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                                        Zawartość opracowania 
 
1. Część opisowa  

 strona  tytułowa, zawartość opracowania, oświadczenie  

o kompletności, uprawnienia, przynależność do Izby 

Budownictwa - str. 1 - 7 

 opis projektu wraz z informacją BiOZ - str. 8 - 20 

2. Część rysunkowa  

 orientacja - rys. nr 0 

 inwentaryzacja oraz wytyczne ogólnobudowlane  

dla remontu pomieszczeń kotłowni - rys. nr 1 

 rzut kotłowni z instalacją c.o. - rys. nr 2 

 rzut kotłowni z instalacją wody i kanalizacji, rozwinięcia 
kanalizacji  - rys. nr 3 

 rozwinięcie technologiczne instalacji kotłowni - rys. nr 4 
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Opis projektu budowlanego  

WYMIANY KOTŁÓW C.O. Z WĘGLOWYCH NA OPALANE OLEJEM  
W BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHOTCZY GM. CHOTCZA 

 
Podstawa opracowania 

1.1  Umowa i uzgodnienia z Inwestorem 
1.2  Inwentaryzacja własna do celów projektowych 

 
2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje wymianę kotłów c.o. z węglowych na opalane olejem oraz 
przebudowę istniejącej instalacji technologicznej kotłowni w budynku Urzędu 
Gminy Chotcza. 
 

3. Stan istniejący 

Istniejący budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, w części 
podpiwniczonym. Budynek ogrzewany jest z własnej kotłowni dwoma kotłami na 
opał stały o mocy 63 kW i 50 kW zlokalizowanymi w podpiwniczeniu budynku. 
Instalacja technologiczna kotłowni wykonana jest z rur stalowych spawanych. 
Zabezpieczenie kotłowni w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym 
przelewowym pod stropem najwyższej kondygnacji. Instalacja technologiczna 
kotłowni składa się z dwóch obiegów grzewczych, zapewniających ogrzewanie dla 
dwóch części budynku, tzw. „starej” i „nowej”. Część „nowa” składa się między 
innymi z pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy oraz sali konferencyjnej, część 
„stara” natomiast obejmuję aptekę, gabinet stomatologiczny, przychodnię oraz trzy 
mieszkania. Aktualnie eksploatowane kotły noszą znaczne ślady zużycia, a 
instalacja technologiczna kotłowni jest przestarzała. Budynek ogrzewany jest 
poprzez grzejniki płytowe, żeliwne, stalowe oraz aluminiowe. W przyszłości 
sugeruje się Inwestorowi rozważenie wymiany całej instalacji c.o. w budynku, ze 
względu na znaczne jej wyeksploatowanie. Poniżej przedstawiono wykonaną 
inwentaryzację grzejników dla całego budynku z podziałem na „starą” i „nową” 
część. 
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW 

