
Wstęp

Dla kogoś, kto nie ma do czynienia 
z procesem budowy infrastruktury pod-
ziemnej, wykonanie sieci ciepłowniczej 
może wydawać się prostym zadaniem. 
Jest to przecież para rur, które należy uło-
żyć w gruncie od punktu A do punktu B, 
po możliwie krótkiej trasie. Spojrzenie na 
mapę do celów projektowych dla obszaru 
miejskiego otwiera jednak oczy. Okazuje 
się, że poprowadzenie sieci w gąszczu 
infrastruktury, która ukryta jest pod ziemią 
może być nie lada wyzwaniem dla projek-
tanta, a później dla wykonawcy, tym bar-
dziej jeżeli dołożymy do tego wymogi 
kompensacji wydłużeń termicznych, zasto-
sowania armatury odcinającej, możliwo-
ści odwodnienia, prowadzenia rurocią-
gów poza jezdniami i wiele innych. 
Zaprojektowanie sieci ciepłowniczej jest 
złożonym zagadnieniem inżynierskim, ale 
nie tylko… Projektant musi też pozyskać 
dane i dokonać szeregu uzgodnień. Czę-
sto to część „nieinżynierska” jest tą najbar-
dziej pracochłonną. Okazuje się, że 
wymogi, a czasem zwyczaje urzędów, 
a także gestorów sieci mają olbrzymi 
wpływ na czas wykonania dokumentacji 
i jej zakres. Wpływa to oczywiście na ilość 

pracy jaką projektant musi włożyć w opra-
cowanie projektu, a co za tym idzie na 
jego cenę. Pociąga też za sobą wiele 
kosztów zewnętrznych, związanych np. 
z dłuższym czasem realizacji inwestycji 
czy zaangażowaniem urzędników, gesto-
rów sieci i innych podmiotów.

Historia ciepłownictwa w naszym 
kraju jest bardzo długa i sięga połowy XIX 
wieku [1]. Poziom uciepłownienia w Euro-
pie Zachodniej jest dużo niższy, a sieci są 
młodsze. To w Warszawie jest największa 
sieć ciepłownicza w Unii Europejskiej, 
o długości rurociągów przekraczającej 
1800 km [2]. W Polsce poziom projekto-
wania sieci ciepłowniczych i standardy 
PEC-ów są wysokie. Projektanci chętnie 
korzystają z usprawnień jakie umożliwia 
nowoczesne oprogramowanie. Niestety 
jest wiele zadań, których przyspieszyć nie 
mogą, a związane są one z wymogami 
formalnymi, jakie należy spełnić na róż-
nych etapach wykonywania projektu. Nie 
jest tajemnicą, że w krajach Europy 
Zachodniej procedury są prostsze niż 
w Polsce. Celem artykułu jest pokazanie 
jak olbrzymi wpływ mają one na zakres 
i czas potrzebny do wykonania projektu. 

Poniżej porównam proces projektowy 
w Polsce i Norwegii na przykładzie dwóch 

miast – Warszawy i Trondheim. Oba mia-
sta posiadają wysokoparametrowe syste-
my ciepłownicze. Sieć ciepłownicza 
w Trondheim jest młodsza o ok. 30 lat. 
Została uruchomiona w latach 80-tych 
i obecnie pokrywa ok. 30% zapotrzebo-
wania na ciepło miasta. W Warszawie 
poziom uciepłownienia jest wyższy 
i wynosi ok. 80%. Gestorem sieci ciepłow-
niczej w Warszawie jest Veolia [4]. Wła-
ścicielem sieci w Trondheim również jest 
firma prywatna – Statkraft [3]. Rozwiąza-
nia techniczne stosowane w obu miastach 
są podobne. Elementy rurociągów cie-
płowniczych preizolowanych w Trondhe-
im dostarczają producenci obecni także 
na rynku polskim: Logstor, Isoplus i Brugg. 
Wymogi dla rur określone są w europej-
skich normach oraz wytycznych przedsię-
biorstw ciepłowniczych. W tych ostatnich 
oczywiście są pewne różnice. Dla przykła-
du w Norwegii na szeroką skalę stosuje się 
rury sztywne podwójne – gdzie zasilanie 
i powrót zaizolowane są we wspólnym 
płaszczu. Nie ma to jednak znaczącego 
wpływu na trudność i nakład pracy przy 
projektowaniu. Warszawski system cie-
płowniczy jest znacznie większy od syste-
mu w Trondheim, ale porównanie nie 
będzie dotyczyło projektowania magistral, 
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Można więc przyjąć, że projektanci w obu 
miastach mają podobne wyzwania inży-
nierskie.  W artykule analizowane będą 
aspekty formalno-prawne projektowania 
sieci rozdzielczych i przyłączy. Problemy 
te w dużej mierze występują także w pro-
jektowaniu innej infrastruktury, jak np. 
wodociągów i kanalizacji, gazociągów, 
czy kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych. Dla tych sieci wnioski mogą być 
podobne. 

Metodyka

Wykonanie dokumentacji przyłącza 
lub sieci ciepłowniczej zleca projektantowi 
inwestor na podstawie warunków otrzy-
manych od gestora sieci, a wykonawca, 
również na zlecenie inwestora, wykonuje 
roboty. W interesie każdej ze stron jest:
 – jak najszybsze opracowanie komplet-

nej dokumentacji. Kompletny projekt to 
taki, który umożliwia dokonanie zgło-
szenia lub uzyskanie pozwolenia na 
budowę i rozpoczęcie robót;

 – jak najszybsze podłączenie obiektów 
do sieci ciepłowniczej. Jeżeli chodzi 
o inwestora, wykonawcę i gestora, to 
jest to oczywiste. Jednak projektant też 
ma w tym interes, bo inwestorzy 
wybierają specjalistów, których roz-
wiązania pozwalają na szybką reali-
zację inwestycji;

 – bezawaryjna praca i możliwość roz-
budowy oraz bezproblemowej eksplo-
atacji zaprojektowanej sieci ciepłowni-
czej oraz sąsiedniej infrastruktury. Za 
wady projektu odpowiada projektant, 
za błędy wykonania wykonawca, 
przerwa lub brak możliwości dostawy 
ciepła są kosztem dla gestora, 
a wszystkie te problemy obciążają 
inwestora. 
Aby umożliwić osiągnięcie powyż-

szych celów projektant musi zaprojekto-
wać trasę i rozwiązania techniczne opty-
malne pod względem:
 – bezawaryjności i łatwości eksploatacji,
 – możliwości przyszłej rozbudowy sieci 

ciepłowniczej, a także innej infrastruk-
tury,

 – wpływu na środowisko naturalne i oto-
czenie,

 – wykonawstwa, uwzględniając mini-
malizację utrudnień dla inwestora, 
gestora, a także mieszkańców miasta,

 – finansowym i czasowym,
 – formalno-prawnym.

