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1.  Temat opracowania 
 
Tematem opracowania jest projekt techniczny wymiany wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu. 
 
2.  Podstawa opracowania 
 

- umowa nr 118/2019 z dnia 20.02.2019r. 
- inwentaryzacja budynku do celów projektowych,  
- Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 12                           

w Sosnowcu wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego A. Czepczor z dnia 
19.11.2008r. udostępniona przez Inwestora. 

- Audyt remontowy budynku dla przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu” nr opracowania 7/11/2015r. 
udostępniona przez Inwestora, 

- obowiązujące normy i przepisy. 
 
3. Opis techniczny 
 

3.1.  Opis budynku 
 
Budynek mieszkalny przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu jest budynkiem całkowicie 
podpiwniczonym, wielorodzinnym, jedno klatkowym, posiadającym 7 kondygnacji 
naziemnych, zabudowanym w ciągu kamienic. W budynku znajdują się 34 lokale mieszkalne. 
Budynek posiada poddasze nieużytkowe.  
Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne 
murowane z cegły pełnej. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe. Stropodach 
niewentylowany z płyt panwiowych kryty papą termozgrzewalną. 
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedmiotowym budynku wykonano 
następujące prace remontowe: 
- ocieplono ściany zewnętrzne styropianem o gr. 14 cm (λ=0,040 W/mK), 
- wykonano izolację termiczną ścian piwnic do poziomu ław fundamentowych za pomocą 

styropianu wodoodpornego o gr. 10 cm (λ=0,031 W/mK) wraz z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej, 

- ocieplono dach nad częścią strychową styropianem laminowanym papą o grubości 20 cm 
(λ=0,40 W/mK), 

- ocieplono stropodach za pomocą granulatu z wełny mineralnej o gr. 19 cm (λ=0,40 
W/mK), 

- wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej oraz drzwi wejściowe do budynku. 
 
Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, 
centralnego ogrzewania. 

 
3.2.   Instalacja centralnego ogrzewania – stan istniejący 

 
Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku przy Mościckiego 12                          
w Sosnowcu zasilana jest z niskoparametrowej sieci cieplnej o parametrach czynnika 
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grzewczego 90/65oC. jest instalacją tradycyjną, z rozdziałem dolnym, pracująca w systemie 
zamkniętym.  Wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. 
Przewody rozdzielcze (poziomy) prowadzone są pod stropem w piwnicy, a piony ułożone są w 
bruzdach ściennych w lokalach mieszkalnych oraz na klatce schodowej. Na podejściach do 
pionów zamontowane są zawory odcinające. Na ostatniej kondygnacji zabudowany jest 
zbiornik odpowietrzający, do którego podłączone zostały piony grzewcze. Ze względu na zły 
stan techniczny korony odpowietrzającej na części pionów zabudowano automatyczne zawory 
odpowietrzające.  
Przewody rozdzielcze (poziomy) oraz podejścia do pionów w piwnicy zaizolowane są matami                 
z waty szklanej w płaszczu gipsowym. W piwnicy zlokalizowane są rozdzielacze stalowe                         
o średnicy Dn 100. Na wejściu/wyjściu z każdego rozdzielacza na poszczególne sekcje 
zabudowano zawory odcinające. 
W lokalach mieszkalnych i na klatce schodowej zabudowane są grzejniki członowe żeliwne.                 
W części pomieszczeń w lokalach mieszkalnych dokonano wymiany grzejników na grzejniki 
stalowe płytowe lub aluminiowe członowe. W poszczególnych łazienkach zabudowano 
grzejniki drabinkowe. Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zabudowane są zawory 
grzejnikowe odcinające bez możliwości nastawy wstępnej. 

 
3.3.  Projektowany zakres wymiany instalacji centralnego ogrzewania 

 
3.3.1.  Roboty demontażowe 

 
W zakres robót demontażowych wchodzą: 

- demontaż istniejącej armatury grzejnikowej wraz z gałązkani grzejnikowymi, 
- demontaż istniejących grzejników, 
- demontaż istniejących rozdzielaczy warz z armatura odcinającą, 
- demontaż istniejącej korony odpowietrzającej, 
- demontaż poziomów wraz z podejściami do pionów grzewczych oraz armaturą 

podpionową zabudowanych w piwnicy, 
- demontaż istniejącej izolacji przewodów c.o. wykonanej z waty szklanej z płaszczu 

gipsowym. 
 

3.3.2.  Montaż instalacji centralnego ogrzewania 
 

Przewody instalacji c.o. 
 