"NOWA" GMINA "STARA" GMINA 

POM. ISTNIEJĄCY 
MOC  

dla param. 
90/70 

POM. ISTNIEJĄCY 
MOC  

dla param. 
90/70 

pok. 1 C22 1,4 m 2990 apteka C33 0,9 m 2650 

pok. 2 C22 1,0 m 2136   C33 0,7 m 2061 

pok. 3 C22 1,4 m 2990   C33 0,6 m 1767 

pok. 4 C22 1,2 m 2563   st. blasz. 10 wytł. 1100 

pok. 5 żel. 15 żeberek 1650 stomatologia C22 0,8 m h=0,9 m 2387 

pok. 6 żel. 18 żeberek 1980   C22 1,2 m 2563 

pok. 7 żel. 25 żeberek 2750   C22 1,2 m 2563 

  żel. 13 żeberek 1430   żel. 10 żeberek 1100 

pok. 8 żel. 25 żeberek 2750 przychodnia C22 0,8 m 1708 

pok. 9 C22 1,1 m 2350   C22 0,8 m 1708 

  C22 1,1 m 2350   C22 0,8 m 1708 

pok. 10 C22 0,8 m 1708   C22 1,1 m 2350 

pok. 11 C22 0,8 m 1708   C22 1,0 m 2136 

pok. 13 żel. 18 żeberek 1980   C11 0,8 m 1017 

pok. 14 żel. 18 żeberek 1980   żel. 20 żeberek 2200 

  żel. 22 żeberek 2420   alu. 20 żeberek 2400 

  żel. 20 żeberek 2200   alu. 9 żeberek 1080 

  żel. 12 żeberek 1320 mieszk. 1 żel. 10 żeberek 1100 

sala konf. żel. 17 żeberek 1870   żel. 12 żeberek 1320 

  żel. 17 żeberek 1870   alu. 10 żeberek 1200 

  żel. 11 żeberek 1210   alu. 5 żeberek 600 

  żel. 16 żeberek 1760 mieszk. 2 alu. 13 żeberek 1560 

  żel. 18 żeberek 1980   alu. 5 żeberek 600 

  żel. 20 żeberek 2200   alu. 5 żeberek 600 

korytarz góra żel. 15 żeberek 1650   alu. 7 żeberek 840 

korytarz dół żel. 10 żeberek 1100   żel. 7 żeberek 770 

  żel. 18 żeberek 1980 mieszk. 3 alu. 18 żeberek 2160 

  favier φ89 1,2 m 600   alu. 10 żeberek 1200 

schody żel. 19 żeberek 2090   alu. 7 żeberek 840 

piwnica-schody żel. 20 żeberek 2200   alu. 7 żeberek 840 

łazienka żel. 18 żeberek 1980   C11 1,0 m 1272 

   magazyn OC żel. 21 żeberek 2310 

SUMA   61745     49710 

RAZEM GRZEJNIKÓW 63 szt. 
 

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała zapotrzebowanie na moc w wysokości 
ok. 110 kW, przy parametrach wody grzejnej wynoszących 90/70o. Z uwagi na 
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częściową termomodernizację budynku, w tym częściowe docieplenie ścian, 
wymianę stolarki okiennej oraz projektowaną wymianę dwóch kotłów na kotły 
olejowe o parametrach wody grzejnej 70/50o, zmniejszono projektowane 
zapotrzebowanie na ciepło o 25%, przez co wymagana projektowana moc kotła 
wynosi ok. 85 kW. 

 
4. Instalacja technologiczna kotłowni 

W podpiwniczeniu budynku, w pomieszczeniu istniejącej kotłowni z kotłami na 
opał stały projektuje się kotłownię z dwoma kotłami olejowymi zapewniającą 
ciepło dla potrzeb ogrzewania budynku.  
W kotłowni projektuje się dwa obiegi grzewcze tj. obieg grzewczy dla „starej” oraz 
„nowej” części budynku. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla kotłowni po uwzględnieniu 
termomodernizacji budynku wynosi: 

- potrzeby c.o. dla „starej” części, Q = 47600 W 
- potrzeby c.o. dla „nowej” części, Q = 37400 W 
 
Łącznie bilans ciepła, Q = 85000 W. 
Przyjęto dwa kotły kondensacyjne firmy Buderus na olej opałowy lekki typ Logano 
plus GB125-49 o mocy znamionowej 47 kW każdy. Odprowadzenie spalin z 
kotłów przewodami spalinowymi φ80 mm do wspólnego czopucha φ150 mm, a 
następnie przewodem spalinowym z blachy szlachetnej φ180 mm usytuowanym w 
istniejącym kominie murowanym.  
Pod wlotem spalin z kotłów do komina rewizja (czyszczak) i króciec odpływu 
skroplin z odprowadzeniem tych skroplin wraz ze skroplinami z kotła nad kratkę 
ściekową i dalej poprzez projektowaną studzienkę schładzającą pompą do 
projektowanej kanalizacji w kotłowni. Istniejąca ręczna pompka ścieków do 

demontażu. Studzienka schładzająca z kręgów betonowych φ500 mm, h~1,0 m z 
włazem żeliwnym typu lekkiego. 
W kotłowni projektuje się: 