Powyższe cele trudno ze sobą pogo-
dzić, a przyjęte rozwiązania zawsze będą 
efektem kompromisu. Wybór rozwiązania 
najprostszego od strony formalno – praw-

nej może powodować konieczność wybo-
ru rozwiązań mniej optymalnych pod 
pozostałymi względami, jak np. zaprojek-
towanie dłuższej trasy w celu ominięcia 
działek, dla których wymagane są czaso-
chłonne uzgodnienia, a w skrajnym 
wypadku odłożenie lub rezygnację 
z inwestycji.

Poniżej zaproponowano podział pro-
cesu projektowania na etapy, tak aby 
możliwe było przypisanie do nich czynno-
ści wykonywanych w obu krajach i ich 
porównanie. Taka metodologia ma na celu 
identyfikację miejsc, gdzie jest potencjał 
do usprawnienia procesu w naszym kraju. 
Etapy nie zawsze następują po sobie 
i pewne czynności można wykonywać 
równolegle. Mogą też występować iteracje 
jeżeli wybrane rozwiązanie okazuje się 
niemożliwe do procedowania w kolejnych 
krokach.

Proces projektowania

1. Pozyskanie danych do projektowania.
a. Warunki techniczne budowy lub 

przebudowy sieci ciepłowniczej,
b. Podkład mapowy i inwentaryzacje 

branżowe,
c. Dane właścicieli terenu.

2. Opracowanie trasy.
3. Uzgodnienia.

a. z gestorem sieci ciepłowniczej,
b. z gestorami pozostałej infrastruktury,
c. z właścicielami terenu.

4. Opracowanie dokumentacji
a. zgłoszenie robót / uzyskanie 

pozwolenia na budowę,
b. projekt techniczny.

Pozyskanie danych do projektowania 
i zaprojektowanie trasy

Warunki techniczne budowy lub 
przebudowy sieci ciepłowniczej

Aby rozpocząć prace, projektant musi 
znać wspomniane na początku punkty 
A i B, a także ilość ciepła jakie dana sieć 
ciepłownicza będzie dostarczać. Do gesto-
ra sieci występuje o takie dane inwestor. 
Zazwyczaj otrzyma również informację 
o wymaganej średnicy rurociągów. Cza-
sem będzie ona uwzględniała również 
rezerwę na przyszłe zapotrzebowanie dla 
innych, planowanych do podłączenia 
w przyszłości obiektów. Dane są udostęp-
niane w postaci warunków budowy lub 
przebudowy sieci ciepłowniczej. Procedu-
ra jest podobna w Warszawie i Trondhe-
im, z tą różnica, że Statkraft nie wymaga 
wypełniania druków, a wszystko załatwia-
ne jest poprzez normalną korespondencję 
mailową. 

Podkład mapowy i inwentaryzacje 
branżowe

Aby móc wytyczyć trasę, projektant 
musi wiedzieć jakie przeszkody naziemne 
i podziemne będzie musiał ominąć. Powi-
nien więc dokonać wizji lokalnej i pozy-
skać podkład z aktualnym terenem oraz 
kolizjami podziemnymi, jak wodociągi, 
kanalizacje, gazociągi, kable i sieci cie-
płownicze. Ponadto na podkładach 
zaznaczone powinny być granice działek 
ewidencyjnych, ponieważ poza przeszko-
dami fizycznymi istnieją także przeszkody 
formalne, jak konieczność uzyskania zgód 
właścicielskich i różnych decyzji. 

W Polsce podstawą do projektowania 
jest aktualna mapa do celów projekto-
wych. Aby zacząć projektowanie musimy 
mieć podkład z rzędnymi oraz infrastruk-
turą naziemną i podziemną, istniejącą 
oraz projektowaną. Będzie on zawierał 
także inne informacje, jak na przykład 
granice działek ewidencyjnych czy rodzaj 
użytkowania terenów – użytków grunto-
wych. Informacje te, razem z wymogami 
technicznymi będą miały wpływ na trasę 
i wybrane przez nas rozwiązania projek-
towe. Część z tych danych można znaleźć 
w serwisach mapowych online (mapy 
z infrastrukturą) prowadzonych przez sta-
rostwa powiatowe lub miasta na prawach 
powiatu. Można je traktować jako pomoc 
w projektowaniu, ale i tak konieczna 
będzie mapa do celów projektowych. Pro-
jekt przyłącza lub sieci ciepłowniczej 
zgodnie z prawem musi być wykonany  na 
takiej mapie. Co oznacza, że mapa musi 
być aktualna? Musi odpowiadać stanowi 
rzeczywistemu. Jeżeli np. od czasu uzy-
skania mapy postawiono nową latarnię na 
aktualizowanym obszarze, to aktualną już 
nie jest.

W Polsce chcąc uzyskać mapę do 
celów projektowych musimy zwrócić się do 
geodety. Geodeta dokonuje zgłoszenia 
prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrod-
ku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej (PODGiK). Po otrzymaniu materia-
łów z PODGiK ocenia ich przydatność 
pod kątem wykonywanej mapy, przepro-
wadza wywiad terenowy, porównuje 
z terenem mapę zasadniczą - wg stanu 
archiwalnego - którą otrzymał w ośrodku 
i jeżeli są zmiany, dokonuje pomiarów. 

Następnie geodeta sporządza operat 
z wynikami prac geodezyjnych (pomia-
rów) i przygotowuje mapę do celów pro-
jektowych, nanosząc zmiany. Operat wraz 
ze sporządzoną mapą składa w PODGiK 
do weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji 
otrzymuje protokół z ich weryfikacji oraz 
opieczętowane mapy, które przekazuje 
projektantowi w wersji papierowej oraz 
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opcjonalnie, elektronicznej - cyfrowej 2D 
w formacie *.dwg (Autocad). Informacje 
o rzędnych są w postaci odnośników na 
mapie, zarówno dla elementów naziem-
nych jak i podziemnych. Pomimo, że są to 
mapy cyfrowe, to w sprawach zgłoszenia 
lub pozwolenia na budowę i innych nadal 
obowiązują wydruki, na których jest pie-
częć PODGiK i geodety oraz podpisy. 

Jak widać, procedura opracowania 
mapy do celów projektowych w Warsza-
wie wymaga kilku wizyt w PODGiK oraz 
w terenie i trwa od miesiąca do dwóch 
w zależności od wielkości opracowania 
(stan na maj 2021). W przypadku dużych 
opracowań czas może być jeszcze dłuż-
szy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
zdarzały się okresy, gdy czas ten wynosił 
nawet 3 - 4 miesiące. 

