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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych  
o odpowiednej specjalności 
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2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzającemu 
uprawnień budowlanych o odpowiednej specjalności 
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3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej 
izby samorządu zawodowego 
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4. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta 
sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego  
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5. Oświadczenie projektanta 
Wrzesień, 2021 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

 

 

W związku  z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst 

jednolity, Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm. ) oświadczam, że nie ma możliwości podłączenia 

projektowanego obiektu budowlanego, objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę dotyczącym 

inwestycji pt.  

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w 
Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

Miasto: 46-100 Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, dz. Nr ewid. 26/45 

Kategoria obiektu budowlanego: XI – budynki służby zdrowia, opieki 

społecznej i socjalnej 

Zlokalizowanego w miejscowości Woskowice Małe do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z 

warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( tekst 

jednolity, Dz. U. z 2019r. poz. 755, z późn. zm. ) 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

         mgr inż. Klimczak Piotr 

         OPL/1350/PBS/17 
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6. Opis techniczny 
 
 

Projekt dotyczy realizacji zamierzenia budowlanego pod tytułem: „Poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15 w Woskowicach Małych. 

Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zużycia energii i przyszłych kosztów 

związanych z utrzymaniem gospodarki energetycznej budynku przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiednich wymagań w zakresie warunków komfortu cieplnego oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Podstawa opracowania 
 

• zlecenie inwestora, 

• podkłady architektoniczno-budowlane, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• uzgodnienia branżowe, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 

poz. 690 z poźn. Zm.). 

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Instalacja kanalizacji sanitarnej obsługująca pomieszczenia wszystkich obiektów 

pozostaje bez zmian. 

 

9. Instalacja wodociągowa 

Nie przewiduje się zmian w zakresie zaopatrywania obiektów w zimną wodę. Istniejący 

przyłącz zasila zarówno budynek pałacowy jak i budynek terapii. Wspólnym obiektem do 

zasilania budynków w zimną wodę jest budynek hydroforni, zmodernizowany w roku 2020. 

Przedmiotowa hydrofornia została zrealizowana w ramach projektu pod tytułem: „ Budowa 

rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku  

z Odziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia 

Odwykowego W Woskowicach Małych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  
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10. Rozwiązania techniczne instalacji wewnętrznej 
 

Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PE w systemie firmy 

Wavin (system ze złączami zaprasowanymi umożliwiający układanie rur  

w posadzkach i bruzdach ściennych). Przewody należy prowadzić zgodnie z częścią 

rysunkową. W budynku Pałacowym wykorzystać przejścia przez stropy w miejscach po 

zdemontowanych instalacjach. Zasady montażu rur - zgodnie z instrukcją montażu 

producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek.  

Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi 

dla systemów z rur PE. 
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11. Przygotowanie cieplej wody użytkowej 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowania c.w.u. dla podanego 

standardu wyposażenia punktów czerpalnych oraz przewidywanej ilości użytkowników, 

zaprojektowano przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą pomp ciepła. Instalację 

ciepłej wody użytkowej projektuje się osobno dla budynku terapii oraz budynku szpitalnego 

zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Dla budynku terapii projektuje się zaopatrzenie 

w c.w.u. jedynie pomieszczeń na kondygnacji 0 ze szczególnym uwzględnieniem kuchni, 

jadalni i sanitariatów, zaprojektowano cyrkulację w celu zwiększenia komfortu użytkowania 

instalacji. Dla budynku szpitalnego należy włączyć się do istniejącej instalacji c.w.u. i 

zaopatrzyć cały obiekt, w części rysunkowej zawarto projekt instalacji wewnętrznej. C.w.u. 

dla kondygnacji piwnicy budynku głównego (zamku) przygotowywana będzie przy pomocy 

zespołu pomp ciepła zlokalizowanych  

w pomieszczeniu kotłowni. C.w.u. dla budynku szpitalnego przygotowywana będzie przy 

pomocy zespołu pomp ciepła znajdujących się w budynku hydroforni, znajdującym się 

przed budynkiem szpitalnym. Rury z c.w.u. oraz cyrkulacja łączące budynek hydroforn i z 

budynkiem szpitalnym wykonać z rur preizolowanych (np. w technologii firmy HEATPEX  

lub nie gorszej). Średnice głównych rur podane zostały w części rysunkowej niniejszego 

opracowania.  Podejścia do każdego z przyborów: 16x1,0.  

