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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa gazowego źródła ciepła dla 
zasilania budynków szkoły zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 14 w Kietrzu. 

Zadanie realizowane będzie w Kietrzu, w obrębie ewidencyjnym: 0013, KIETRZ, na 
działkach wyszczególnionych na stronie tytułowej projektu. 

W ramach inwestycji wykonane zostanie: 

− gazowe źródło ciepła, 
− instalacje niezbędne do zapewnienia pracy gazowemu źródłu ciepła, 

− zagospodarowanie terenu wokół miejsca zabudowy źródła ciepła. 

1.2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obecnie źródłem zasilania w ciepło budynków Zespołu Szkół w Kietrzu przy 
ul. Kościuszki 14 jest ciepło zdalaczynne, doprowadzane do węzła ciepłowniczego 
przyłączem ciepła. Ze względu na planowane zmiany związane z systemem przesyłania 
ciepła, począwszy od sezonu grzewczego 2023r./2024r. nie będzie możliwe dalsze 
korzystanie z ciepła zdalaczynnego dla ogrzewania szkoły.  

W skład kompleksu szkolnego wchodzą: 

• segment główny – budynek podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych; 

• segment sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym – budynek niepodpiwniczony, 
o jednej kondygnacji nadziemnej. 

Przegrody zewnętrzne budynku zostały docieplone, stolarka wymieniona na PVC. Wg 
sporządzonego bilansu ciepła dla budynku po dociepleniu projektowana strata ciepła 
wynosi 252 kW. 

Wewnętrzna instalacja grzewcza budynku szkoły wykonana została w oparciu 
o grzejniki płytowe i orurowanie z rur stalowych spawanych. Dostawa ciepła realizowana 
jest poprzez wymiennik ciepła typu JAD. Moc zamówiona 200 kW.  

Natomiast istniejące uzbrojenie terenu pokazano na aktualnej mapie zasadniczej oraz 
na rysunku projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500. 

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną poniżej opisane obiekty 
budowlane. 

1) Gazowe źródło ciepła pracujące w oparciu o: 

• zestaw czterech kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 137,6 kW, 
• zestaw trzech kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 103,2 kW, 

• zestaw czterech gazowych pomp ciepła o łącznej mocy 153,2 kW; 

Zestawy kotłów i pomp ciepła zostaną dostarczone w postaci prefabrykowanych 
elementów przeznaczonych do bezpośredniej zabudowy w miejscu ich montażu. 
Urządzenia montowane będą ramach nośnych, osadzonych bezpośrednio na 
projektowanych fundamentach żelbetowych. 
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2) Fundamenty żelbetowe pod urządzenia gazowego źródła ciepła. 

Fundamenty wykonane zostaną w postaci żelbetowych bloków, wylewanych na 
mokro z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą A-III 34GS oraz A-I St3SX. Fundamenty 
posadowione zostaną pod poziomem terenu, na podsypce piaskowej i podbudowie 
z chudego betonu klasy C8/10. Zewnętrzne podziemne powierzchnie fundamentów 
należy zaizolować przeciwwilgociowo. 
Zaprojektowano 4 fundamenty pod zestawy kotłów gazowych i 4 fundamenty pod 
zestaw pomp ciepła o wymiarach zewnętrznych 600x1500 mm i zagłębieniu 1,0 m 
p.p.t. każdy. 

3) Instalacje niezbędne do zapewnienia pracy gazowemu źródłu ciepła: 

a) instalacja gazu – zaprojektowana została na odcinku pomiędzy szafką gazową 
a urządzeniami gazowego źródła ciepła. Instalacja wykonana zostanie z rur PE100 
RC SDR11 o średnicy zewn. 90 mm, łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego i układanych w wykopach wąskoprzestrzennych, częściowo 
umocnionych, zlokalizowanych na terenie szkolnym. Punkt pomiarowo-odcinający 
o maksymalnej przepustowości Q=25 m3/h zaprojektowano w głównej szafce 
gazowej wolnostojącej. Instalacja na całej długości zostanie oznakowana 
przewodem znacznikowym, taśmą z tworzywa sztucznego o szerokości 20 cm; 