Mapa do celów projektowych jest 
mapą zasadniczą zaktualizowaną przez 
geodetę w oparciu o wywiad terenowy. 

Upraszczając, geodeta aktualizuje to co 
widzi, nanosząc zmiany. Część infrastruk-
tury podziemnej na mapie zasadniczej 
może być nieaktualna – unieczynniona lub 
po prostu błędnie w przeszłości zinwenta-
ryzowana. Dlatego kolejnym krokiem 
powinno być pozyskanie informacji od 
gestorów innych sieci, które występują 
w rejonie, w którym projektujemy. 

Tym razem to projektant zwraca się do 
gestorów infrastruktury w Warszawie: sieci 
ciepłowniczej, wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, elektroenergetycznej, czy telekomu-
nikacyjnej z prośbą o wniesienie uzbroje-
nia przebiegającego w rejonie projekto-
wanej sieci ciepłowniczej. Przesyła pod-
kład geodezyjny z naniesioną wstępną 
trasą sieci ciepłowniczej. Otrzymuje infor-
mację o tym, które sieci są czynne oraz 
inne informacje, jak np. rzędne rurocią-
gów, czy studni. Czas oczekiwania na 
inwentaryzację wynosi kilka tygodni. Na 

podstawie tych danych sam dokonuje 
aktualizacji infrastruktury podziemnej na 
mapie do celów projektowych. 

Nadal jednak nie można mieć pewno-
ści, że położenie infrastruktury podziemnej 
w planie i jej rzędne są prawidłowe. 
Wynika to z błędów na etapie inwentary-
zacji wbudowywanej infrastruktury, 
a także błędów digitalizacji starych map 
analogowych. Niestety w przypadku 
uszkodzenia infrastruktury w trakcie budo-
wy odpowiedzialny jest projektant lub 
wykonawca. Takie prawo nie zachęca 
gestorów do działań w celu aktualizacji 
położenia infrastruktury na podkładach. 
Projektant powinien więc zachować 
pewien margines bezpieczeństwa, cho-
ciażby przy projektowaniu przecisków 
pod drogami, gdzie należy zachować 
dodatkową odległość w pionie od infra-
struktury, z którą się krzyżujemy. W nie-
których miejscach należy też rozważyć 
odkrywkę w celu weryfikacji rzędnej 
uzbrojenia.

W Trondheim, w celu pozyskania 
mapy do celów projektowych nie zwraca-
my się do geodety. Podkład geodezyjny 
miasta obsługiwany jest przez firmę pry-
watną i zawiera jedynie elementy naziem-
ne, jak budynki, czy układ drogowy. Czas 
oczekiwania na mapę jest bardzo krótki. 
Projektant nie czeka na aktualizację. Za 
dane na mapie odpowiada firma obsługu-
jąca geodezję w mieście. 

Mapy infrastruktury podziemnej są 
w gestii jej właścicieli. Za aktualność 
danych na mapie odpowiedzialny jest 
gestor infrastruktury i w związku z tym 
zależy mu na tym, aby mapa przedstawia-
ła stan rzeczywisty. 

Mapę do celów projektowych 
w naszym rozumieniu projektant musi 
sobie sam „poskładać”. Pierwszym kro-
kiem jest sprawdzenie w systemie informa-
cji przestrzennej (w Trondheim jest to sys-
tem KGrav) jaki obszar nas interesuje 
i jaka infrastruktura podziemna na nim 
występuje. Portal oferuje podgląd mapy. 
Na tej podstawie projektant występuje 
o inwentaryzację do różnych podmiotów, 
wysyłając zaznaczony obszar. Otrzymuje 
cyfrowe mapy w formacie *.sosi. Część 
z podkładów, jak podkład geodezyjny są 
darmowe, inne płatne. Czas oczekiwania 
na przesłanie danych wynosi zazwyczaj 
kilka dni.

Następnym krokiem jest stworzenie 
mapy zbiorczej (zawierającej elementy 
nadziemne i podziemne) poprzez „złoże-
nie” otrzymanych podkładów w progra-
mie graficznym, np. Novapoint. Wszystkie 
z nich są 3D, dla przykładu teren jest 
w postaci warstwic.

Rys. 1.
Serwis mapowy M. St. Warszawy - podgląd infrastruktury podziemnej [5]

Rys. 2. 
Fragment mapy do celów projektowych (materiał autora)
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Kolejną informacją, o którą należy 
uzupełnić mapę do celów projektowych jest 
zasięg strefy korzeniowej i gatunki drzew 
lub krzewów rosnących na trasie sieci. 
W Polsce wymagana jest inwentaryzacja 
i gospodarka zieleni - oddzielne opraco-
wanie, na którym zaznacza się istniejącą 
zieleń i sposób jej zabezpieczenia w trak-
cie budowy oraz elementy do przesadze-
nia lub wycinki. W Warszawie dokumenta-
cję taką uzgadnia się w Wydziale Ochrony 
Środowiska dla dzielnicy. W Trondheim nie 
ma takiego wymogu.

Dane właścicieli terenu
Na pozyskanej mapie do celów pro-

jektowych mamy zaznaczone granice 
działek i ich numery. Nie wiemy jednak do 
kogo one należą i gdzie się zwrócić 
w sprawie udostępnienia terenu pod budo-
wę sieci. W Polsce, w systemach informacji 
przestrzennej miast często dostępny jest 
pogląd z podziałem na własność pań-
stwową i prywatną, ale często nie jest to 
wystarczająca informacja. Dla przykładu, 
drogi mają różnych zarządców, a teren, 
na którym nie ma torów może się okazać 
własnością kolei. Konieczne są więc wypi-
sy z rejestru gruntów lub pozyskanie infor-
macji z innych źródeł.

O wypisy możemy się zwrócić do 
gminy. Jest to płatna usługa. Projektant 
może uzyskać informację, na temat dzia-
łek państwowych, natomiast nie może 
wnioskować o udostępnienie danych wła-
ściciela prywatnego, jak jego imię i nazwi-
sko lub adres. Takie informacje może uzy-
skać ten, kto ma w tym interes prawny [7], 
np. operator sieci ciepłowniczej. W wielu 
przypadkach nie jest on jednak inwesto-
rem. Ustalenie, kto jest właścicielem 
i dotarcie do niego może nas więc koszto-
wać dużo pracy. 

