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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Obiektem budowlanym będącym przedmiotem zamierzenia budowlanego jest 
gazowe źródło ciepła zaprojektowane do ogrzewania budynku szkolnego przy 
ul. Kościuszki 14 w Kietrzu. 

Obiekt został zaliczony do VIII kategorii obiektów budowlanych. 

1.2. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Zamierzony sposób u żytkowania oraz program u żytkowy obiektu 
budowlanego. 

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano: 
1) montaż urządzeń grzewczych gazowego źródła ciepła, 
2) montaż instalacji: 

• gazowej, 
• ogrzewczej, 
• odprowadzania kondensatu, 
• zasilania elektrycznego, 
• odwodnienia dachu, 

3) przebudowę węzła ciepła, 
4) posadowienie fundamentów pod urządzenia grzewcze, 
5) zagospodarowanie terenu wydzielonego pod urządzenia grzewcze. 

1.2.1. MONTAŻ URZĄDZEŃ GAZOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Podstawowymi elementami gazowego źródła ciepła są: 
− zestaw czterech kotłów kondensacyjnych przygotowanych do pracy na zewnątrz 

pomieszczeń, o mocy grzewczej 137,6 kW; 
− zestaw trzech kotłów kondensacyjnych przygotowanych do pracy na zewnątrz 

pomieszczeń, o mocy grzewczej 103,2 kW; 
− zestaw czterech gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej, 

przygotowanych do pracy na zewnątrz, o mocy grzewczej 153,2 kW.  

Efektywność kotłów gazowych kształtuje się na poziomie 98,6% przy parametrach 
zasilnia instalacji grzewczej 80/60 OC, a efektywność pomp ciepła wyniesie 152% w 
punkcie pracy A7/W50. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego wypływającego z 
pomp ciepła wynosi t= +65 OC.  

Źródło ciepła zostało dobrane w taki sposób by większość energii grzewczej dla 
zasilania szkoły w ciągu sezonu grzewczego produkowana była przez pompy ciepła. 
Ponieważ instalacja grzewcza budynku szkoły nie jest przystosowana do zasilania 
niskotemperaturowym czynnikiem grzewczym, w źródle ciepła oprócz pomp ciepła 
zabudowane zostaną kotły gazowe. Dobrane moce urządzeń pozwolą na pracę pomp 
ciepła do temperatury zewnętrznej t= -5 OC. Poniżej zadanej temperatury nastąpi 
wyłączenie pomp ciepła i wyłączna zostanie praca kotłów gazowych.  

W skład zestawów kotłów gazowych wchodzą kotły kondensacyjne montowane na 
wspólnej szynie stalowej i połączone ze sobą hydraulicznie i elektrycznie. Czynnikiem 
grzewczym jest glikol propylenowy o stężeniu 45%. 
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Kotły zasilane będą gazem ziemnym z wewnętrznej instalacji gazu. Każdy kocioł 
został fabrycznie wyposażony w niezależną pompę obiegową, umożliwiającą krążenie 
czynnika grzewczego w instalacji. Zestawy wyposażone będą w szafki zasilające, w 
stopniu ochrony przystosowanym do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafkach 
zabudowane są urządzenia sterujące grupą kotłów, zabezpieczenia elektryczne, 
programatory pracy kotłowni itp. Każda jednostka zespołu kotłów wyposażona jest 
w termostat STB, termostat regulacyjny, palnik nadmuchowy z elektrodą jonizacyjną 
kontrolującą obecność płomienia, sterownik pracy jednostki, armaturę ścieżki gazowej 
palnika i system antyzamrożeniowy.  

Zestaw gazowych pomp ciepła złożony jest z czterech absorpcyjnych pomp ciepła, 
zainstalowanych na wspólnej szynie stalowej i fabrycznie połączonych hydraulicznie 
i elektrycznie. Dobrano pompy w wersji wyciszonej i przystosowanej do pracy na zewnątrz 
budynku. 

Czynnikiem grzewczym jest glikol propylenowy o stężeniu 45%, czynnikiem 
chłodniczym pomp ciepła jest amoniak (czynnik R717), a czynnikiem absorbującym woda. 

