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1. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

− wizja lokalna i inwentaryzacja instalacji do celów projektowych 

− obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i wytyczne projektowania węzłów 

cieplnych wydane przez Veolia 

− uzgodnienia z Inwestorem 

− warunki techniczne i informacja o obiekcie wydane przez Veolia. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje projekt budowlano-wykonawczy doposażenia 

istniejącego pomieszczenia węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Kozietulskiego 4B w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Pomieszczenie węzła 

cieplnego jest zlokalizowane w piwnicy budynku przy ul. Kozietulskiego 4B. Obecnie w 

pomieszczeniu znajduje się węzeł na potrzeby c.o. Zostanie on wymieniony na nowy 

węzeł dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u.. 

3. Opis stanu istniejącego 

Pomieszczenie węzła cieplnego znajduje się w piwnicy budynku. Jest to wydzielone 

pomieszczenie, przeznaczone jedynie na cele węzła cieplnego na potrzeby c.o. o mocy 

24,9kW z modułem podłączeniowym wyposażonym w ciepłomierz dn15 Q=0,6. 

Pomieszczenie ma wysokość 2,23m i jest wyposażone w okno o wymiarach 80x75cm. 

W pomieszczeniu znajduje się umywalka i wpust piwniczny podłączony do studni 

schładzającej o śr.80cm z odpływem do kanalizacji budynku. 

4. Projektowany węzeł 

Węzeł cieplny tworzy zespół urządzeń łączących miejską sieć cieplną, zaopatrującą 

obiekt w ciepło, z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzłów cieplnych jest 

rozdział ciepła dostarczonego miejską siecią ciepłowniczą do poszczególnych gałęzi 

odbiorczych obiektu (na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 

użytkowej), jak również miejscowa regulacja czynnika grzewczego oraz kontrola pod 

względem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń. 
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W pomieszczeniu węzła cieplnego zostanie zamontowany nowy dwufunkcyjny 

węzeł kompaktowy wraz z modułem przyłączeniowym. 

Dobrany węzeł jest węzłem kompaktowym dwufunkcyjnym na cele c.o. i cwu, 

Danfoss typ DSE przyściennym o wymiarach sz:120cm, gł:60cm, h:140cm. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego znajdować się będzie także moduł 

przyłączeniowy o dł. 187cm, zasobnik ciepłej wody 400L o wymiarach śr:85cm, 

h:170cm oraz naczynia wzbiorcze c.o. (50L) i cw (25L). 

Projekt technologii i automatyki węzła cieplnego oraz projekt elektryczny węzła 

cieplnego obejmuje oddzielne opracowanie. 

Charakterystyczne parametry techniczne pomieszczenia węzła cieplnego: 

Długość: 3,92 m 

Szerokość: 3,89 m 

Wysokość: 2,23 m 

Powierzchnia użytkowa: 15,2 m2 

Kubatura: 34,0 m3 

Kondygnacja: -1 (piwnica) 

5. Roboty budowlane 

Pomieszczenie techniczne węzła cieplnego należy odnowić poprzez wymianę 

drzwi wejściowych do pomieszczenia, poprawę otynkowania pomieszczenia oraz 

odnowienie posadzki. 

Należy zamontować do pomieszczenia drzwi wejściowe stalowe razem z futryną 

stalową. Drzwi o wymiarach w świetle szer. 90cm, wys. 2,0m, otwierane na zewnątrz. 

Zaleca się drzwi bez klamki z możliwością montażu zamka patentowego "antypanic". 

Drzwi powinny być zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych. 

Należy wykonać poszerzenie wejścia z klatki schodowej do korytarza piwnicznego 

na wysokość około 1,9m, szerokości 95cm, aby była możliwość wniesienia zasobnika 

ciepłej wody. 
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W korytarzu piwnicznym w miejscu poszerzenia wejścia z klatki schodowej oraz w 

pomieszczeniu węzła cieplnego należy poprawić otynkowanie ścian. 

Naprawa tynków polega na zamurowaniu istniejących odkuć i ubytków. Należy 

skuć odpadający tynk na ścianach i suficie. Docelowo należy wykonać nowy tynk 

cementowo-wapienny klasy II. 

Tynk wewnętrzny należy zagruntować dwukrotnie i położyć warstwę farby 

podkładowej i dwie warstwy farby nawierzchniowej w kolorze białym. Ściany do 

wysokości 2m należy pomalować farbą nienasiąkającą wodą. 

Posadzkę należy wyrównać poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej a na 

wierzchu ułożenie płytek gresowych. Należy wykonać posadzkę ze spadkiem w 

kierunku wpustu piwnicznego. 

Należy wyciszyć strop ze względu na stałą pracę wentylatora. Wyciszenie stropu 

wykonać poprzez izolację z wełny skalnej grub. 5cm np. typ płyta lamelowa FASROCK G, 

firmy Rockwool, lub równoważny. 

W ścianie zewnętrznej należy przewidzieć otwór 15x15cm dla wentylacji 

nawiewnej i otwór 15x15cm dla wentylacji wywiewnej. Wentylacje wykonać poprzez 

wywiercenie otworu w ścianie ceglanej. 

Należy wymienić istniejące okno na nowe okno z PCV o wymiarach 820x760mm. 

Pomieszczenie należy wyposażyć w zlew zgodnie z opisem robót instalacyjnych. 