W Norwegii zupełnie inaczej podcho-
dzi się do danych osobowych. Wchodząc 
na stronę internetową [8] możemy spraw-
dzić, kto jest właścicielem działki, także tej 
prywatnej. Jedynym warunkiem jest posia-
danie stałego pobytu w tym kraju – 
potwierdzenie podpisem elektronicznym. 
Serwis ma formę mapy online, podobnej 
do naszych geoportali. Otrzymamy infor-
mację nie tylko o własności, ale np. kiedy 
dana nieruchomość była kupiona. Cieka-
wostką jest to, że w Norwegii można 
nawet sprawdzić ile zarabia właściciel. 
Osoba mająca stały pobyt w Norwegii 
może sprawdzić zarobki do dwóch osób 
rocznie. Musi się jednak liczyć z tym, że 
dowiedzą się one, kto pytał. Wprowadze-
nie podobnego rozwiązania w Polsce 
w najbliższym czasie wydaje się trudne ze 
względów kulturowych, ale zgodnie z pro-
jektem nowej dyrektywy KE i u nas może 
to nastąpić.

Jeżeli chodzi o własność państwową, 
np. infrastrukturę drogową, kolejową i zwią-
zane z nimi tereny, to ich gestorzy posiada-
ją mapy elektroniczne online, na których 
można sprawdzić jakie podmioty nimi 
zarządzają. Łatwo jest ustalić czy dana 
droga jest gminna, powiatowa lub krajowa, 
nawet po samej numeracji na mapie.

Opracowanie trasy i uzgodnienia

Przystępując do opracowania trasy 
mamy już informację o obiektach naziem-
nych i podziemnych występujących w rejo-
nie projektowanej sieci. Bazując na wyma-
ganiach gestora sieci ciepłowniczej, pro-
ducenta rur i naszej wiedzy oraz doświad-
czeniu wytyczamy trasę. Musimy uwzględ-
nić budowę i eksploatację, a także kwestie 
formalne. Należy tu uwzględnić zarówno 
sam proces budowy jak też okres później-

szej eksploatacji, a także kwestie formalne.
Ponieważ podkłady geodezyjne 

w Warszawie są 2D (dwuwymiarowe), to 
i trasa wytyczana jest w ten sposób. Aby 
w projekcie zawrzeć informacje o posado-
wieniu wysokościowym sieci, konieczne jest 
wykonanie profilu. Projektant musi wziąć 
pod uwagę rzędne terenu i infrastruktury 
z mapy. Oczywiście może się posłużyć 
specjalnym programem, ale dane wysoko-
ściowe będzie musiał wpisać ręcznie. 

W Trondheim odpowiednikiem war-
szawskiej mapy do celów projektowych są 
pliki z podkładem mapowym oraz infra-
strukturą w 3D (z wyjątkiem części starych 
sieci, które są w 2D). Trasa od razu projek-
towana jest w przestrzeni. Projektant nie 
musi polegać w tak dużym stopniu na 
wyobraźni, ponieważ od razu widzi 
w przestrzeni jakie są efekty wprowadza-
nych zmian. Umożliwia to odpowiednia 
nakładka (np. Novapoint) dla programu 
Autocad. W Trondheim taki system funk-
cjonuje już od wielu lat. 

Polska i Norwegia mają inne rozwiąza-
nia prawne i ma to duży wpływ na rodzaj 
uzgodnień jakich trzeba dokonać w związ-
ku z budową sieci ciepłowniczej. Pewne 
formalności w Polsce nie mają odpowiedni-
ka w Norwegii i tak samo jest odwrotnie, 
chociaż w dużo mniejszym stopniu. 

Zarówno w Polsce jak i Norwegii 
uzgodnień należy dokonać z:
 – gestorem sieci ciepłowniczej, który 

w większości wypadków będzie eks-
ploatował sieć,

 – gestorami pozostałej infrastruktury,
 – właścicielami terenu, przez który prze-

biega sieć.

Uzgodnienie z gestorem sieci 
ciepłowniczej

Uzgodnienie trasy z Veolia Energia 
Warszawa odbywa się na początku proce-
su projektowego, przed Naradą Koordy-
nacyjną, o której będzie mowa w dalszej 
części artykułu. W uzgodnieniu tym biorą 
udział osoby zarówno z działu weryfikacji 
dokumentacji, jak i osoby „z terenu”, które 
później będą odpowiadały za eksploata-
cję. Po opracowaniu dokumentacji koniecz-
ne będzie kolejne uzgodnienie już komplet-
nego projektu technicznego (dawniej 
wykonawczego). Dopiero od zeszłego 
roku powyższe uzgodnienia realizowane 
są drogą mailową. „Zawdzięczamy” tę 
możliwość pandemii. 

Należy jeszcze wspomnieć o uzgod-
nieniu technologii, którego wymaga 
Veolia. Dokonywane jest ono mailowo 
przez producenta materiałów preizolowa-
nych na schemacie montażowym i alar-
mowym.

Rys. 3. 
System KGrav – 
podgląd infra-
struktury 
podziemnej [6]
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się elektronicznie i proces nie jest sformali-
zowany. Statkraft jest o wiele mniejszą 
firmą i nie ma tak rozbudowanego działu 
technicznego jak warszawska Veolia. Pro-
jektant ma dużo więcej do powiedzenia 
i nie ma weryfikacji projektów. Trasa i roz-
wiązania są uzgadniane na bieżąco, ale 
nie są później sprawdzane przez gestora. 
Skraca to proces projektowy o kilka tygo-
dni i pozwala na większą elastyczność na 
etapie wykonawstwa. Rezygnacja z wery-
fikacji gotowej dokumentacji wydaje się 
posunięciem drastycznym, ale jak widać 
na przykładzie norweskim, taki system 
działa. Projektant ma obowiązek projekto-
wać zgodnie z wytycznymi i jest przecież 
odpowiedzialny za to co zaprojektował.

Uzgodnienie z pozostałymi gestorami
Ponieważ w miastach występuje duża 

ilość infrastruktury, istnieje ryzyko kolizji 
między istniejącymi na tym samym terenie 
sieciami. Kolizja nie oznacza jedynie sytu-
acji, gdy np. projektowana sieć ciepłowni-
cza pokrywa się z inną istniejącą lub pro-
jektowaną siecią. Samo zbliżenie się 
dwóch elementów infrastruktury może 
skutkować uszkodzeniem jednej z nich 
w czasie budowy lub naprawy, bądź 
powodować uszkodzenia czy zakłócenia 
w trakcie jej normalnej eksploatacji. Dlate-
go określono minimalne odległości między 
prowadzonymi równolegle przewodami. 
Zależą one od rodzaju sieci i ich wymiaru 
(np. średnicy nominalnej rury). Projektant 
opracowując trasę sieci ciepłowniczej 
powinien uwzględnić te odległości.