Każda jednostka pompy ciepła złożona jest z modułu hermetycznego obiegu typu 
woda-R717, wykonanego ze stali. W urządzeniu odbywa się przemiana absorpcyjna 
przemiana chłodnicza polegająca na absorpcji czynnika roboczego (amoniaku) w 
czynniku nośnym (wodzie), a następnie odparowaniu czynnika roboczego. Ponadto w 
skład pompy ciepła wchodzi lamelowy wymiennik ciepła do pozyskiwania ciepła z 
powietrza zewnętrznego. Przemiany fazowe amoniaku pozwalają na pozyskiwanie 
niskotemperaturowego ciepła z powietrza zewnętrznego i przekazywanie go do czynnika 
grzewczego. 

W każdej jednostce zabudowana jest pompa obiegowa czynnika grzewczego, 
umożliwiająca przetłoczenie czynnika grzewczego do węzła ciepła. Zestaw pomp ciepła 
wyposażono w szafkę zasilającą, w stopniu ochrony przystosowanym do pracy 
w warunkach atmosferycznych. W szafce zabudowane zostaną urządzenia sterujące 
grupą pomp ciepła, zabezpieczenia elektryczne, programatory pracy urządzenia itp. 
Ponadto każda jednostka zespołu pomp wyposażona jest w termostat STB, zawory 
zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, termostat 
regulacyjny, palnik nadmuchowy z elektrodą jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, 
sterownik pracy jednostki, armaturę ścieżki gazowej palnika i system antyzamrożeniowy. 
Zestaw jest wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej i pracuje wg tzw. krzywej 
pogodowej (temperatura zasilania instalacji jest uzależniona od temperatury zewnętrznej i 
możliwa do ustalenia przez obsługę urządzeń). 

Ww. zestawy kotłów i pomp ciepła dostarczone zostaną w postaci prefabrykowanej 
i przeznaczone do bezpośredniej zabudowy w miejscu montażu. Każdy zestaw 
montowany będzie na fundamentach żelbetowych, na których wcześniej posadowione 
zostaną ramy nośne.  

Każdy kocioł gazowy oraz każda z pomp ciepła wyposażone zostaną w wylot spalin 
w postaci komina. Nie przewidziano odrębnego układu odprowadzenia spalin, ponad 
dobrany przez producenta urządzeń.  

Zabudowane w źródle ciepła kotły i pompy ciepła podlegają odbiorowi przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 

1.2.2. MONTAŻ INSTALACJI GAZU 

Istniejąca w budynku szkolnym instalacja gazowa zostanie przebudowana 
i dostosowana do zasilania dotychczasowych odbiorników oraz projektowanego źródła 
ciepła. 
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W miejsce istniejącej szafki gazowej zaprojektowano nową szafkę uwzględniającą 
wymogi związane z przebudową i rozbudową instalacji. Zabudowany gazomierz zostanie 
zdemontowany, a nowy licznik gazu zamontowany na zewnątrz budynku. Za licznikiem 
gazu nastąpi rozdział instalacji gazowej na instalację zasilającą istniejące urządzenia 
gazowe w kuchni oraz na projektowaną instalację zasilającą źródło ciepła. 

Na instalacji zasilającej urządzenia w kuchni szkoły wydano zawór odcinający 
z wyzwalaczem elektromagnetycznym, stanowiący odcięcie bezpieczeństwa dla instalacji 
gazowej z urządzeniami o łącznej zainstalowanej mocy przekraczającej 60 kW. Instalacja 
gazowa źródła ciepła, ze względu na lokalizację źródła na zewnątrz budynku, nie zostanie 
wyposażona w system bezpieczeństwa gazowego. 

Odcinek gazu pomiędzy szafką gazową na ścianie budynku a szafką gazową 
zaprojektowaną na ogrodzeniu gazowego źródła ciepła wykonany zostanie z rur PE100 
RC SDR11 o średnicy PEØ90, układanych w wykopie wąskoprzestrzennym, częściowo 
umocnionym, zlokalizowanym na terenie szkoły. W odległości 0,5 m od miejsca 
zabudowy szafek gazowych, zamontowane zostaną złączki przejściowe PE/stal. 
Podejścia do szafek gazowych na budynku i w granicy źródła ciepła wykonane zostaną z 
rur stalowych do gazu izolowanych fabrycznie polietylenem.  