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur ze stali węglowej ocynkowanych na zewnątrz 
Steelpres firmy Raccorderie Metalliche, łączonych metodą prasowania wtłaczanego.  
Przewody rozprowadzające (poziomy) należy prowadzić pod stropem w piwnicy budynku. 
Piony grzewcze zasilające grzejniki należy prowadzić na ścianach w lokalach mieszkalnych   
oraz na klatce schodowej. Dopuszcza się montaż pionów w bruzdach  ściennych, pod 
warunkiem prowadzenia przewodów w przeszlu ochronnym. 
Piony należy zakończyć w najwyższych punktach samoczynnymi odpowietrznikami 
automatycznymi Dn15. Pod każdym z odpowietrzników należy zabudować zawór odcinający               
o średnicy nominalnej Dn 15.                               
Na podejściu do każdego pionu należy zabudować na przewodach zasilających zawory kulowe 
odcinające, a na przewodach powrotnych zawory równoważące STAD IMI TA. Zawory należy 
montować w miejscach łatwo dostępnych na korytarzach piwnic. Miejsce montażu zaworów 
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podpionowych przedstawiono na rys. nr 01. Średnice nominalne oraz nastawy wstępne 
zaworów podpionowych przedstawiono na rys. nr 10 oraz 11. 
 
Przejścia przewodów instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach 
ochronnych wypełnionych niepalnym materiałem plastycznym. 
 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy mocować do przegród budowlanych                       
za pomocą zamocowań stałych i przesuwnych. 
Zamocowanie stałe należy zrealizować poprzez obejmy metalowe do rur z wkładką gumową. 
W przypadku pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zamocowanie stałe 
należy zabudować pod każdym trójnikiem (miejsce włączenia gałązki grzejnikowej). 
Zamocowanie przesuwne należy zrealizować poprzez obejmy metalowe do rur bez wkładki 
gumowej.  
Zamocowań stałych i przesuwnych nie można montować na złączach rur. 
Maksymalne dopuszczalne odległości pomiędzy podporami (zamocowaniami) dla rur ze stali 
węglowej ocynkowane na zewnątrz przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 
 

L.p. Średnica zewnętrzna  
rury w [mm] 

Odległość pomiędzy  
podporami w [m] 

1 15 1,50 

2 18 1,50 

3 22 2,00 

4 28 2,50 

5 35 2,50 

6 42 3,00 

7 54 3,50 

 
Izolacja przewodów 
 
Wszystkie przewody wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zabudowane w piwnicy 
budynku oraz na klatce schodowej należy ocieplić elastyczną otuliną z wełny skalnej pokrytą 
płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposażona w zakładkę samoprzylepną Flexorock 
Rockwool (zgodnie z wymogami zawartymi w DZ. U. poz. 1422 z dnia 18.09.2015r.                                  
z późniejszymi zmianami). 

 
Grzejniki i zawory termostatyczne 

 
Do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń w lokalach mieszkalnych oraz na klatce 
schodowej projektuje się boczno zasilane płytowe grzejniki kompaktowe firmy Vogel & Noot 
typ: VNH Cosmo. W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe firmy Terma typ: Tytus. 
Przy grzejnikach na przewodzie zasilającym należy zabudować zawory regulacyjne z nastawą 
wstepną typu CosmoCONTROL. Na przewodzie powrotnym projektuje się montaż śrubunków 
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grzejnikowych odcinających typu CosmoControl 3 – Rossweiner. Średnice nominalne oraz 
nastawy zaworów przedstawiono na rys. nr 10 oraz 11. 
 
Grzejniki płytowe należy montować na uchwytach grzejnikowych na ścianach pod oknem.                
Grzejniki drabinkowe należy montować na uchwytach grzejnikowych na ścianach łazienek                      
w miejscach łatwo dostępnych. Miejsce zabudowy grzejników przedstawiono na rys. nr 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09. 
 
W przypadku niewystarczającej ilości miejsca do zabudowy dobranych grzejników dopuszcza 
się zmianę wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) grzejnika, z zastrzeżeniem zachowania 
typu oraz parametrów technicznych grzejnika. 
 
Do regulacji temperatury w pomieszczeniach projektuje się cieczowe głowice termostatyczne 
CosmoHead 4. Głowice należy zabudować na zaworach regulacyjnych. 

 
Rozdzielacze c.o. 
 
W piwnicy budynku należy zabudować nowe rozdzielacze instalacji c.o. Rozdzielacze należy 
wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 
Dn 65. Rozdzielacze należy zabudować na ścianie w piwnicy. Na rozdzielaczu zasilającym, na 
odejściu na każdą z sekcji  należy zabudować zawory równoważące STAD TA, a na rozdzielaczu 
powrotnym dla każdej sekcji projektuje się montaż regulatorów różnicy ciśnienia STAP TA. 
Średnice nominalne oraz miejsce zabudowy zaworów STAD i STAP przedstawiono na rys. nr 12. 
Na rozdzielaczach należy zabudować manometry tarczowe (0 – 10 bar),  termometry         
(0 - 100˚C) oraz zawory spustowe o średnicy nominalnej Dn 15. Przed każdym z rozdzielaczy 
należy zabudować zawory odcinające o średnicy nominalnej Dn40. 