W Polsce dla projektów sieci wymaga-
ne jest uzgodnienie Narady Koordynacyj-
nej, którą organizuje starosta. Na nara-
dzie zbierają się gestorzy infrastruktury, 
przedstawiciele miasta lub innych zainte-
resowanych podmiotów. Akceptują oni 
trasę projektowanej sieci lub zgłaszają 
swoje uwagi, jeżeli występuje kolizja lub 
zbliżenie – niedotrzymanie wymaganego 
odstępu między infrastrukturą. Minimalne 
odległości określane są przez gestorów lub 
są zdefiniowane w prawie (np. dla gazo-
ciągów). Dla przykładu, gdy projektowa-
na jest nowa droga, gestor sieci pod nią 
przebiegającej może nakazać inwestoro-
wi uzgodnienie z nim projektu. Idea jest 
taka, żeby gestorzy koordynowali swoje 
prace, minimalizując niedogodności dla 
społeczeństwa. W praktyce jednak koor-
dynacja prac nie zawsze działa i często 
dochodzi do ingerencji w nowowybudo-
waną infrastrukturę. 

Aby trasa projektowanej sieci trafiła 
na naradę koordynacyjną, projektant, czę-
sto za pośrednictwem geodety, składa ją 

wrysowaną na mapie do celów projekto-
wych z krótkim opisem. Dodatkowo dołą-
czany jest plik w formacie *.dxf zawierają-
cy punkty charakterystyczne ze współrzęd-
nymi w układzie geodezyjnym 2000.

W niektórych miastach, jak np. Mińsk 
Mazowiecki, wszystko odbywa się elektro-
nicznie, łącznie z naradą koordynacyjną. 
Nie ma konieczności sporządzania wydru-
ków map ani wniosków. Wystarczy podpis 
elektroniczny.

Niestety, w Warszawie czas od złoże-
nia dokumentów do narady jest długi. 
Projektant na kilka dni przed wyznaczo-
nym terminem otrzymuje informację o cza-
sie narady. W przypadku zastrzeżeń do 
trasy jest powiadamiany mailowo i ma 
możliwość naniesienia poprawek. W prak-
tyce jest kilka godzin na korektę. Przy 
bardziej skomplikowanych projektach, np. 
takich, gdzie w ramach inwestycji budo-
wane lub przebudowywane są różne 
media, może się okazać, że ten czas jest 
niewystarczający. W efekcie opinia nara-
dy koordynacyjnej może być negatywna 
– projekt trasy musi być złożony ponownie 
i czas uzgodnienia biegnie od nowa! 
Aktualnie (maj 2021) czas potrzebny na 
uzgodnienie wynosi 2-3 miesiące. W wielu 
miastach w Polsce narady od dawna 
odbywają się zdalnie, a czas ten jest dużo 
krótszy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu, projekt 
trasy wnoszony jest na mapę zasadniczą 
miasta. Zgodnie z prawem uzgodnienie 
na naradzie nie jest wymagane dla przy-
łączy lub sieci usytuowanej w całości na 
działce inwestora, ale w praktyce gestorzy 
uzgodnienia i tak wymagają. [9] Można 
powiedzieć, że jest to rezerwacja miejsca 
pod budowaną w przyszłości infrastruktu-
rę. Projektowana trasa zaznaczona będzie 
na mapie przerywaną linią i inni projek-
tanci będą ją widzieć na swojej mapie do 
celów projektowych. Jeżeli nie zostanie 
dokonane zgłoszenie lub wydane pozwo-
lenie na budowę, po dwóch latach uzgod-
nienie wygaśnie, a projektowana trasa 
zniknie z podkładów [10] .

W Trondheim uzgodnienia trasy sieci 
ciepłowniczej z innymi gestorami w zasa-
dzie nie ma. Oczywiście projektant ma 
obowiązek zachować wymagane odległo-
ści, które podobnie jak w Warszawie są 
określone przez gestorów, ale nie odbywa 
się Narada Koordynacyjna. We wspo-
mnianym wcześniej systemie KGrav pro-
jektant wrysowuje orientacyjny przebieg 
trasy i wszyscy gestorzy, którzy mają 
w okolicy infrastrukturę są automatycznie 
powiadamiani. Powiadomienie nie służy 
jednak temu, żeby gestorzy zweryfikowali 
odległości od ich sieci, jak to ma miejsce 

w Polsce. Informacja jest po to, aby koor-
dynować prace w mieście. Zapobiega to 
sytuacjom, gdy prace w danym rejonie 
wykonywane są „na raty”, niepotrzebnie 
utrudniając życie mieszkańcom. Gestorzy 
dzięki powiadomieniu o pracach na 
danym terenie mogą się „dołączyć” ze 
swoimi inwestycjami. Taki system funkcjo-
nuje bardzo dobrze.

Uzgodnienie z właścicielami terenu
Uzgodnienie z właścicielami jest spra-

wą bardzo złożoną – tak jak struktura 
własnościowa w miastach. Mamy tereny 
prywatne i państwowe. Projektując stara-
my się omijać te pierwsze, ponieważ wła-
ściciel nie mający interesu w budowie sieci 
na jego terenie prawdopodobnie nas nie 
wpuści lub będzie miał żądania finansowe. 
Mogą to być m.in. osoby fizyczne, przed-
siębiorstwa czy wspólnoty lub spółdzielnie 
mieszkaniowe. W większych organiza-
cjach podejmowane będą uchwały, cza-
sem poprzedzone opinią działów technicz-
nych. W przeciwieństwie do instytucji pań-
stwowych właściciel prywatny nie jest 
zobligowany do wydania decyzji czy 
udzielenia zgody w określonym terminie. 
Często prowadzone są też negocjacje 
z inwestorem lub gestorem sieci. W związ-
ku z różnymi procedurami, a czasami ich 
brakiem, trudno jest określić czas potrzeb-
ny na uzyskanie zgody od właściciela 
prywatnego. Dotyczy to obu krajów. Czas 
uzyskania zgody jest bardzo zróżnicowa-
ny i może być liczony w dniach, miesią-
cach a czasami nawet w latach.

W warunkach polskich, chcąc uzyskać 
zgodę na prowadzenie sieci na terenie 
państwowym, składamy pismo z załączni-
kami do odpowiedniego wydziału urzędu. 
Zazwyczaj dostępny jest formularz wnio-
sku, który należy wypełnić. Obecnie wiele 
spraw urzędowych można załatwić inter-
netowo, posługując się podpisem elektro-
nicznym, ale nadal wiele dokumentów czy 
załączników musi być dostarczone w ory-
ginale. Normą jest też składanie razem 
z wnioskami załączników pozyskanych 
wcześniej w innym lub w tym samym urzę-
dzie. Można powiedzieć, że czasem pro-
jektant pełni rolę „gońca” noszącego 
dokumenty.