Projektowany odcinek gazociągu zostanie oznakowany zgodnie z ZN-G-3001-3004. 
Na wysokości 5 cm nad powierzchnią przewodu należy ułożyć przewód znacznikowy 
DY 1x2,5 mm2, na wysokości 40 cm powyżej rury taśmę z tworzywa sztucznego (PE) 
o szerokości 20 cm, koloru żółtego.  

1.2.3. MONTAŻ PRZYŁĄCZA CIEPŁA 

Zadaniem projektowanego przyłącza ciepłowniczego będzie doprowadzenie ciepła 
o mocy Q=241 kW na potrzeby centralnego ogrzewania budynku szkoły. Przyłącze 
poprowadzone zostanie od gazowego źródła ciepła do budynku szkoły. 

Średnicę projektowanego przyłącza obliczono na podstawie natężenia przepływu 
nośnika ciepła q= 21 m3/h i obliczeniowej prędkości przepływu cieczy w rurociągu około 
v=0,8 m/s i wynosi 2xDn100 mm. Długość przyłącza ciepła L=90 m.  

Przyłącze sieci ciepłowniczej zaprojektowane zostało w technologii rur 
prefabrykowanych dla preizolacji, układanych w systemie stałym bez podgrzewania 
wstępnego. Połączenia rur i kształtek zaprojektowano poprzez zespawanie 
niezaizolowanych końcówek stalowych, na które założone zostaną systemowe mufy 
termokurczliwe. Na zakończeniu każdego przewodu przyłącza zabudowana zostanie 
pokrywa końcowa (końcówka termokurczliwa). Sposób wykonania połączeń winien być 
zgodny z wymaganiami i katalogiem technicznym producenta systemu rur 
preizolowanych. 

Wszelkie załamania na sieci, tzw. zmiana kierunku prowadzenia przewodów, 
realizowane będą za pomocą kolan preizolowanych. Układ kompensacji wydłużeń 
rozwiązano w oparciu o kolana oraz naturalne punkty stałe. W punktach kompensacji 
projektuje się kompensacyjne maty piankowe. Nad każdym przewodem sieci 
ciepłowniczej ułożona zostanie taśma ostrzegawcza T-100. 

Przyłącze ciepłownicze doprowadzone zostanie za ścianę zewnętrzną budynku, 
a następnie do pomieszczenia węzła ciepła. Podłączenie wymiennika ciepła należy 
wykonać z rur stalowych czarnych, zabezpieczonych antykorozyjnie i termicznie. 

Odwodnienie projektowanego ciepłociągu zostało zaprojektowane w najniższym 
punkcie przyłącza i wykonane zostanie za pomocą króćców odwadniających 
zabudowanych w studzience obsługowej ∅1000 mm z dostępem przez właz żeliwny 
∅600 mm. Odpowietrzenie sieci poprzez krócice odpowietrzające Dn15 mm montowane 
na rurociągu po wejściu do budynku. 



Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe – Etap I 
Gazowe źródło ciepła dla budynku szkolnego przy ul. Kościuszki 14 

 

 
Projekt architektoniczno-budowlany 6 

Na przejściu przez ścianę zewnętrzną budynku zabudowane zostaną pierścienie 
uszczelniające oraz uszczelnienia wodo- i gazoszczelne typu WGC.  

Równolegle do trasy sieci ciepłowniczej układana będzie kanalizacja teletechniczna 
do ułożenia kabla komunikacyjnego, łączącego sterownik źródła ciepła z węzłem ciepła 
w budynku. Zaprojektowano rury osłonowe 2 x RHDPE ∅40x3,7 mm z linką, 
poprowadzoną pomiędzy budynkiem, a terenem gazowego źródła ciepła.  