- dwa wpusty podłogowe φ50 mm 
- studzienkę betonową dn 500 mm z pompą z włącznikiem pływakowym np. LFP 

typ Drena 30, do przepompowywania ścieków do istn. k.s. φ50 w kotłowni 
- zlew jednokomorowy w miejscu istniejącej umywalki. 
W pomieszczeniu magazynu oleju projektuje się 5 kpl. dwupłaszczowych 
zbiorników oleju opałowego np. SCHÜTZ Tank Im Tank Kunststoff o poj. 1500l 
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każdy. Obliczeniowa ilość oleju opałowego na rok wynosi ok. 16 000 l/sezon.  
Z uwagi na konstrukcję zbiorników (dwa płaszcze z tworzywa), nie jest wymagane 
wykonanie wanny wychwytującej olej. 

Zasilanie palników przewodem miedzianym φ8 mm z filtrem oleju z 
odpowietrznikiem do instalacji dwuprzewodowej. Instalacja napełniania 
zbiorników z rur stalowych ocynkowanych dn50 mm, wlew z korkiem w szafce na 
ścianie zewnętrznej ok. 0,5 m nad terenem. Instalacja wlewu z czujnikiem 
napełniania zbiorników. Odpowietrzenie zbiorników z rur stalowych, 
ocynkowanych wyprowadzone na ścianę zewnętrzną minimum 0,5m nad wlew. 
Zabezpieczenie kotłowni w układzie zamkniętym zaworami bezpieczeństwa oraz 
naczyniem wzbiorczym przeponowym na powrocie instalacji do kotłów. 
Obieg wody grzejnej pompami obiegowymi, przyjęto obiegi grzewcze: 
- obieg grzewczy bez podmieszania dla „nowej” części gminy, 
- obieg grzewczy bez podmieszania dla „starej” części gminy. 
Pomieszczenie kotłowni oraz magazynu oleju wentylowane grawitacyjnie 
wentylacją nawiewno – wywiewną. Nawiewy do obu pomieszczeń ze ściany 
zewnętrznej przy stropie kotłowni kanałem z blachy ocynkowanej A/I – „zetka” o 
wym. 25x25 cm sprowadzone 30cm nad posadzkę, na wlotach kratka nawiewna.  
Rurociągi instalacji technologicznej kotłowni projektuje się z rur stalowych, 
instalacyjnych, czarnych, spawanych. 
Uzupełnianie zładu instalacji grzewczej z instalacji wody zimnej w kotłowni z jej 
zmiękczaniem. Istniejącą instalację technologiczną kotłowni z kotłami na opał 
stały należy w całości zdemontować. 
Z uwagi na projektowane dwa obiegi grzewcze tj. dla „starej” i „nowej” części 
budynku gminy projektuje się przebudowę istniejących rurociągów c.o. w obrębie 
pomieszczenia kotłowni oraz korytarza. Istniejące rurociągi c.o. 4x dn40 i 2x dn32 
(zasilanie i powrót – „stara” część) prowadzone z kotłowni w kierunku korytarza 
(pom. 1.3) oraz 2x dn32 (zasilanie i powrót – „nowa” część) prowadzone z 
kotłowni w kierunku pomieszczeń biurowych należy zdemontować, w ich miejsce 
projektuje się rurociągi c.o. dla zasilania pomieszczeń „starej” i „nowej” części 
budynku – wg rzutów. Projektowane przewody wpiąć do istniejących przewodów 
na wyjściu z kotłowni („nowa” część) oraz w korytarzu („stara” część). 
Należy przeprowadzić płukanie mechaniczne całej instalacji c.o.  
w tym demontaż grzejników żeliwnych z ich płukaniem, a następnie ponowny ich 
montaż wraz z dopasowaniem gałązek. Przy wszystkich grzejnikach (63 szt.) 
projektuje się montaż zaworów termostatycznych np. Herz typ TS98-V dn15 mm 
prostych z nastawą wstępną wraz z głowicą termostatyczną np. Herz Thermostat 



12 
 

na przewodach zasilających, na przewodach powrotnych zawory odcinające proste 
dn15 ze śrubunkiem np. Herz RL-1. Regulacja całej instalacji w budynkach 
nastawami wstępnymi na projektowanych zaworach termostatycznych 
przygrzejnikowych. Nastawy wstępne na tych zaworach podano w poniższej tabeli.  