W przypadku sieci ciepłowniczych 
(w odróżnieniu od przyłączy), do uzyska-
nia zgody na inwestycję na działce miej-
skiej w Warszawie, wymagany jest proto-
kół z Narady Koordynacyjnej. Oznacza 
to, że nie można równolegle uzgadniać 
trasy z gestorami infrastruktury i z właści-
cielem terenu. Wpływa to na wydłużenie 
realizacji projektu. Czas uzyskania zgód 
jest trudny do określenia. Można przyjąć, 
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kilku miesięcy. 
Zgody właścicielskie na działki pań-

stwowe w Norwegii załatwia się mailowo 
bez specjalnych wniosków. Taka forma 
korespondencji z urzędem pozwala na 
ewentualne korekty bez przesyłania pism 
o uzupełnienie czy odrzucania wniosków 
jak to często ma miejsce w Polsce. Dzięki 
temu czas załatwienia sprawy to tygodnie 
w porównaniu do miesięcy w warunkach 
warszawskich. Ponadto, brak konieczności 
uzgodnienia z gestorami pozwala na 
szybsze przystąpienie do uzgodnień 
z właścicielami.

Opracowanie dokumentacji

Części składowe dokumentacji
Zgodnie z nowelizacją prawa budow-

lanego z 2020 r. w Polsce przestaje obo-
wiązywać podział na projekt budowlany 
i wykonawczy – projekty zgodnie ze starą 
procedurą można procedować do wrze-
śnia 2021 roku [11]. Projekt wykonawczy 
został zastąpiony projektem technicznym, 
który teraz jest częścią projektu budowla-
nego razem z projektem zagospodarowa-
nia terenu i projektem budowlano - archi-
tektonicznym. Są to trzy odrębne opraco-
wania.

Wykonanie projektu budowlanego 
sieci ciepłowniczej w Polsce można 
podzielić na fazy. Najpierw wykonywany 
jest projekt zagospodarowania terenu 
i projekt budowlano - architektoniczny (dla 
przyłącza wystarczy projekt zagospoda-
rowania terenu), a potem projekt technicz-
ny (daw. wykonawczy). Przy bardziej 
skomplikowanych inwestycjach projekty 
poprzedza koncepcja. 

Chcąc wybudować sieć ciepłowniczą 
musimy dokonać zgłoszenia lub uzyskać 
pozwolenie na budowę. To drugie dotyczy 
poważniejszych inwestycji, gdzie np. 
mamy konieczność oceny wpływu na śro-
dowisko. W obu wypadkach musimy mieć 
wcześniej kompletny projekt zagospodaro-
wania terenu i projekt budowlano architek-
toniczny z uzgodnieniami. Opracowania 
te podlegają prawnemu zatwierdzeniu i są 
składane do urzędu przed przystąpieniem 
do prac. [11] Czas pozyskania decyzji 
urzędu to tygodnie, a nawet miesiące. 
W przypadku uwag do dokumentacji przy 
pozwoleniu na budowę urząd daje nam 7 
dni na wniesienie poprawek. Jeżeli nie 
zdążymy lub źle zinterpretujemy zastrzeże-
nia urzędnika, procedura zaczyna się od 
nowa. Podobnie jest przy zgłoszeniu.

Projekt zagospodarowania terenu 
i budowlano – architektoniczny dla sieci 
ciepłowniczej mają ubogą część rysunko-

wą, natomiast zawierają wszystkie uzgod-
nienia. Z kolei projekt techniczny zawiera 
szczegółowe rozwiązania i komplet rysun-
ków. Na jego podstawie wykonawca 
buduje sieć ciepłowniczą, a odpowiednie 
organy są potem w stanie sprawdzić 
zgodność wykonanych prac z założenia-
mi projektu.

W Norwegii podział na fazy wygląda 
nieco inaczej. Mamy kolejno:
 – forprosjekt, odpowiednik koncepcji,
 – tilbudsprosjekt, co można przetłuma-

czyć jako projekt przetargowy lub 
ofertowy oraz 

 – arbeitsprosjekt, czyli projekt wykonaw-
czy.
Jak widać nie ma tu projektu budowla-

nego w naszym rozumieniu. Wynika to 
z tego, że zgodnie z norweskim prawem 
sieci ciepłownicze traktowane są jako sieci 
energetyczne, a dla tych nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę. Umieszczenie 
orientacyjnego przebiegu trasy we wspo-
mnianym już wcześniej systemie koordyna-
cyjnym KGrav jest formą zgłoszenia – okre-
ślany jest orientacyjny okres w jakim będzie 
się odbywać budowa. Jest to wielkie uła-
twienie dla projektantów i inwestorów [12].

Forma dokumentacji 

W Polsce, w znakomitej większości 
projekty wykonywane są w wersji elektro-
nicznej. Zawierają część opisową, obli-
czenia, specyfikację materiałową, rysunki 
i uzgodnienia. Część rysunkowa zawiera 
projekt zagospodarowania terenu, profil, 
który jest często najbardziej pracochłonny, 
schemat montażowy, alarmowy i inne 
rysunki przedstawiające szczegółowe roz-
wiązania.

Na wielu etapach wymagane jest 
uzgodnienie na papierowych wydrukach, 
które potem są skanowane i dołączane do 
wersji elektronicznej. Dalej, na etapie 
przekazania projektu, który ma trafić do 
inwestora oraz do urzędu celem zgłosze-
nia bądź uzyskania pozwolenia na budo-
wę, dokumentacja jest drukowana. 

Przed zmianami w prawie do urzędu 
składano cztery egzemplarze projektu 
budowlanego, a zgodnie z nowelizacją 
trzy, jednak wymóg, aby części projektu 
były odrębnymi opracowaniami powodu-
je, że sumarycznie liczba wydrukowanych 
stron będzie podobna, a może nawet 
większa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
w tej kwestii znów nic się nie zmieniło.

Oczywiście papierowy egzemplarz 
projektu technicznego (wykonawczego) 
może być wygodny na budowie, ale obec-
nie chyba każdy wykonawca ma dostęp 
do komputera i drukarki i może w razie 

potrzeby wydrukować fragment profilu 
czy schematu montażowego. Reszta 
egzemplarzy w zasadzie od razu idzie na 
półkę i ktoś będzie je musiał przez wiele 
lat magazynować.