1.2.4. INSTALACJA ODPROWADZANIA KONDENSATU 

Urządzenie grzewcze wyposażone zostanie w systemowy układ odprowadzania 
kondensatu ze spalin. Kondensat prowadzony będzie przewodem z rur PCV110 mm 
układanych w wykopie otwartym wąskoprzestrzennym. Zebrane skropliny odprowadzane 
będą do istniejącej instalacji kanalizacyjnej znajdującej się na terenie szkoły poprzez 
projektowany neutralizator kondensatu zabudowany w studzience kanalizacyjnej.  

Przed zamarzaniem kondensatu rurociąg PCV50 mm prowadzony naziemnie 
zabezpieczony zostanie izolacją z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy wyposażoną 
w kabel grzejny. 

1.2.5. ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

Projektowane zewnętrzne urządzenia technologiczne zasilone zostaną 
z projektowanej rozdzielni RK z wyłączeniem pożarowym, zabudowanej w typowej 
obudowie termoutwardzalnej, usytuowanej przy wejściu na teren kotłów. Należy 
wyprowadzić linie kablowe typu YKY z rozdzielni RK do szaf zasilająco-sterujących 
urządzeń technologicznych. 

W miejscach utwardzonych, skrzyżowaniach, zbliżeniach i kolizjach, kable układane 
będą w rurach ochronnych. Zasilanie rozdzielni RK wykonane zostanie kablem 
YKY 5x10mm2 z projektowanej tablicy węzła ciepła TW i zabezpieczone bezpiecznikami 
25A. Zaprojektowano zasilanie tablicy węzła ciepła linią kablową YKY 5x16mm2 z 
rozdzielni RG szkoły, zlokalizowanej w końcu korytarza poziomu węzła ciepła. 

Zasilanie przeprowadzone będzie przez przeciwpożarowy wyłącznik prądu węzła 
ciepła. Obwód zasilania węzła zabezpieczony bezpiecznikami o wartości 32A. 

Instalacja uziomowa zaprojektowana została z bednarki St/Zn 30x4mm, do której 
przyłączone będą projektowane urządzenia. 

1.2.6. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPŁA 

Zakres przebudowy węzła ciepłowniczego ograniczony został do prac związanych 
z dostosowaniem istniejącej instalacji do pracy z nowym źródłem ciepła. Ciepło 
dostarczane będzie z projektowanego gazowego źródła ciepła nowobudowanym 
przyłączem ciepła, wg pkt. 1.2.3.  

Czynnikiem grzewczym, krążącym pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a płytowym 
wymiennikiem ciepła będzie glikol propylenowy. Układ węzła ciepła wyposażony zostanie 
w automatykę umożliwiającą bezobsługową pracę urządzeń. W węźle zabudowane 
zostaną następujące urządzenia: 

− płytowy wymiennik ciepła, 
− bufor ciepła w postaci dwóch zbiorników o pojemności 1500 dm3 każdy; 
− naczynia wzbiorcze: 

• zabezpieczające stronę źródła ciepła, 
• zabezpieczające zład instalacji ogrzewania; 

− stacja uzdatniania wody; 
− komplet pomp obiegowych; 
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− rozdzielacze, na których nastąpi rozdział ciepła na: 
• obieg ogrzewania budynku A (bud. główny) o mocy grzewczej Q=121 kW, 
• obieg ogrzewania budynku B (łącznik) o mocy grzewczej Q=72 kW, 
• obieg ogrzewania budynku C (sala gimnastyczna) o mocy grzewczej Q=51 kW. 

Przewody montowane w pomieszczeniu węzła ciepła zaprojektowano z rur 
stalowych czarnych bez szwu, z końcówkami gładkimi, wg PN 80/H-74219, łączonymi 
przez spawanie. Przewody mocowane będą do ściany za pomocą uchwytów lub 
wsporników oraz zabezpieczone antykorozyjnie i termicznie.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych zdemontowane zostaną istniejące 
urządzenia, armatura i orurowanie instalacji technologicznych oraz osprzęt i okablowanie 
instalacji elektrycznej. W ramach prac budowlanych zaprojektowano wykonanie: 

− instalacji ściekowej zabudowanej pod posadzką pomieszczenia; 
− instalacji elektrycznej, w tym oprawy oświetleniowej ze źródłem LED, gniazd 

wtykowych 230V i zasilania urządzeń technologicznych; 
− reperację tynków wraz z malowaniem stropu i ścian pomieszczenia; 
− ułożenie płytek ceramicznych na posadzce i ścianach pomieszczenia. 