b) przyłącze ciepła – przeznaczone do przesyłania ciepła z gazowego źródła ciepła 
na cele grzewcze budynku szkoły w ilości Q=241 kW. Przyłącze zaprojektowano 
w technologii rur prefabrykowanych dla preizolacji o średnicy 2xDn100/200 mm, 
układanych w systemie stałym bez podgrzewania wstępnego. Połączenia rur 
i kształtek poprzez zespawanie niezaizolowanych końcówek stalowych, na które 
założone zostaną systemowe mufy termokurczliwe. Przewody posadowione 
zostaną w wykopach otwartych, umocnionych, w obsypce piaskowej.  
Odwodnienie rurociągów będzie się odbywało za pomocą króćców 
odwadniających zabudowanych w studzience obsługowej ∅1,0 m, z dostępem 
przez właz żeliwny Ø600 mm. 
Nad rurociągami ciepła ułożona zostanie kanalizacja teletechniczna 
zaprojektowana z rur osłonowych typu RHDPE Ø40x3,7 mm, wyposażona w linkę 
pod kabel teletechniczny. 
Trasa ciepłociągu oznaczona będzie taśmę ostrzegawczą T-100, układaną nad 
każdym z przewodów; 

c) instalacja odprowadzenia skroplin – kondensat wydzielany ze spalin urządzenia 
grzewczego odprowadzany będzie rurociągiem kondensatu wykonanym z rur PVC 
o śr. 110 mm do istniejącej kanalizacji poprzez projektowana studzienkę 
kanalizacyjną, w której zabudowany zostanie neutralizator kondensatu. Rurociąg 
zaprojektowano w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych, w obsypce 
piaskowej; 

d) instalacja zasilania elektrycznego – zewnętrzne urządzenia technologiczne 
zasilane będą z projektowanej rozdzielni RK z wyłączeniem pożarowym, 
zabudowanej w typowej obudowie termoutwardzalnej, usytuowanej przy wejściu 
na teren gazowego źródła ciepła. Linie kablowe typu YKY wyprowadzone zostaną 
z rozdzielni RK do szaf zasilająco-sterujących urządzeń technologicznych. 
Zasilanie rozdzielni RK wykonane zostanie kablem YKY 5x10mm2 z projektowanej 
tablicy węzła ciepła TW i zabezpieczone bezpiecznikami 25A. Tablicę węzła ciepła 
zasilić linią kablową YKY 5x16mm2 z rozdzielni RG szkoły, zlokalizowanej w końcu 
korytarza poziomu węzła ciepła; 

e) przekładka odwodnienia dachu – zaprojektowano przebudowę odcinka 
kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 200 mm i długości około l=23 m, 
odprowadzającego wody opadowe z rur spustowych dachu sali gimnastycznej. 
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4) Zagospodarowanie terenu miejsca zabudowy źródła ciepła: 

a) nawierzchnia terenu – wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej, szarej, 
o wysokości 6 cm. Natomiast przestrzeń pomiędzy fundamentami zaprojektowano 
jako teren nieutwardzony, pokryty drobnym kamieniem, np. otoczakami lub 
klińcem; 

b) ogrodzenie terenu – zaprojektowane zostało jako systemowe ogrodzenie 
panelowe o wysokości 2,0 m. Panele montowane będą bezpośrednio w gruncie, 
bez zabudowy cokołu betonowego. Słupki ogrodzenia należy osadzić w stopach 
fundamentowych z betonu klasy C12/15. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę 
wejściowa na teren źródła ciepła o szerokości bramy 1,0 m.  

c) instalacja oświetlenia – projektuje się wykonanie oświetlenia terenu 
zewnętrznego w pobliżu urządzeń technologicznych. W tym celu należy 
zastosować symetryczne naświetlacze LED o mocy ok 25W, strumieniu świetlnym 
min 3000lm, 4000K, IP65, IK09, montowane na elewacjach budynków sąsiednich 
na wysokości ok 4-5 m od poziomu terenu. Oświetlenie będzie zasilane 
z rozdzielnicy RK linią kablową YKYżo 3x2,5 mm2 i sterowane poprzez zegar 
astronomiczny. Na budynku linie kablowe prowadzone będą w rurach ochronnych 
RS20 

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY 

Z budową gazowego źródła ciepła związane są obiekty budowlane, dla których 
poniżej podana zostanie powierzchnia zabudowy oraz obiekty liniowe, dla których 
charakterystycznym parametrem jest długość i średnica przewodów. 

