Wydział Inwestycji l Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego lv Czechowicach-Dziedzicach
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240204_4 Gzechowice-Dziedzice - miasto
0003 DztEDztcE

Województwo
powiat
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Pl*c Jang Fawła IJ 1
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UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia:2017-09-26

Jednostka rejestrowa

Lp
1

: G.282

podmiot ewidencyjny

Charakter
własności/ władania

GM|NA ĆZEcHoWlcE -DzlEDzlCE
PLAC JANA PAWŁA |l 1;43-502 cZEcHoWlcE-DZIEDZICE;

Własnośc

Nr dzialki

opis użytku

Połoźenie działki

Ark.

Oznaczenie
użytków

i

konturów
klasyfikac.

tt

4B3tB o
I

ffi

1612
ld

l,

Pow.
działki

lhal

lhal

o.2740

drogi

I

Pow.
użytku

0.27

Nr KW lub inny

dokument

własności

40

lo'

P/ooo56o.l 5/2

lKAl

Wańość gruntów:

l:tr1"1%Yj::-DztEDztcE

działki: 240204_4.0003J612

Razem powierzchnia działek
Słownie

linneterenyzabudowane

lu'

loozoal

Wańośc gruntÓw:

1.2038 ha

:

:

oozoalxnrerooosoorsrz

jeden ha. dwa tysiące trzydzieśc! osiem m' kwadr

Wypis zawiera dane Według stanu na dzień

2017-09-26

Sporządził : AndrŻej Grabiaę
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(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
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Jednostka

(nazwa organu wydającego dokument)

Nrkancelaryjny: UG.

: śląskie
Powiat : bielski
ewidencyjna : 240204 4 Czechowice-Dziedzice
obręb : 0003 DzlEDzlcE

Województwo
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UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia:2017-09-26

Jednostka rejestrowa

Lp

: G.1883
Charakter
własności/ władania

Podmiot ewidencyjny

1 CENTRUM HANDLoWE STARA KABLoWNlA sPoŁKA
LEGIONOW 83; 43-502 CZECHOW ICE -DztEDZtCEl

Nr działki

Ark.

Z

o.o

WłasnoŚc

opis użytku

Położenie działki

Oznaczenie
użytków i
konturów

klasyfikac.
48312
ld

działki: 240204 4'0003.483/2

484t3
ld

tereny przemysłowe

Ą

6

2i4

lhal

Pow.

działki
lhal

tereny rÓżne

Ba

0.0711

0.0711

Tr

0.2829

0.2829 KA1 P/00076798/0

inne tereny zabudowane

Bi

1.0932

1.0932

LEGIONOW 83a
ld działki: 240204-4.0003.489/13

KA'1 P/00076798/0

1.4472 ha

ha.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień

Sporządził : Andrzej Grabiarz

KA1 P/00049372/0

WartoŚc gruntów:

:

Słownie : jeden

własności

WartośćgruntÓw

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Razem powierzchnia działek

Nr KW lub inny
dokument

Wartośc gruntóW:

działki: 240204_4'0003.48413

489113

Pow.
użytku

cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa m. kwadr.

:
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PROJEKTOWANY

Założenia do obliczeń
E=
𝛼=
Tp =
Tz =
σ=

210000
0,000012
120
67
150

N/mm2
1/°C
°C
°C
N/mm2

Obliczenia statyczne ciepłociągu zasilającego

Lp.

nazwa
1 P1*
Cz-2
2 P2
Cz-3
3 P3
Cz-4
4 Cz-5
Cz-6
5 P4
Cz-7
6 Cz-7
Cz-8
6 P5
Czp-11
7 P6
Cz-13
8 Cz-14 Cz-15

Odcinek 1
Odcinek 2
nazwa
długość
zagłębienie
długość
zagłębienie
[m]
[m]
[m]
[m]
3,4
1,36 P2
2,2
1,35
Cz-2
2,2
1,33 P3
4,1
1,26
Cz-3
4,1
1,12 Cz-5
1,2
1,05
Cz-4
2,9
0,75 P4
35,7
0,74
Cz-6
15,8
0,73
2,3
0,99 P5
32,6
Czp-10
32,6
17,5
1,00
P6
Czp-11
17,5
1,00 Cz-14 Cz-13
9,1
1,00
30,1
1,00 Cz-16 Cz-15
13,6
0,78

kąt
[°]
90
45
45
90
T
Z
90
90
90

Średnica rur Średnica rur
przew.
osł.
[m]
88,9
0,160
88,9
0,160
88,9
0,160
88,9
0,160
88,9
0,160
76,1
0,140
76,1
0,140
76,1
0,140
60,3
0,125

Pow.
przekroju
[mm2]
862
862
862
862
862
667
667
667
523

Siła tarcia
Odc. 1
Odc. 2
[N/m]
[N/m]
3621
3595
3541
3355
2982
2796
1997
1970
1944
2307
2330
2330
2330
2080
1623

Max dł. montażowa
LF1max
LF2max
[m]
[m]
35,7
36,0
36,5
38,5
43,4
46,2
64,7
65,6
43,4
42,9
37,7

42,9
42,9
48,3

Wydłużenie
DL1
DL2
[m]
[m]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,02
0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00

Wykaz mat kompensacynych

Lp.

nazwa
1 P1*
Cz-2
2 P2
Cz-3
3 P3
Cz-4
4 Cz-5
Cz-6
5 P4
Cz-7
6 Cz-7
Cz-8
6 P5
Czp-11
7 P6
Cz-13
8 Cz-14 Cz-15

Odcinek 1
Odcinek 2
nazwa
długość
przyk.
długość
przykrycie
[m]
[m]
[m]
[m]
3,4
1,36 P2
2,2
1,35
Cz-2
2,2
1,33 P3
4,1
1,26
Cz-3
4,1
1,12 Cz-5
1,2
1,05
Cz-4
2,9
0,75 P4
35,7
0,74
Cz-6
15,8
0,73
2,3
0,99 P5
32,6
Czp-10
32,6
17,5
1,00
P6
Czp-11
17,5
1,00 Cz-14 Cz-13
9,1
1,00
30,1
1,00 Cz-16 Cz-15
13,6
0,78

kąt
[°]
90
45
45
90
T
Z
90
90
90

Ramie komp.
La1
La2
[m]
[m]
0,6
0,5
0,5
0,7
0,7
0,3
0,6
2,1
1,0
0,5
1,8
1,8
0,6
1,2
0,7
1,2
0,5

Ugięcie
W1
[mm]
0,2
0,4
0,4
0,2

W2
[mm]
0,1
0,5
0,3
2,3

Ilość mat komp.
warstwa
warstwa
[szt]
[szt]
1

1
0,1
2,1
0,9
1,1

2,1
0,2
0,3
0,2

Uwagi:

1
1
1

1
1
1

maty przy trójniku

Naprężenie
δ1
δ2
[N/mm2]
[N/mm2]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
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BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
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instacje

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

A1
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instacje

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
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s t r a m a

a r c h i t e k c i
instacje

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

A4
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s t r a m a
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instacje

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
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&
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konstrukcyjno
-budowlana

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

A1