"NOWA" GMINA "STARA" GMINA 

POM. ISTNIEJĄCY MOC 
NAST. 

WSTĘP. 
POM. ISTNIEJĄCY MOC 

NAST. 
WSTĘP. 

pok. 1 C22 1,4 m 2990 6,0 apteka C33 0,9 m 2650 4,0 
pok. 2 C22 1,0 m 2136 3,0   C33 0,7 m 2061 3,0 
pok. 3 C22 1,4 m 2990 6,0   C33 0,6 m 1767 2,5 
pok. 4 C22 1,2 m 2563 4,0   st. blasz. 10 wytł. 1100 1,5 
pok. 5 żel. 15 żeberek 1650 2,0 stomatol. C22 0,8 m h=0,9 m 2387 3,5 
pok. 6 żel. 18 żeberek 1980 2,5   C22 1,2 m 2563 4,0 
pok. 7 żel. 25 żeberek 2750 5,0   C22 1,2 m 2563 4,0 
  żel. 13 żeberek 1430 2,0   żel. 10 żeberek 1100 1,5 
pok. 8 żel. 25 żeberek 2750 5,0 przychod. C22 0,8 m 1708 2,0 
pok. 9 C22 1,1 m 2350 3,5   C22 0,8 m 1708 2,0 
  C22 1,1 m 2350 3,5   C22 0,8 m 1708 2,0 
pok. 10 C22 0,8 m 1708 2,0   C22 1,1 m 2350 3,5 
pok. 11 C22 0,8 m 1708 2,0   C22 1,0 m 2136 3,0 
pok. 13 żel. 18 żeberek 1980 2,5   C11 0,8 m 1017 1,5 
pok. 14 żel. 18 żeberek 1980 2,5   żel. 20 żeberek 2200 3,0 
  żel. 22 żeberek 2420 3,5   alu. 20 żeberek 2400 3,5 
  żel. 20 żeberek 2200 3,0   alu. 9 żeberek 1080 1,5 

  żel. 12 żeberek 1320 1,5 
mieszk. P. 
Kaczor żel. 10 żeberek 1100 1,5 

sala konf. żel. 17 żeberek 1870 2,5   żel. 12 żeberek 1320 1,5 
  żel. 17 żeberek 1870 2,5   alu. 10 żeberek 1200 1,5 
  żel. 11 żeberek 1210 1,5   alu. 5 żeberek 600 1,0 

  żel. 16 żeberek 1760 2,5 
mieszk. P. 
Lenart alu. 13 żeberek 1560 2,0 

  żel. 18 żeberek 1980 2,5   alu. 5 żeberek 600 1,0 
  żel. 20 żeberek 2200 3,0   alu. 5 żeberek 600 1,0 
korytarz góra żel. 15 żeberek 1650 2,0   alu. 7 żeberek 840 1,0 
korytarz dół żel. 10 żeberek 1100 1,5   żel. 7 żeberek 770 1,0 

  żel. 18 żeberek 1980 2,5 
mieszk. P. 
Bahri alu. 18 żeberek 2160 3,0 

  favier φ89 1,2m 600 1,0   alu. 10 żeberek 1200 1,5 
schody żel. 19 żeberek 2090 3,0   alu. 7 żeberek 840 1,0 
piwnica-sch. żel. 20 żeberek 2200 3,0   alu. 7 żeberek 840 1,0 
łazienka żel. 18 żeberek 1980 2,5   C11 1,0 m 1272 1,5 
    magazyn OC żel. 21 żeberek 2310 3,0 
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Instalację po jej uruchomieniu na gorąco doregulować nastawami na zaworach 
termostatycznych, zaworami z regulacją na obiegach do „starej” i „nowej” części 
budynku, jak również przepływy do projektowanych dwóch obiegów grzewczych 
ustawić na pompach obiegowych. 
Wyposażenie w sprzęt p.poż. (gaśnica proszkowa ABC – 6 kg) – 1 szt. 
 