Ze względów bezpieczeństwa projektuje się zastosowanie stacji świeżej wody  

użytkowej o wydajności dla budynku szpitalnego nie mniejszej jak 100 litrów/min a dla 

budynku terapii nie mniejszej jak 45 litrów/min z możliwością rozbudowy w układzie 

kaskadowym. Zastosowanie stacji świeżej wody użytkowej zabezpiecza pensjonariuszy 

przed szkodliwymi drobnoustrojami takimi jak bakterie Legionella. Stacja c.w.u. powinna 

być wyposażona w obieg cyrkulacji, króćce poboru wody do badań oraz możliwość płynnej 

regulacji temperatury wody. Cyrkulacja powinna zapewniać możliwość regulacji czasowej 

oraz temperaturowej na podstawie rozbioru wody, co pozytywnie wpłynie na 

energochłonność obiektu. 

 

12. Instalacja centralnego ogrzewania 

 

Nowym źródłem ciepła dla budynku głównego (zamku) będzie zespół 

pomp ciepła zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni szczegółowo opisany 

w dalszej części opracowania. 
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Instalację zaprojektowano jako pompową, dwururową, wodną instalację  

centralnego ogrzewania. Przyjęto do obliczeń współczynniki przenikania ciepła 

U [W/(m2*K)] poszczególnych przegród (wg audytu energetycznego). 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego została przyjęta również na 

podstawie obliczeń zawartych w audycie energetycznym. 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]: 

 

• Pałacowego Q = 190,39 kW 

• Budynek Szpitalny- Q = 93,52 kW 

• Budynek hydroforni- Q = 3,04 kW 

• Budynek Gospodarczy z Garażami - Q = 18,06 kW 

 

 

Założenia do obliczeń: 

Rodzaj ogrzewania:    wodne, pompowe, dwuprzewodowe 

Obliczeniowa temperatura wody:   55/45/20 ℃ 

Strefa klimatyczna:    III 

Temperatura obliczeniowa zewnętrzna:  -20 ℃ 

Działanie ogrzewania:    bez przerwy z osłabieniem w nocy 

 

Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych) zgodnie z PN-EN ISO 6946. 

 

Czynnik grzejny rozprowadzany będzie przewodami poziomymi wykonanymi z rur 

wielowarstwowych PEX/AI/PE w systemie firmy Wavin łączonymi zgodnie z technologią 

rekomendowaną przez producenta oraz prowadzonych zgodnie z częścią graficzną. Przewody 

należy prowadzić po starej trasie ustalonej na etapie inwentaryzacji instalacji c.o. 

Elementami grzejnymi projektowanej instalacji będą klimakonwektory firmy AERMEC (lub 

innego producenta o takich samych lub nie gorszych parametrach). Modele kimakonwektorów 

dla poszczególnych pomieszczeń zostały opisane w części graficznej opracowania. W 

pomieszczeniach łazienek grzejniki pozostają bez zmian (grzejniki istniejące). 
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13. Rozwiązania techniczne – kotłownia 
 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy przygotować pomieszczenia  

w których mają znaleźć się urządzenia wchodzące w skład układu pompowego. 

Pomieszczenia należy opróżnić z istniejących urządzeń (kocioł, istniejące rurociągi) oraz 

wykafelkować podłogi, uzupełnić tynkowanie i pomalować ściany. 

Modernizowana kotłownia została podzielona na dwie kaskady dwustopniowych pomp 

ciepła powietrze/woda, z których jedna kaskada będzie zaopatrywała budynek terapii (4x 

84kW ) a druga budynek szpitalny wraz z budynkiem hydroforni oraz garaży (3x84kW) 

,zgodnie z częścią rysunkową. Każda z dwóch zaprojektowanych kaskad jest wyposażona w: 

dwustopniowe pompy ciepła powietrze/woda, o mocy 84kW firmy PellasX – model MODERNA 

AIR 84 dla pojedynczego urządzenia w wykonaniu monoblock ze względu na hermetyczny 

układ gazowy (termodynamiczny) zaleca się zastosowanie zaprojektowanych urządzeń lub 

innych o takich samych lub nie gorszych parametrach. Ze względu na proponowany charakter 

urządzenia w wykonaniu monoblock, projektowane urządzenia są wyposażone w wymiennik 

odporny na zamarzanie, w przypadku braku zasilania nie krócej niż 18h przy temperaturze 

zewnętrznej nie wyższej jak minus 30oC. Urządzenie mają poszerzony zakres pracy w 

temperaturach zewnętrznych (do – 30oC) w celu zapewnienia monowalentnej pracy 

urządzenia.  