Poniżej zaprezentowano przykładową 
kalkulację liczby wydruków projektu sieci 
ciepłowniczej zgodnie z podziałem pro-
jektu jaki obowiązuje jeszcze do września 
tego roku. Dla podziału po nowelizacji 
należy się spodziewać podobnej, jak nie 
większej liczby stron. Załóżmy, że projekt 
budowlany ma 50 stron, a wykonawczy 
35. Wymagania inwestorów są różne, ale 
zwyczajowo drukuje się 5 egzemplarzy 
projektu budowlanego oraz 4 egzempla-
rze projektu wykonawczego. Należy też 
przewidzieć dodatkowy egzemplarz pro-
jektu wykonawczego, który po uzgodnie-
niu dokumentacji zachowuje PEC (w dobie 
pandemii w Warszawie odstąpiono od 
tego wymogu i dokumentacja uzgadniana 
jest elektronicznie). 

W takiej sytuacji projektant musi 
wydrukować 390 stron dla niedużej sieci 
ciepłowniczej, a przy bardziej skompliko-
wanych inwestycjach dokumentacja może 
być dużo obszerniejsza, bo dochodzą 
jeszcze opracowania związane, jak geo-
technika, organizacja ruchu, odtworzenie 
nawierzchni, inwentaryzacja zieleni, 
zabezpieczenie kabli i inne. 

Ponadto na projektach przez projek-
tanta, sprawdzającego i innych członków 
zespołu składane są dziesiątki, jak nie 
setki podpisów z pieczątkami. Urzędy 
wymagają by każda strona będąca kopią 
dokumentu była podpisana przez projek-
tanta za zgodność. W rezultacie zwykłe 
złożenie podpisów może czasem trwać 
kilka dni, gdyż nie zawsze da się zebrać 
podpisy wszystkich członków zespołu 
w dniu składania dokumentacji. Jest to 
kolejny powód wydłużania czasu niezbęd-
nego na wykonanie projektu. 

Dla wielu polskich projektantów zasko-
czeniem będzie to, że w Norwegii projek-
tów nie drukuje się. Ma to olbrzymi wpływ 
na to jak wygląda dokumentacja. Co 
prawda, tak jak w Polsce, załącza się 
obliczenia, specyfikację materiałową, 
rysunki i uzgodnienia, ale nie ma opisu 
i strony tytułowej. Brak konieczności dru-
kowania powoduje, że dokumentacja nie 
musi być do niego formatowana. Sama 
część rysunkowa jest skromniejsza i zawie-
ra projekt zagospodarowania terenu oraz 
rysunki wykonawcze, jak studnie, rozwią-
zania odgałęzień czy przekrój wykopu. 
Profil wymagany jest jedynie w skompliko-
wanych przypadkach. Po pierwsze posia-
dając program do podglądu rysunków 
możemy się przełączyć z widoku 3D 



16  6/2021 www.informacjainstal.com.pl

 C 
i obejrzeć sieć w przekroju, po drugie przy 
wykonawstwie tak naprawdę rysunek ten 
nie zawsze jest konieczny. Projektant gene-
ruje plik *.sosi trasy sieci (charakterystycz-
ne punkty sieci w formie numerycznej, 
w układzie x,y,z, m.in. informacja o rzęd-
nej wierzchu rury i środku wykopu), który 
potem jest używany przy wytyczeniu sieci 
w trakcie budowy. Koparka wyposażona 
w GPS będzie wykonywała wykop na 
odpowiednią głębokość.

Wnioski

Z powyższego porównania zakresu 
czynności i potrzebnego czasu wynika, że 
w Norwegii na każdym etapie projekto-
wania jest łatwiej. Pozyskanie podkładu 
do projektowania trwa kilka dni, a forma 
3D pozwala na dużo efektywniejsze 
i szybsze opracowanie rysunków. Wypisy 
z rejestru gruntów są dostępne dla każde-
go i ich podgląd jest natychmiastowy. Brak 
jest konieczności uzgadniania trasy na 
naradzie koordynacyjnej, a załatwienie 
zgody na usytuowanie w działce państwo-
wej jest bardzo szybkie i wszystko odbywa 
się w formie zwykłych maili, bez specjal-
nych wniosków. Nie ma też wymogu uzy-
skiwania pozwolenia na budowę i wresz-
cie sam projekt ma prostszą formę oraz 
przede wszystkim pozostaje od początku 
do końca w formie elektronicznej.

Natomiast w Polsce na każdym etapie 
występuje biurokracja i wszystkie czynno-
ści trwają dużo dłużej. Co więcej muszą 
być wykonywane w odpowiedniej sekwen-
cji i ciężko cokolwiek przyspieszyć. Dla 
przykładu, aby uzyskać pozwolenie na 
budowę lub dokonać zgłoszenia musimy 
wykonać Projekt Zagospodarowania Tere-
nu i Projekt Budowlano – Architektoniczny 
(dla sieci), dla których prerekwizytem jest 
komplet decyzji. Aby uzyskać decyzje 
musimy mieć uzgodnienie na naradzie 
koordynacyjnej, do której konieczna jest 
aktualna mapa do celów projektowych. 
Wykonanie wszystkich tych czynności 
wiąże się z wieloma wizytami w urzędach 
- naszych lub geodety - wieloma skanami 
i wydrukami na każdym etapie oraz opła-
tami. Samo „projektowanie” staje się 
ułamkiem prac. Może się wydawać, że 
urzędy miasta nie są zainteresowane 
pomyślnym przebiegiem inwestycji, które 
przecież mają na celu dostarczenie ciepła 
do mieszkańców. W Norwegii współpracę 
między projektantem, gestorem i miastem 
można scharakteryzować jako układ part-
nerski. Jest dużo więcej spotkań - obecnie 
on-line - w których biorą udział przedsta-
wiciele wszystkich stron. W Warszawie 
mamy korespondencję w postaci pism, na 

które wystosowujemy odpowiedzi. Odrzu-
canie wniosków np. ze względu na braki 
formalne (czasem może to być nawet 
przeoczenie jednego podpisu) przekłada 
się na długi czas i nieprzewidywalność 
całego procesu. Przy korespondencji 
mailowej takich problemów nie ma. Oczy-
wiście w Polsce jest możliwość składania 
różnych wniosków on-line, ale już forma 
ich obsługi jest klasyczna – tak jakby były 
złożone papierowo. Taki system nie budu-
je w obywatelach poczucia współodpo-
wiedzialności i nie motywuje do działania 
dla wspólnego dobra. Przeciwnie, demo-
ralizuje, zachęca do poszukiwania dróg 
na skróty i stwarza sprzyjające warunki 
dla korupcji. Co prawda zachodzą pewne 
zmiany, ale po pierwsze dzieje się to 
wolno, a po drugie w wielu wypadkach 
nie są to zmiany na lepsze. Z obserwacji 
moich i innych projektantów z rynku war-
szawskiego wynika, że na przestrzeni 
ostatnich 10 lat wymogów przybyło.