1.2.7. FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA GRZEWCZE 

Zaprojektowano osiem fundamentów pod gazowe kotły ciepła i absorpcyjne pompy 
ciepła. Fundamenty wykonane zostaną w postaci bloków żelbetowych, wylewanych na 
mokro z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalą A-III 34GS oraz A-I St3SX. Fundamenty 
posadowione zostaną na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu klasy 
(C8/10), a powierzchnie fundamentów zaizolowane przeciwwilgociowo: 

• dno - 2 x papa na lepiku, 
• ściany 2 x roztwór izolacyjny. 

Fundamenty urządzeń zostały tak usytuowane, aby ich lokalizacja zapewniała 
łatwość zabudowy, możliwość dostawy i montażu urządzeń oraz bezkolizyjne 
prowadzenie prac serwisowo-konserwacyjnych i eksploatacyjnych. 

1.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu ograniczono do miejsca zabudowy urządzeń grzewczych, 
powietrznych pomp ciepła oraz kotłów gazowych kondensacyjnych. W ramach 
przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące elementy: 

A. nawierzchnia terenu – nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej 
w kolorze szarym. Przestrzeń pomiędzy projektowanymi fundamentami wykonana 
zostanie jako nawierzchnia nieutwardzona, pokryta drobnymi kamieniami, np. 
klińcem kamiennym; 

B. ogrodzenie – ogrodzenie wykonane zostanie jako systemowe ogrodzenie panelowe. 
Projektuje się ogrodzenie wysokości 2,0 m, montowane bezpośrednio w gruncie, 
bez zabudowy cokołu betonowego. W ogrodzeniu zamontowana zostanie brama o 
szerokości 1,0 m; 

C. zieleń – wokół wydzielonego terenu wykonany zostanie trawnik, na którym 
posadzona zostanie rośliny zimozielone. 

1.3. SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO RÓ ŻNYCH WARUNKÓW 

Sposób dostosowania obiektu budowlanego do warunków  wynikaj ących 
z wymaganych przepisami szczególnymi pozwole ń, uzgodnie ń lub opinii 
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innych organów, lub ustale ń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Inwestycja w całości realizowana będzie na obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych 
miasta Kietrz (Uchwała nr XXXVII/330/2017 Rady Miasta w Kietrzu z dnia 22 czerwca 
2017r.). 

Według wypisu z miejscowego planu (pismo WKB 6727.39.2022.ES z dnia 
27 stycznia 2022r.) działki, na których planowana jest budowa gazowego źródła ciepła, 
oznaczone zostały następująco: 

− działka nr 1683/2: 
• tereny wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych, 
• pas izolujący teren cmentarza, 
• stanowisko archeologiczne; 

− działka nr 1683/3: 
• teren zabudowy usługowej, 
• pas izolujący teren cmentarza, 
• stanowisko archeologiczne. 

Żaden z zapisów planu nie wyklucza realizacji przedmiotowego zamierzenia. 
Zgodnie z zapisem miejscowego planu dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną w 
oparciu o stosowanie indywidualnych źródeł ciepła (art. 52 ust. 1 pkt 5) oraz budowę, 
przebudowę a także zmiany przebiegu lub likwidację istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu ciągłości systemu zaopatrzenia w poszczególne media (art. 
52 ust. 2). 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEG O 

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykonane zostanie: 

A. gazowe źródło ciepła o mocy dostarczanej na potrzeby odbiorcy Q= 241 kW, w 
skład którego wejdą: 
• zestaw czterech kotłów kondensacyjnych przygotowanych do pracy na zewnątrz 

pomieszczeń, o mocy grzewczej 137,6 kW; 
• zestaw trzech kotłów kondensacyjnych przygotowanych do pracy na zewnątrz 

pomieszczeń, o mocy grzewczej 103,2 kW; 
• zestaw czterech gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej, 

przygotowanych do pracy na zewnątrz, o mocy grzewczej 153,2 kW; 