Zaprojektowane pompy ciepła powinny posiadają możliwość pracy w trybie rewersyjnym 

(chłodzenie), ze względu na planowane zastosowanie klimakonwektorów w budynku 

pałacowym. Projektowane urządzenia mają ze względów bezpieczeństwa wylot powietrza 

skierowany pionowo do góry.   

Przepływ czynnika pomiędzy pompami ciepła zaprojektowano w rurach preizolowanych 

możliwie minimalizując prace ziemne ze względu na zabytkowy charakter obiektu – zgodnie z 

częścią rysunkową. Każda pompa została wyposażona w grupę pompową zawierającą zawór 

cztero- drogowy wraz z siłownikiem, z możliwością automatycznej regulacji ciśnienia oraz 

temperatury. Kaskada pomp połączona została z zestawem zbiorników buforowych, które 

zapewniają stały odbiór ciepła przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego przepływu dla 

pomp. Bufory zapewniają również warstwowe ładowanie czynnika grzewczego oraz posiadają 

izolację nie mniejszą jak 160mm. Ponadto zaprojektowano kotły elektryczne jako szczytowe 

źródła ciepła. Ze względu na brak modernizacji instalacji c.w.u (budynek szpitalny) oraz c.o. 

projektuje się montaż odmulaczy oraz filtrów o wysokiej sprawności zarówno na zasilaniu jak 

i na powrocie przedmiotowych obiegów cieplnych, które należy uprzednio wyczyścić za 
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pomocą środków chemicznych. Instalacje c.w.u oraz c.o. projektuje się wyposażyć w 

ciepłomierze ultradźwiękowe z opcją zdalnego odczytu. Projektuje się również zabezpieczenie 

instalacji CO jako właściwe dla systemu zamkniętego, zabezpieczenie instalacji CWU poprzez 

zawór bezpieczeństwa. Instalacja grzewcza powinna zostać wyposażona w rozdzielacze 

pełno-przepływowe w izolacji termicznej z możliwością rozbudowy modułowej. Obiegi 

grzewcze projektuje się wyposażyć w zestawy pompowe z zaworem 4- drogowym oraz 

siłownikiem z możliwością równoważenia hydraulicznego instalacji na podstawie różnicy 

ciśnień i temperatury w obiegu grzewczym oraz możliwość zdalnego odczytu i regulacji 

parametrów. 

Dobór wielkości klimakonwektorów 

W/g części rys. projektu i załącznika. 

Przewody mocować przy pomocy typowych zawiesi instalacyjnych nie przekraczając 

odległości między punktami podparcia podanymi poniżej. 

Średnica 0,16 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,65 0,80 0,100 

Odległość 
podpór [m] 

1,25 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5 4,25 4,75 5,0 

Przy przejściu instalacji przez stropy i ściany należy zabudować rury ochronne, 

przy czym w miejscach tych nie wolno stosować połączeń przewodów. 

14. Próba szczelności 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy przeprowadzić płukanie instalacji 

dwukrotnie wodą zimną, a następnie wykonać próbę szczelności: 

• na zimno na ciśnienie pr + 0,2 MPa lecz co najmniej 0,4 MPa 

• na gorąco przy roboczych parametrach instalacji 

 

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien 

być ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Próbę ciśnieniową wodną i rozruch na 

gorąco wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Z przeprowadzonych 

prób szczelności należy sporządzić protokół. 

 

15. Izolacja termiczna przewodów CO 
Przewody instalacji CO klima-konwektorów zaizolować termicznie izolacją z pianki 

poliuretanowej w osłonie z PCV firmy Thermaflex o grubości 20 mm  lub innej  

o podobnych parametrach. 
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16. Odpowietrzenie i odwodnienie 
Wszystkie przewody C.O. należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym 

odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zabudowane  

w najwyższych punktach instalacji. Przewody spustowe z instalacji i zaworów 

bezpieczeństwa należy odprowadzić nad kanalik odwadniający, do kratki ściekowej. 