Projektanci, wykonawcy i inwestorzy 
nauczyli się żyć biurokracją i wyspecjalizo-
wali się w zaspokajaniu wymogów urzędów 
i gestorów sieci. Wymogi te mają często 

bardzo lokalny charakter - pojawiają się 
różnice w interpretacji przepisów i pomyśl-
ne załatwienie sprawy w jednej dzielnicy 
wcale nie oznacza, że taką samą ścieżką 
załatwimy sprawę w innej. Umiejętność 
„załatwienia” sprawy stała się bardziej 
cenna niż wiedza merytoryczna. Czasami 
jednak przychodzi moment refleksji, np. gdy 
projektant numeruje sześćdziesiątą stronę, 
piątego egzemplarza projektu krótkiego 
przyłącza i zastanawia się czy wszystkie 
strony podpisał za zgodność. 

Czy rzeczywiście projektowanie 
powinno tak wyglądać? Czy wykorzystali-
śmy możliwości jakie pojawiły się wraz 
z wprowadzeniem komputerów do naszej 
branży… i urzędów? Oczywiście więk-
szość z nas już dawno odeszła od deski 
i nauczyła się rysować w programach typu 
autocad, ale wersja elektroniczna nie 
zastąpiła wersji papierowej. Obowiązują 
obie. 

Jeżeli zarówno projektanci, jak i wyko-
nawcy są w stanie przeglądać całe doku-
mentacje na komputerze, to czemu od tylu 
lat wymagane są obie wersje? Przecież 
urzędnicy też posługują się komputerami 

Rys. 4. 
Porównanie procesu projektowego w Polsce 
i w Norwegii
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plików w formacie pdf.
Jestem przekonany, że większość pro-

jektantów doskonale zdaje sobie z tego 
sprawę i przykład Norwegii dobitnie to 
pokazuje: projektowanie może być dużo 
prostsze i duża część pracy wykonywanej 
przez naszych inżynierów to praca zbędna. 

Zastanawiamy się dlaczego w krajach 
wysokorozwiniętych produkt krajowy jest 
kilkukrotnie wyższy niż w Polsce. Odpo-
wiedzią, przynajmniej patrząc na naszą 
branżę, może być faktyczne zaangażowa-
nie projektanta w projektowanie, a wyko-
nawcy w wykonanie sieci lub przyłącza. 
Drukowanie, przybijanie pieczątek i jeż-
dżenie od urzędu do urzędu to czynności 
nieproduktywne, także po stronie urzędni-
ka. Znacznie zwiększa to koszt wykonania 
dokumentacji, także ze względu na wąskie 
grono firm, które są w stanie szybko pozy-
skać wymagane uzgodnienia. Dodajmy 
do tego straty związane z czasem jaki jest 
potrzebny na zrealizowanie inwestycji. 
Sieci ciepłowniczej nie budujemy dla idei. 
Ma ona zasilić odbiorców w ciepło. Nie 
można oddać budynku, który nie jest 
ogrzewany. Dłuższy czas realizacji, 

a także niepewność co do terminu odda-
nia budynku, generują duże koszty, które 
w efekcie ponoszą nabywcy mieszkań. 

Żeby przyspieszyć proces inwestycyj-
ny, często projektanci wybierają rozwią-
zania mniej optymalne technicznie, co 
później odbija się na pracy całej sieci 
ciepłowniczej i jej eksploatacji. Wiele 
inwestycji w modernizację infrastruktury 
jest odkładanych, ze względu na trudno-
ści formalne, co negatywnie wpływa na 
jej stan.

Zmiany w Polsce powinny przyspie-
szyć, ponieważ ponosimy wymierne straty. 
Praca nas, inżynierów powinna być ukie-
runkowana na wypracowanie najlepszych 
rozwiązań i usprawnienie procesu inwesty-
cyjnego. System funkcjonujący w Norwegii 
może być dla nas przykładem i powinni-
śmy dążyć do podobnych rozwiązań. To, 
że Polska jest krajem mniej zamożnym nie 
jest usprawiedliwieniem, a tak naprawdę 
okolicznością obciążającą, bo nie stać nas 
utrzymywanie status quo.
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Recenzowana książka pt. „Węzły 
cieplne w miejskich systemach ciepłowni-
czych” stanowi kompendium nowoczesnej 
wiedzy z zakresu rozwiązań doprowa-
dzenia ciepła z sieci cieplnych do budyn-
ków. Prezentowane rozwiązania uwzględ-
niają wymagania  racjonalnego gospoda-
rowania energią, efektywności ekono-
micznej i właściwej współpracy z syste-
mem ciepłowniczym.

W książce przedstawiono w sposób 
logiczny, uporządkowany i przejrzysty 
całość zagadnień związanych z projekto-
waniem i eksploatacją współczesnych 
indywidualnych węzłów cieplnych, które 
poprzedzono przypomnieniem niezbęd-
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nych podstaw teoretycznych. Zawarto 
w niej kolejno:

 – podstawy teoretyczne z zakresu 
wymiany ciepła i masy w otwartych 
układach termodynamicznych,

 – podstawy doboru i symulacji działania 
wymiennika ciepła,

 – rodzaje i podstawowe schematy 
węzłów cieplnych,

 – procedury projektowania węzłów 
cieplnych z podziałem na elementy 
wspólne i z uwzględnieniem specyfiki 
projektowania wielofunkcyjnych 
wymiennikowych węzłów cieplnych 
oraz węzłów zmieszania pompowego 
na cele ogrzewania,

 – podstawowe rodzaje urządzeń pomia-
rowych, charakterystyki statyczne 
i dynamiczne urządzeń węzła cieplne-
go, stosowane w węzłach układy auto-
matycznej regulacji oraz zasady 
doboru ich podstawowych elementów,

 – najważniejsze zagadnienia współpra-
cy węzła cieplnego z siecią ciepłowni-
czą, rzutujące na wzajemne racjonal-
ne współdziałanie, 

 – wymagania dotyczące pomieszczeń
węzłów cieplnych.
Utylitarnym podsumowaniem książki

są przykłady obliczeń węzłów cieplnych
wraz z przykładami obliczeń przy pomo-
cy programu komputerowego WEZEL_X. 

W zakresie procedur projektowania
i zagadnień współpracy węzła cieplnego
z siecią ciepłowniczą Autor prezentuje
wyniki własnych badań i przemyśleń.
Książka stanowi, zgodnie z zapowiedzią,
uwieńczenie i podsumowanie Jego dorob-
ku z tego zakresu, choć, moim zdaniem,
nie powinna jeszcze oznaczać zakończe-
nia kariery naukowej i zawodowej. 
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„Węzły cieplne w miejskich 
systemach ciepłowniczych”
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