Dla każdego z obiektów budowlanych, realizowanych w ramach niniejszego 
przedsięwzięcia, wyznaczono powierzchnię zabudowy. 

 

Tabela 1 

Lp. Obiekt budowlany 
Długość 

[m] 
Szerokość 

[m] 
Ilość 
[szt.] 

Powierzchnia 
[m2] 

1 Fundamenty betonowe 1,5 0,4 8 4,8 

2 Nawierzchnia nieutwardzona  12,0 

3 Nawierzchnia z kostki 34,0 

 
 

Tabela 2 

Lp. Obiekt budowlany Średnica [mm] Długość [m] 
Powierzchnia 

[m2] 

1 Instalacja gazu 90 127,0 11,4 

2 Przewody ciepłownicze 2xDz200 90,0 36,0 

3 Odprowadzenie kondensatu 110 12,5 1,4 

4 Odwodnienie dachu  200 23,0 4,6 
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1.5. INFORMACJE I DANE 

1.5.1. INFORMACJE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE 

Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu 
tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane. 

Zamierzenie budowlane realizowane będzie na terenie objętym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym dla granic administracyjnych miasta 
Kietrz Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r. 
(wypis z miejscowego planu w załącznikach projektu budowlanego).  

Zgodnie z zapisami planu nie występują ograniczenia uniemożliwiające realizację 
przedmiotowej inwestycji. W pasie izolującym teren cmentarza znajdują się nieruchomości 
objęte niniejszym zamierzeniem budowlanym, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę infrastruktury technicznej 
obsługującej istniejące budynki. 

1.5.2. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 

Planowane zamierzenie budowalne realizowane będzie na terenie, który nie leży na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a budynek szkolny również nie został wpisany 
do tegoż rejestru. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (WKB 6727.39.2022.ES z dnia 27.01.2022r.) na terenie działek nr 1683/2 
i 1683/3 znajduje się stanowisko archeologiczne, które w żaden sposób nie koliduje 
z zamierzeniem budowlanym. 

W przypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych, roboty należy przerwać, 
znalezisko zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2020.282 z późniejszymi zmianami). 

1.5.3. INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego. 

Zamierzenie budowlane realizowane będzie poza terenem dokonanej lub planowanej 
eksploatacji górniczej. 

1.5.4. INFORMACJE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA  

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko. 
Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373), bowiem zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) budowa gazowego źródła ciepła w oparciu 
o gazowe kotły kondensacyjne i gazowe absorpcyjne pompy ciepła o mocy 241 kW nie 
należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Realizacja zamierzenia budowlanego prowadzona będzie przy zastosowaniu 
rozwiązań proekologicznych, chroniących środowisko. Obszar inwestycji zlokalizowany 
został poza terenami chronionymi, w tym także poza obszarem Natura 2000, obszarem 
specjalnej ochrony ptaków, stąd przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na 
obiekty chronione. 

Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane, jest terenem przeznaczonym 
pod zabudowę usługową, a planowana inwestycja nie spowoduje zmiany 
w dotychczasowym sposobie jego użytkowania, ani nie wprowadzi istotnych zmian 
w krajobrazie względem stanu istniejącego. Niemniej podczas prowadzonych prac 
budowlanych należy zastosować takie rozwiązania i zabezpieczenia, aby wszelkie 
uciążliwości związane z fazą realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zamknęły się 
w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, jak również aby nie nastąpiły 
przekroczenia dopuszczalnych norm i standardów jakości środowiska w zakresie emisji 
zanieczyszczeń i hałasu poza jego granicami. 

W związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia mogą pojawić się uciążliwości 
charakterystyczne dla etapu budowy lub eksploatacji, które należy eliminować w sposób 
przedstawiony poniżej.  

A. Etap budowy 

Uciążliwości powstałe na etapie budowy należy zaliczyć do uciążliwości 
przemijających i odwracalnych. Minimalizacja tych uciążliwości osiągnięta zostanie 
poprzez: 

− zapewnienie stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami; 

− przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− wykorzystanie produktów, materiałów, sprzętu oraz technologii o wysokim stopniu 

jakości, sprawności i nowoczesności; 

− zabezpieczenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
nieuczestniczącym w procesie inwestycyjnym. 