 
3.4.  Próby montażowe i badania odbiorcze.  

 
Po wykonaniu robót montażowych, całość przewodów i urządzeń poddać płukaniu wodą 
wodociągową i próbie hydraulicznej na ciśnienie o wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 
Po przeprowadzeniu prób hydraulicznych należy przeprowadzić próbę działania instalacji na 
gorąco. 
Całość prac odbiorczych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                
i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL. 

 
3.5.  Warunki techniczne wykonania 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z:  

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wraz z późn. zmian. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz              
z późn. zmian. 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999r. w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych wraz z późn. zmian. 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL. 
oraz zgodnie z obowiązującymi Normami Polskimi w zakresie wewnętrznych instalacji 
ogrzewczych oraz instrukcjami montażu producentów. 
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 3.6.  Warunki BHP 
 
Wszelkie prace montażowe, remontowe i eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie z:   

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach instalacji energetycznych wraz z 
późn. zmian. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych wraz z późn. 
zmian. 

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wraz z późn. zmian. 
 

 4.  Obliczenia techniczne 
 

4.1.  Założenia do obliczeń 
 
Instalacja centralnego ogrzewania: 
-     ogrzewanie wodne pompowe w systemie zamkniętym z rozdziałem dolnym 
-     obliczeniowa temperatura wody grzewczej      90/65 C 
-     strefa klimatyczna                                                 III 
-     obliczeniowa temperatura zewnętrzna              - 20 C 
 

4.2.  Wyniki obliczeń 
 
Obliczenia wykonano w całości przy użyciu programu komputerowego firmy InstalSoft         
Instal – Therm 4.13 HCR oraz Instal – OZC 4.13. 

 
Parametry instalacji :  
 
-   Projektowane obciążenie cieplne budynku: 

 81,00  kW 
-   Przepływ wody grzewczej: 

 3341,40   kg/h 
-    Pojemność wodna instalacji c.o      

 773,40  dm3 
-   Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.   

 37,00  kPa  
-   Ciśnienie max instalacji c.o.                           

 400,00  kPa 
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 5.  Zestawienie materiałów. 
 

- Rury 
 
L.p. Wyszczególnienie Wielkość Ilość Jednostka

15 x 1,2 991 m

18 x 1,2 207 m

22 x 1,5 77 m

28 x 1,5 34 m

35 x 1,5 36 m

42 x 1,5 10 m

Rury - Steelpres ocynkowane zewnętrznie Raccorderie Metalliche

1

 
 
 - Zawory 
 
L.p. Wyszczególnienie Wielkość Ilość Jednostka

Zawór term. CosmoCONTROL 1, prosty 15 148 szt.

Głowica term. CosmoHEAD (1-28°C), biała  - 148 szt.

CosmoCONTROL 3 - Rossweiner 15 148 szt.

15 16 szt.

40 2 szt.

Regulator różnicy ciśnienia STAP 10-40 kPa 40 2 szt.

15 27 szt.

20 5 szt.

40 2 szt.

Odpowietrznik prosty 15 16 szt.

8 Rozdzielacz stalowy 2 1/2" 2 szt.

9 Termometr tarczowy (0 - 100°C)  - 2 szt.

10 Manometr tarczowy (0 - 10 bar)  - 2 szt.

TOUR & ANDERSSON - zawory regulacyjne

6

BIMs PLUS Zawory termostatyczne

7

BIMs PLUS Głowice/Siłowniki

BIMs PLUS Zawory 

TOUR & ANDERSSON - zawory równoważące

Zawory odcinające proste

Odpowietrzniki

1

2

3

Zawór równoważący gwintowany STAD z 
odwodnieniem i króćcami pomiarowymi.

4

5

 
 

 
 



Dokumentacja techniczna wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku                                                         
Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu.                                                           

 

8 
 

- Izolacja 

 
L.p. Wyszczególnienie Grubość Ilość Jednostka

Średnica wewnętrzna - 18mm 40 mm 148 m

Średnica wewnętrzna - 22mm 40 mm 71 m

Średnica wewnętrzna - 28mm 60 mm 34 m

Średnica wewnętrzna - 35mm 60 mm 36 m

Średnica wewnętrzna - 42mm 80 mm 22 m

1

Otuliny ROCKWOOL Flexorock

 
 
- Grzejniki drabinkowe 

 
Typ H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka

Tytus 440 820 440 132 31 szt.