Odpowietrzenie istniejących pionów grzejnych w budynku  
W miejsce istniejących odpowietrzeń przewodowych między pionami grzejnymi 
projektuje się na każdym z pionów automatyczny odpowietrznik pływakowy z 
zaworem odpowietrzającym pod nim. Odpowietrzniki montować ok. 0,7 – 1,0 m 
nad grzejnikiem. Przewód zamocować typową obejmą do ściany.  
 
Dobór pompy obiegu grzewczego dla „starej” części budynku 
 
W pomieszczeniu kotłowni, na obiegu grzewczym dla potrzeb zasilania „starej” 
części budynku znajduje się elektroniczna pompa Wilo – Stratos  30/1-8 U = 230V,  
Pmax = 125 W. W celu zmniejszenia kosztów sprawdzono możliwość jej 
wykorzystania w nowej instalacji. 
 
Zapotrzebowanie ciepła , Q = 47600 W 
Parametry wody grzewczej – 70/500C 

�� = 	
47600

1,163	 ∙ 20
= 2047

�

ℎ
= 2,1��/ℎ	 

 
Istniejąca pompa Wilo – Stratos  30/1-8 elektroniczna, U = 230V, Pmax = 125 W 
jest w dobrym stanie technicznym. Przy wymaganej wydajności 2,1 m3/h pompa ta 
posiada wysokość podnoszenia rzędu 7,5 m słupa wody. Pompę tę pozostawia się 
do wykorzystania. 
 
 
Dobór pompy obiegu grzewczego dla „nowej” części budynku 
Zapotrzebowanie ciepła , Q = 37400 W 

�� = 	
37400

1,163	 ∙ 20
= 1610	�/ℎ = 1,6	��/ℎ	 
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Dla „nowej” części budynku zapewniony był obieg grzewczy pompą Grundfos 
Alpha 2 32-60, N = 180W o wysokości podnoszenia H = 4,0 m przy Gp = 1,6 m3/h. 
Pompa ta jest częściowo wyeksploatowana. Aktualnie obowiązujące normy 
zobowiązują do montażu pomp elektronicznych. Dla tego obiegu przyjęto nową 
pompę elektroniczną Wilo – Stratos  30/1-8, U = 230V, Pmax = 125 W, przyłącze 
dn 32 mm. 
 
Dobór zaworów bezpieczeństwa na kotłach 
Przy mocy znamionowej jednego kotła, Qzn = 47 kW przyjęto przy każdym kotle 
zawór bezpieczeństwa SYR, nr kat. 1915, dn = 20 mm, po= 2,5 bar. 
 
Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego c.o. 
Vu = V x δ x ∆V 
V – pojemność instalacji, przy istniejących grzejnikach płytowych, żeliwnych, 
aluminiowych i stalowych (wg ich inwentaryzacji), V = 1,3 m3 
 δ = 999,7 kg/m3, ∆V = 0,0287 
Vu = 1,3 x 999,7 x 0,0287 = 37 dm3 

�� = ��	
���� + 1

���� − �
= 37	

2,5 + 1,0

2,5 − 1,0
= 86	���	 

pmax = 2,5 bar 
p = pst + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 bar 
Przyjęto naczynie wzbiorcze Reflex NG140, V = 140 dm3, p = 6 bar, króciec dn25 
Ciśnienie wstępne w części gazowej naczynia p = 1,0 bar. 
 