Pomieszczenie należy wyposażyć w nowe oświetlenie zgodnie z projektem 

elektrycznym (według oddzielnego opracowania). 

mgr inż. arch. Iwona Palac 
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6. Roboty sanitarne 

Wentylacja 

Należy wykonać w pomieszczeniu wentylację nawiewną i wywiewną. 

Wykonać wywiew w postaci kanału blaszanego ocynkowanego o wymiarach 

10x10cm umieszczonego w otworze i wyposażyć w wentylator wyciągowy ścienny 

z termostatem powietrza o wydajności 100m3/h np. typ Silent 100 firmy Venture 

Industries, lub równoważny. Projektuje się pracę wentylatora ciągłą. Z zewnątrz należy 

zamontować kratkę z siatką o oczkach 1cm. 

Wykonać nawiew z zewnątrz kanałem blaszanym o wymiarach 10x10cm. Kanał 

ten należy poprowadzić na zewnątrz na wysokości 2,0m powyżej poziomu gruntu, a 

wewnątrz na poziomie 0,3m powyżej poziomu posadzki. Z zewnątrz i wewnątrz należy 

zamontować kratkę z siatką o oczkach 1cm. 

Instalacja wodna i kanalizacyjna 

W pomieszczeniu węzła cieplnego znajduje się istniejąca studzienka schładzająca 

murowana o wymiarach 600x600mm i głębokości 1m. Należy odnowić istniejącą 

studzienkę schładzającą. Studzienka musi być wykonana szczelnie - połączenia 

uszczelnione, dno studni pełne i szczelne. Projektuje się zatrzeć wnętrze studni oraz 

wymienić właz studni na właz żeliwny kwadratowy o wymiarach 600x600mm. Należy 

zamontować zawór odpływowy DN100. Wyjście kanalizacji poprowadzić istn. 

przewodem żeliwnym DN100. 

W pomieszczeniu technicznym należy wymienić zlew. Należy zdemontować 

istniejący zlew. Następnie należy zamontować zlew stalowy nierdzewny, głęboki i 

odprowadzić ścieki przewodem żeliwnym DN50mm do studni schładzającej. 

Doprowadzenie wody wykonać według projektu wymiany instalacji wewnętrznej wody 

w budynku - rzut piwnic. 

Należy wymienić wpust piwniczny poprzez demontaż istniejącego wpustu 

piwnicznego oraz wykonać montaż nowego wpustu piwnicznego żeliwnego wraz 

z połączeniem go przewodem żeliwnym DN50mm ze studzienką schładzającą. 
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Przewody żeliwne DN50mm odprowadzające ścieki ze zlewu i wpustu 

piwnicznego należy prowadzić w posadzce piwnicy ze spadkiem 5%. Na koniec należy 

odtworzyć posadzkę w pomieszczeniu. 

Odwodnienia i odpowietrzenia należy sprowadzić nad lejki zbiorczego przewodu 

odwadniającego o średnicy DN100, ułożonego ze spadkiem w kierunku wpustu 

piwnicznego. 

mgr inż. Piotr Krzemiński 

 

 

 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Informacje ogólne: Projekt budowlano-wykonawczy doposażenia pomieszczenia węzła 

cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Kozietulskiego 4B w Warszawie, dzielnica Żoliborz 

Teren inwestycji: Pomieszczenie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Kozietulskiego 4B w Warszawie,  

dzielnica Żoliborz, działka nr ew. 204, obręb 7-01-14 

Inwestor:  Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 

− demontaż zbędnej instalacji 

− roboty montażowe 

− roboty budowlane. 

Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− narzędzia mechaniczne do cięcia itp. 

− urządzenia elektryczne do wiercenia w betonie 
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− urządzenia do zgrzewania, spawania, gwintowania i skręcania 

− maszyny i urządzenia do transportu ciężkich elementów 

− urządzenia budowlane. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

− zagrożenie przy wykonywaniu otworów w ścianach i stropach 

− niebezpieczeństwo zranienia podczas używania urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych, prac montażowych, niebezpieczeństwo zranienia piłą 

− niebezpieczeństwo oderwania sie części ruchomych maszyn i narzędzi 

− niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w wyniku niewłaściwego 

obchodzenia się z czynnymi urządzeniami (rozdzielnie, gniazda wtykowe, 

elektronarzędzia) 

− praca na wysokości, drabinach, możliwość upadku, sposób zabezpieczeń, 

transport materiałów i urządzeń. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

− Skontrolowanie uprawnień pracowników, którzy będą wykonywali roboty 

budowlane  

− Zapoznanie pracowników z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06. 02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401). 

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia: 

− Na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i telefony do 

najbliższych jednostek policji, pogotowia i straży pożarnej. 

− W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony w 

środki opatrunkowe. 

− W pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon komórkowy oraz 

miejsce na kaski ochronne. 

− Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
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− Za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną z terenu 

budowy. 

mgr inż. arch. Iwona Palac 

 

 

 

mgr inż. Piotr Krzemiński 
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8. Oświadczenia i uprawnienia projektantów 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam jako projektant, 

że projekt budowlano-wykonawczy doposażenia pomieszczenia węzła cieplnego dla 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kozietulskiego 4B w Warszawie, 

dzielnica Żoliborz, sporządzony dla Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 

Warszawa, wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

mgr inż. arch. Iwona Palac 

 

 

 

mgr inż. Piotr Krzemiński 

 

 

 

 

 