 

17. Instalacja Przeciwpożarowa 
Instalacja przeciw pożarowa obsługująca pomieszczenia wszystkich obiektów 

pozostaje bez zmian.  

18. Wytyczne branżowe 

Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową 

armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu 

elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie  

z wymaganiami normy PN- IEC 60364-5-54:1999. 

19. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, "Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - cz. II roboty instalacji sanitarnych 

i przemysłowych, i obowiązującymi aktualnie normami i przepisami. 

 

20. Spis rysunków 
 

1. SWS-1/3  BUDYNEK SZPITALNY – RZUT PARTERU – PROJEKTOWANA INSTALACJA C.W.U. I 

CYRKULACJI 

2. SWS-2/3  BUDYNEK SZPITALNY – RZUT PIĘTRA – PROJEKTOWANA INSTALACJA C.W.U. I 

CYRKULACJI 

3. SWS-3/3  BUDYNEK SZPITALNY – RZUT PARTERU I PIĘTRA – ROZWINIĘCIA PROJEKTOWANEJ 

INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI 

4. SWP-1/2  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT PIWNICY – PROJEKTOWANA INSTALACJA C.W.U. I 

CYRKULACJI 

5. SWP-2/2  BUDYNEK PAŁACOWY – ROZWINIĘCIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.W.U. I 

CYRKULACJI 

6. SIOP-1/4  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT PIWNICY – INWENTARYZACJA INSTALACJI C.O. 

7. SIOP-2/4  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA INSTALACJI C.O. 

8. SIOP-3/4  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT I PIĘTRA – INWENTARYZACJA INSTALACJI C.O. 

9. SIOP-4/4  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT II PIĘTRA – INWENTARYZACJA INSTALACJI C.O. 

10. SOP-1/5  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT PIWNICY – PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. 
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11. SOP-2/5  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT PARTERU – PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. 

12. SOP-3/5  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT I PIĘTRA– PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. 

13. SOP-4/5  BUDYNEK PAŁACOWY – RZUT II PIĘTRA – PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. 

14. SOP-5/5  BUDYNEK PAŁACOWY – ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. 

15. A-1/4  PROJEKT FUNDAMENTU WRAZ Z RAMĄ POD POMPY CIEPŁA 

16. A-2/4  ARANŻACJA ZABUDOWY KASKADY 4 SZTUK POMP CIEPŁA 

17. A-3/4  ARANŻACJA ZABUDOWY KASKADY 3 SZTUK POMP CIEPŁA 

18. A-4/4  ARANŻACJA ZABUDOWY KASKADY POMP CIEPŁA W ISTNIEJĄCYM 

ZAGOSPODAROWANIU 

19. ST-1/2  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KASKADY 4 SZTUK POMP CIEPŁA 

20. ST-2/2  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KASKADY 3 SZTUK POMP CIEPŁA 

21. STP-1/1  BUDYNEK PAŁACOWY - PROJEKTOWANY UKŁAD TECHNOLOGICZNY KASKADY POMP 

CIEPŁA 

22. STH-1/1  BUDYNEK HYDROFORNI – PROJEKTOWANY UKŁAD TECHNOLOGICZNY KASKADY 

POMP CIEPŁA 

23. Załączniki 
 

1. Wstępne uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu w sprawie 

modernizacji instalacji c.o. oraz zmiany sposobu ogrzewania poprzez instalację powietrznych 

pomp ciepła 

2. Uchwała NR 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe 

3. Dokumentacje techniczne zaprojektowanej armatury oraz urządzeń  

UWAGA: 

Rysunki oraz części opisowe są częściami projektu wzajemnie uzupełniającymi 

się. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej lub nie pokazane 

na rysunkach, a ujęte w części opisowej należy traktować jakby były zawarte w obu. 

Zmiany w opracowaniu wyłącznie za zgodą Inwestora i Projektanta. 

Opracował:      Projektował:   

mgr inż. Piotr Klimczak                                                                  mgr inż. Piotr Klimczak 

dr inż. Sławomir Pochwała 

mgr inż. Igor Klementowski      

mgr inż. Dawid Dulog      Sprawdził: 

mgr inż. Izabela Badera                                                                      mgr inż. Marcin Bieniarz 
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24. Dokumenty uzupełniające do projektu 
a. Pismo ZEC Namysłów 
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b. Pismo Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
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c. Pismo odnośnie zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 

 