Izolacja ciepłochronna 
Wszystkie przewody w kotłowni, w magazynie oleju oraz wymieniane przewody 
w korytarzu należy zaizolować nową izolacją ciepłochronną. Izolacja typowymi 
prefabrykatami pod płaszczem z tworzywa sztucznego przy współczynniku 
przenikania ciepła nie większym niż D = 0,035 W/mK. Grubość izolacji – 30 mm. 
 
Zabezpieczenie p.pożarowe 
Wszystkie przejścia przewodów istniejących i projektowanych (c.o., wody i k.s.) 
przez ściany wewnętrzne i stropy w pomieszczeniu kotłowni oraz w magazynie 
oleju powinny być oznakowane i zabezpieczone ogniowo o klasie odporności: 

• dla pom. kotłowni EI60 (drzwi EI30), 

• dla pom. magazynu oleju EI120 (drzwi EI60) 
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5. Wytyczne budowlane pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju: 

Pomieszczenie nr 1.1 (zbiornik oleju) 

1. Skucie luźnych, odstających fragmentów tynków 
2. Skucie posadzki betonowej o grubości uwzględniającej grubość wylania 

nowej warstwy posadzkowej min. 10 cm 
3. Po zamontowaniu kotłów zamurowanie otworu wsypu węgla bloczkiem 

betonowym na zaprawie cementowej 
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej pionowej po 

zamurowaniu  
5. Rozbiórka murów oporowych nad terenem zsypu węgla 
6. Zasypanie przestrzeni zsypu węgla między pomieszczeniem a poziomem 

terenu gruzem zmieszanym z ziemią 
7. Wywóz ziemi i gruzu z rozbiórki 
8. Uzupełnienie terenu po wsypie węgla kostką (kształt i kolor jak istniejąca) 
9. Wymiana istniejącego okna na nowe PCW 
10. Zamurowanie częściowo otworu pomiędzy projektowanymi 

pomieszczeniami zbiorników oleju i kotłowni 
11. Montaż nadproża stalowego z 2 x ceownika 140 
12. Montaż drzwi stalowych ppoż EI60 
13. Uzupełnienie tynków wewnętrznych (50%) 
14. Przetarcie pozostałych tynków ścian i sufitów (50%) 
15. Przygotowanie podłoża pod posadzkę, frezowanie , wyrównanie 
16. Wylanie posadzki betonowej z izolacją z folii PE do projektowanej rzędnej  
17. Ułożenie posadzki z płytek gress wraz z cokolikiem 
18. Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
19. Malowanie do h = 2,0 m ścian farbą zmywalną olejną lub ftalową matową 
20. Uzupełnienie tynku zewnętrznego cementowo wapiennego po 

zamurowanym oknie na cokole wraz z systemową wyprawą z tynku 
mozaikowego zbliżonym kolorem do istniejącego 

 

Pomieszczenie nr 1.2 (kotłownia) 

1. Skucie luźnych, odstających fragmentów tynków 
2. Skucie posadzki betonowej o grubości uwzględniającej grubość wylania 

nowej warstwy posadzkowej min. 10 cm 
3. Skucie i wykonanie przegłębienie rewizyjnego o wym. 60x50 cm w rogu 

pomieszczenia 
4. Wykucie z muru drzwi wejściowych do pomieszczenia drewnianych 
5. Poszerzenie o około 7 cm otworu (wymagane światło przejścia 90x200 cm) 
6. Zamurowanie otworu okiennego od strony pomieszczenia zbiornika oleju 
7. Wywóz ziemi i gruzu oraz innych materiałów z rozbiórki  z rozbiórki 
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8. Zamurowanie otworu wentylacyjnego przez ścianę z wypełnieniem 
przestrzeni styropianem lub wełną 

9. Uzupełnienie tynków wewnętrznych (50%) 
10. Przetarcie pozostałych tynków ścian i sufitów (50%) 
11. Przygotowanie podłoża pod posadzkę, frezowanie , wyrównanie 
12. Wylanie posadzki betonowej z izolacją z folii PE do projektowanej rzędnej 

z uwzględnieniem przegłębienia rewizyjnego 
13. Wylanie cokołu gr. 10 cm o wymiarze 170 x160 pod dwa kotły oraz stopnia 

betonowego 
14. Wymurowanie ścianki działowej pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem 

kotłowni gr 12 cm z gazobetonu odm. 700 obustronnie tynkowanej tynkiem 
cementowo – wapiennym  wymagana odporność ściany REI 60 