B. osiem jednakowych fundamentów pod źródło ciepła wylewanych na mokro: 
• beton klasy C20/25; 
• zbrojenie stalą A-III 34GS oraz A-I St3SX; 
• wysokość bloku h=1,3 m, przekrój podstawy 1,5x0,6 m; 
• poziom posadowienia -1,0 m; 

C. zagospodarowanie terenu źródła ciepła: 
• powierzchnia podpór i fundamentów  - 5,6 m2, 
• powierzchnia utwardzona, kostka brukowa - 34,0 m2, 
• powierzchnia nieutwardzona   - 12,0 m2, 
• zieleń      - 7,0 m2. 

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie pos adowienia obiektu 
budowlanego 

Warunki wodne uznano jako proste . Na podstawie założeń projektowych, 
istniejących warunków gruntowych podłoża oraz rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) dla 
przedmiotowego obiektu budowalnego ustalono drug ą kategori ę geotechniczn ą. 

1.6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktery zujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi 
i obiekty s ąsiednie. 

Poniżej przedstawiono wpływ gazowego źródła ciepła na środowisko: 

a) planowane wykorzystanie wody i odprowadzanie ścieków 
Woda pobierana z miejskiej sieci wodociągowej wykorzystana zostanie tylko na 
etapie budowy do płukania rurociągów oraz przeprowadzenia próby szczelności. Po 
zakończeniu prób szczelności woda zostanie odprowadzona do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. 
Wody opadowe z wykopów będą odprowadzane jedynie podczas prowadzonych 
robót ziemnych w okresie deszczowym. Z uwagi na ich niewielkie ilości planuje się 
zrzucić je do sieci kanalizacyjnej lub na trawiaste pobocze. Ilość odprowadzanych 
wód będzie zależna od warunków atmosferycznych, deszczy nawalnych. 
Kondensat ze spalin w ilości 25,3 m3/rok odprowadzany będzie do instalacji 
kanalizacji sanitarnej.  

b) planowana emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
Na etapie budowy emisja pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego związana 
będzie z pracą silników spalinowych oraz pyleniem z terenu budowy. Zjawisko to 
będzie miało charakter przemijający i odwracalny, oraz ograniczy się do terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. Eliminowane będzie poprzez ograniczenie 
pracy sprzętu do godzin dziennych, zabezpieczenie materiałów sypkich (piasku, 
pospółki, ziemi) poprzez okrycie brezentem lub systematycznym zraszaniem wodą 
oraz bieżącym oczyszczaniem placu budowy z ziemi wydobytej z wykopów. 
Natomiast na etapie eksploatacji gazowego źródła ciepła do powietrza 
atmosferycznego odprowadzane będą gazy w ilości 28.100 m3/rok, a w tym: 
• NOX w ilości  - 36,0 kg/rok 
• CO w ilości  - 10,1 kg/rok 
• pył w ilości  - 0,4 kg/rok 
• SO2 w ilości  - 0,1 kg/rok 
• CO2 w ilości  - 54,9 Mg/rok. 

c) rodzaj i szacowana ilość wytwarzanych odpadów 
Na etapie realizacji obiektu budowlanego powstaną: 
• zmieszane odpady opakowaniowe (kod: 15 01 06) – w ilości uzależnionej od 

producenta i dostawcy materiałów; 
• zużyte tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (kod: 15 02 03) – w ilości nie 

przekraczającej 1 m3; 
• gleba i ziemia z wykopów (kod: 17 05 04) – w ilości około 450 m3; 
• zmieszane odpady z budowy i demontażu (kod: 17 09 04) – w ilości nie 

przekraczającej 0,15 t.; 
• odpady komunalne (kod: 20 03 01) – w ilościach nie przekraczających 2 m3.. 
Odpady zostaną przekazane specjalistycznym firmom, zajmującym się utylizacją lub 
ich odzyskiem. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów. 
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Nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska. 