Ponadto uciążliwości spowodowane zwiększoną emisją spalin i hałasu pochodzących 
ze środków transportu i sprzętu mechanicznego eliminowane będą poprzez ograniczenie 
pracy sprzętu do godzin dziennych, minimalizacją pracy urządzeń na biegu jałowym 
i wyłączaniem urządzeń podczas przerw w pracy. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska gruntowo-wodnego należy stosować tylko sprzęt sprawny technicznie, wszelkie 
jego naprawy należy prowadzić poza terenem inwestycji, a materiały magazynować 
w sposób uniemożlwiający przedostanie się szkodliwych substancji do ziemi i wód. 

Wytwarzane podczas budowy odpady komunalne i budowlane gromadzone będą 
w sposób selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych. Odpady mogące niekorzystnie 
wpływać na środowisko zbierane będą w specjalistyczne pojemniki, zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich, a następnie przekazane firmom zewnętrznym, uprawnionym do 
ich utylizacji lub odzysku.  

Na odcinkach, na których prace prowadzone będą w pobliżu drzew, należy zachować 
szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić pozostałego drzewostanu a w szczególności 
należy brzeg wykopu zlokalizować w odległości ≥ 2,0 m od osi drzewa, prace ziemne, 
wykopy, w pobliżu drzew prowadzić ręcznie, napotkane korzenie drzew zabezpieczyć, 
a pnie osłonić do wysokości pierwszych gałęzi.  

B. Etap eksploatacji 
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Podczas eksploatacji projektowane obiekty budowlane nie będą miały niekorzystnego 
wpływu na środowisko, albowiem przyjęta technologia: 

− nie zakłada emisji gazów, pyłów lub promieniowania do atmosfery innych niż 
pochodzących ze spalania gazu; 

− nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. Odprowadzane do 
kanalizacji skropliny zostaną wcześniej oczyszczone w neutralizatorze kondensatu 
zabudowanym w studzience; 

− nie wymaga zastosowania zabezpieczeń akustycznych; 

− nie zmieni dotychczasowej formy użytkowania i zagospodarowania terenu, jako że 
teren planowanej inwestycji jest terenem usługowym z możliwością zabudowy 
infrastruktury technicznej. 

1.6. INFORMACJE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 
o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz 
z ich parametrami technicznymi. 

Zamierzenie budowlane, z uwagi na charakter obiektu budowlanego, nie wymaga 
ochrony przeciwpożarowej w postaci budowy dróg pożarowych ani przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę. Inwestycja realizowana będzie na terenie zurbanizowanym, 
z możliwością dojścia i dojazdu do placu budowy. Ściany przyległe do terenu źródła ciepła 
są ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. W przypadku ich docieplenia, należy je 
wykonać w technologii niepalnych materiałów izolacyjnych, np. wełny mineralnej.  

1.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszarem oddziaływania obiektu oznaczono teren, na który przedmiotowe 
przedsięwzięcie będzie wprowadzało ograniczenia w jego zabudowie. Dla niniejszej 
inwestycji obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany. Projektowany obiekt budowlany nie wprowadzi jakichkolwiek zmian 
w sposobie zagospodarowania i użytkowania sąsiednich posesji i nieruchomości. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz.U.2020.2351). 
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2. DOKUMENTY 

2.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Racibórz, 15 kwietnia 2022r. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2020.2351 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt zagospodarowania 
terenu dla zamierzenia budowlanego: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KIETRZU 
W ZAKRESIE PRZEJŚCIA NA PALIWO GAZOWE – ETAP I 

GAZOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zespół projektowy: 

Projektant: 

mgr inż. Bartłomiej MICHALASZEK 
nr uprawnień MAP/0481/PBS/19 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Beata WRANIK 
nr uprawnień SLK/0596/PWOS/04 

 

Projektant: 

mgr inż. Roman POŚPIECH 
nr uprawnień SLK/5948/PWBKb/15 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Tomasz CZOGAŁA 
nr uprawnień SLK/7806/PWBKb/18 

 

Projektant: 
Daniel Lasak 
nr uprawnień SLK/3812/PWOE/11 

 

Sprawdzający: 
Rafał Kramarczyk 
nr uprawnień SLK/4748/PWOE/13 
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2.2. KOPIE UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO IZBY 
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