15. Montaż nadproża nad drzwiami np. ceramicznego wys. 7 cm  
16. Montaż drzwi stalowych ppoż EI 30 
17. Ułożenie posadzki z płytek gress wraz z cokolikiem 
18. Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
19. Malowanie do h = 2,0 m ścian farbą zmywalną olejną lub ftalową matową 
20. Uzupełnienie tynku zewnętrznego cementowo wapiennego po 

zamurowanym oknie na cokole wraz z systemową wyprawą z tynku 
mozaikowego zbliżonym kolorem do istniejącego 

 

Pomieszczenie nr 1.3 (korytarz) 

 

1. Wykucie z muru drzwi drewnianych 
2. Zmycie i zeskrobanie starej farby 
3. Skucie luźnych, odstających fragmentów tynków 
4. Uzupełnienie tynków ścian i sufitu 45% 
5. Przetarcie pozostałych tynków 
6. Wykonanie drobnym przemurowań, zamurowań po przełożeniu rur 

instalacyjnych 
7. Frezowanie posadzki 
8. Ułożenie posadzki z płytek gress wraz z cokolikiem 
9. Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
10. Malowanie do h = 2,0 m ścian farbą zmywalną olejną lub ftalową matową 
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Uwagi do wykonawstwa 

 

Przed rozpoczęciem robót dokładnie wyznaczyć poziom docelowej posadzki 
(jako 0,00 przyjęto istniejący poziom pomieszczenia korytarza) 

Grubość posadzki – wylewki min 10 cm 

Przed wykonaniem poszerzenia wejścia dokładnie sprawdzić oparcie nadproża na 
ścianie 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
dla projektu budowlanego 

WYMIANY KOTŁÓW C.O. Z WĘGLOWYCH NA OPALANE OLEJEM  
W BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHOTCZY GM. CHOTCZA 

 

- branża sanitarna 

Lokalizacja: 27-312 Chotcza, Chotcza-Józefów 60 

gmina Chotcza, powiat lipski, obręb: Chotcza-Józefów,  

dz. nr ewid. 717 

Kategoria obiektu: XII 

 

Inwestor:  Gmina Chotcza, 27-312 Chotcza 

 Chotcza-Józefów 60 

Jednostka Projektowa:  Pracownia Projektowo Usługowa "SANPROJEKT" 

 Marcin Maj, 26-600 Radom, ul. Łąkowa 28 

 

 

Projektował: 

 

 

Sprawdził: 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2018r 
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Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas 
prowadzenia robót 

- praca narzędzi, elektronarzędzi 

- upadek z wysokości przy wykonywaniu montażu przewodów. 

 

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 
Miejsce prowadzenia robót  wydzielić od osób postronnych. 

Montaż przewodów instalacji prowadzić z typowych rusztowań. 

 

Instruktaż pracowników 
Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać dopuszczenie lekarskie do 

wykonywania tego typu robót, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie 

BHP. 

Instruktaż powinien obejmować: 

- zasady organizacji budowy i pracy, 

- zakres i miejsce robót, 

- zasady bhp na stanowisku roboczym 

- możliwe zagrożenia, 

- tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia. 

-  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
- Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Gaśnica proszkowa 6 kg     - szt. 1 

Koc gaśniczy                       - szt. 1 

- Zabezpieczenie medyczne. 

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy). 

- Środki łączności. 

Telefony stacjonarne lub komórkowe. 
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Środki ochrony indywidualnej 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, 

okulary ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty oraz znak 

bezpieczeństwa. 

Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich Norm w tym 

względzie. 

Środki organizacyjne 
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są: 

- Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w 

dzienniku budowy, 

- Inwestor. 

 

 