Tytus 640 820 640 132 3 szt.

Grzejniki - TERMA 

 
 

- Grzejniki kompaktowe  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L.p. Typ H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka

11K/500 500 400 61 1 szt.

11K/500 500 520 61 6 szt.

11K/500 500 600 61 18 szt.

11K/500 500 720 61 24 szt.

11K/500 500 800 61 13 szt.

11K/500 500 920 61 16 szt.

11K/500 500 1000 61 7 szt.

11K/500 500 1120 61 5 szt.

11K/500 500 120 61 2 szt.

11K/500 500 1320 61 2 szt.

11K/600 600 720 61 1 szt.

11K/900 900 800 61 1 szt.

11K/900 900 920 61 1 szt.

21K/500 500 920 80 1 szt.

21K/500 500 1000 80 1 szt.

21K/900 900 400 80 8 szt.

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

1
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L.p. Typ H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka

21K/900 900 520 80 1 szt.

22K/900 900 400 105 3 szt.

22K/900 900 600 105 2 szt.

22K/900 900 720 105 1 szt.

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

2
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 
OBIEKT:     Budynek Mieszkalny 
                    Sosnowiec, ul. Mościckiego 12 
 
 
 
INWESTOR:      Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu 
 
 
 
 
 
 

Projektował: 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 Opracował: 
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Niniejsza dokumentacja „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” została 
opracowana zgodnie z wymogami określonymi w §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury             
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                        
i stanowi podstawę do opracowania „planu BiOZ”. 
 
6.1.  Zakres robót objętych projektem 
 
Zakres robót obejmuje:  
-   demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 
-  montaż instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy, lokalach mieszkalnych oraz na klatce 
schodowej, 
-  montaż w lokalach mieszkalnych grzejników z armaturą regulacyjną. 
Wszystkie prace związane z realizacja niniejszego zadania prowadzone będą przy zachowaniu 
ciągłości użytkowania budynku przez mieszkańców. Ograniczenia swobody poruszania będą 
obowiązywać na poszczególnych odcinkach budowy (na klatce schodowej, w pomieszczeniach 
piwnic, w poszczególnych mieszkaniach). 
 
6.2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 12. 
Zarządca budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 12                           
w Sosnowcu. 
Omawiany obiekt jest budynkiem istniejącym, wolnostojącym, 7 kondygnacyjnym, całkowicie 
podpiwniczonym. 
 
6.3.   Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                               
i ochrony zdrowia ludzi 
 
Roboty prowadzone będą wewnątrz budynku. W sąsiedztwie czynnych dróg dojazdowych                 
i chodników przy budynku prowadzone będą roboty związane z dostawą urządzeń                                
i materiałów niezbędnych do montażu, co spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa tak 
dla pracowników ze strony poruszających się pojazdów ruchu lokalnego jak i dla uczestników 
ruchu drogowego. 
Miejsca prowadzenia prac transportowych powinny być oznakowane i właściwie 
zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. Ograniczenia ruchu                                         
na poszczególnych odcinkach jezdni i chodnika należy ustalić na czas budowy i oznakować. 
 
6.4.  Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z wyminą wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania występują następujące zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
ludzi : 
-   przy rozkładaniu i transporcie długich elementów (rury), 
-   przy pracach demontażowych, 
- przy pracach z użyciem sprzętu mechanicznego dla wykonania przewiertów w ścianach                       

i stropach, 
-   przy pracach montażowych na klatce schodowej oraz w piwnicy, 
-   przy pracach montażowych w lokalach mieszkalnych – montaż rur, grzejników i armatury.  
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6.5.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  
niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zaznajomić pracowników z instrukcją 
bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy (monter 
instalacji, pracownik budowlany) ze wskazaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych. 
Ponadto pracownicy zatrudnieni w firmie wykonawczej powinni posiadać aktualne dokumenty                      
z przeszkoleń w zakresie BHP zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. 

- Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. z sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. z spawie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

 
6.6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i zagrożeniom 
wynikającym z prowadzenia robót 
 
- Miejsca prowadzenia robót powinny być wygrodzone, oznakowane, oświetlone i właściwie 

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
- Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić tablice informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z art.42, 
ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. 

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej,   
odzież ochronną i roboczą. 
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Sosnowiec, dnia 01.06.2019r. 
 

 
Pazera Paweł 

ul. Zamenhofa 10/42 
41-706 Ruda Śląska 

 
 

Oświadczenie projektanta 
 
 

Zgodnie  z  art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn.                  
z późn. zmian.) oświadczam, że dokumentacja techniczna 

 
Wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku                             

przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu 
 

wykonana dla 
 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu 
 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . 
 
 
 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (podpis projektanta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