d) emisja hałasu, drgań i promieniowania 
Hałas powstały na etapie budowy spowodowany będzie pracą sprzętu 
mechanicznego. Zakłócenia będą krótkotrwałe, o maksymalnym zasięgu do 50 m. 
Uciążliwości eliminowane będą ograniczeniem pracy sprzętu do godzin dziennych, 
minimalizacją pracy urządzeń na biegu jałowym i wyłączaniem urządzeń podczas 
przerw w pracy. 
Podczas pracy gazowego źródła ciepła poziom ciśnienia akustycznego będzie się 
utrzymywał na poziomie 58 dB w odległości 5 m od źródła hałasu. 
Obiekt budowalny nie będzie generował drgań, ani szkodliwego promieniowania. 

e) istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne 
Podczas prowadzenia robót ziemnych przestrzegane będzie zachowanie 
szczególnej ostrożności, by nie uszkodzić sąsiedniego drzewostanu, a w 
szczególności należy uwzględniać poniższe zalecenia: 

• brzeg wykopu należy zlokalizować w odległości ≥ 2,0 m od osi drzewa; 
• w obrębie rzutu korony drzewa należy zwiększyć nakłady pracy ręcznej; 
• napotkane korzenie drzew należy zabezpieczyć stosując szalowanie wykopu; 
• pnie drzew rosnące w odległości mniejszej niż zadana należy osłonić do 

wysokości pierwszych gałęzi osłonami z desek i słomy; 
• nie należy transportować ani składować materiałów w obrębie rzutu koron 

drzew. 

Prace budowlane będą prowadzone w sposób niezagrażający środowisku 
gruntowo-wodnemu. Uciążliwości spowodowane wyciekiem paliwa lub innych 
szkodliwych substancji do gruntu eliminowane będą poprzez zastosowanie sprzętu 
sprawnego technicznie oraz poprzez odpowiednią organizację prac budowlanych 
i magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót 
w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego oraz utwardzenie 
i zabezpieczenie miejsc realizacji prac przed możliwością przedostania się 
substancji. Ponadto wszelkie naprawy sprzętu prowadzone będą poza terenem 
inwestycji, co uniemożliwi powstawanie wycieków do ziemi i wód. Ilość gazów i 
pyłów odprowadzanych do atmosfery nie przekracza dopuszczalnych norm. 

1.7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ŻENIA 

Informacja o zasadniczych elementach wyposa żenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj ących u żytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Nie dotyczy. 

1.8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117) gazowe źródło ciepła zaliczono do obiektów 
budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem, a projekt budowlany został uzgodniony pod względem ochrony ppoż..  

Projektowane źródło ciepła zlokalizowane zostanie poza budynkiem szkolnym, na 
wydzielonym w tym celu terenie, przylegającym do ścian budynku sali gimnastycznej 
i zaplecza sali. Na ścianach budynków przylegających do źródła ciepła nie ma 
zlokalizowanych żadnych otworów okiennych i drzwiowych. Ściany te pełnią rolę ścian 
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oddzielenie pożarowego. Ewentualne docieplenie w/w ścian może się odbyć przy użyciu 
materiałów izolacyjnych niepalnych, np. wełny mineralnej. 

Droga ewakuacyjna na terenie źródła ciepła, od urządzeń technologicznych do 
bramy wyjściowej, zostanie oznakowana znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, n  2).  

Na terenie źródła ciepła nie wolno przechowywać jakiekolwiek materiałów, 
niezwiązanych z pracą źródła. 

Zamierzenie budowlane, 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. 

1.9. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODST ĘPSTWO 

Informacja o zgodzie na odst ępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub 
o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa  w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo żarowej (Dz.U.2020.961), je żeli zostały 
wydane. 

Nie dotyczy. 
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2. DOKUMENTY 

2.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 

Oświadczenie o sporz ądzeniu projektu zgodnie z obowi ązującymi 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 architektoniczno-
budowlany 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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