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Kody CPV:
31100000-7 – Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 – Generatory
31121200-2 - Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
31170000-8 – Transformatory
39370000-6 – Instalacje wodne
42111000-0 – Silniki
42961000-0 – System sterowania i kontroli
44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne
elementy
44161000-6 – rurociągi
44161100-7 – gazociągi
45000000-7 – roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji komunikacyjnych i linii
energetycznych
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
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45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231200-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i
gazociągów
45231220-3 – Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223-4 - Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232221-7 - Podstacje transformatorowe
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45236000-0 – Wyrównywanie terenu
45251000-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię
elektryczną na bazie gazu ziemnego
45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45262210-6 – Fundamentowanie
45262310-7 – Zbrojenie
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45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 - Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000-2 – Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45410000-4 – Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
45442200-9 – Nakładanie powłok antykorozyjnych
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne
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71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71300000-1 – Usługi inżynieryjne
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71314100-3 - Usługi elektryczne
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła
Wysokosprawnej Kogeneracji Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Oś
Priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane
w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj" i zakłada inwestycję obejmującą zaprojektowanie,
dostawy i budowę elektrociepłowni w technologii wysokosprawnej kogeneracji.
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I Część opisowa
1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy (PFU)
dotyczący inwestycji realizowanej przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. na terenie działki
nr 291/9 przy ul. Słonecznej obręb ewidencyjny 12, jednostka ewidencyjna miasto
Słupsk o powierzchni łącznej 3,09 ha. W programie funkcjonalno-użytkowym określono
w sposób ogólny wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące realizowanego
zamówienia. PFU stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji na kompleksową
realizację opisanego w opracowaniu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym PFU jest budowa elektrociepłowni
składającej się z zestawu, trzech agregatów kogeneracyjnych, w których jednostkami
napędowymi

winny

być

silniki

spalinowe

zasilane

gazem

ziemnym

symbol E (GZ-50) wg. PN-C-04753:2011. Technologia kogeneracji ma być zlokalizowana
w zaprojektowanym i wybudowanym budynku elektrociepłowni. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-montażowe,
uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do
użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i
ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej oraz świadczenie usług serwisu w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Produkcja energii elektrycznej na pokrycie potrzeb
własnych Zamawiającego oraz do jej odsprzedaży. Energia cieplna wykorzystywana
będzie na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym.
Zamawiający nie przewiduje pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii
elektrycznej.
W ramach realizacji zamówienia wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne
dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają
takiego dopuszczenia), opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać
pozwolenie

na

użytkowanie

obiektu,

dokonać

przeszkolenia

pracowników
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Zamawiającego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu oraz zapewnić serwis w
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
Wykonawca na etapie składania oferty musi określić Gwarantowane Parametry
Techniczne pracy gazowego układu kogeneracyjnego łącznie z urządzeniami
pomocniczymi spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych
1.1.1 Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia:
1. Zlecenie Zamawiającego – ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.;
2. „AUDYT ŹRÓDŁA CIEPŁA” wykonany w maju 2018 r. przez mgr inż. Aleksandrę
Szewczyk;
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa I
– Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6 – Promowanie wykorzystywania
wysokosprawnej

kogeneracji

ciepła

i

energii

elektrycznej

w

oparciu

o

zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej
kogeneracji.
4. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA projektu o nazwie: Rozbudowa
systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła
gazowego kogeneracyjnego o mocy do 20 MW na potrzeby „Słupskiego Klastra
Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku
opracowana w maju 2018 roku przez Aleksandrę Junak;
5. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na wykonaniu stacji
transformatorowej 6,3kV/110kV EC Słupsk wraz z linią kablową 110kV do GPZ
Słupsk ”Poznańska” zgodnie warunkami przyłączenia nr P/19/017103 z dnia 22
sierpnia 2019.
6. RAPORT Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA: ENGIE EC SŁUPSK
SP. Z O.O. wykonany w maju 2017 roku przez NAPE Sp. z o.o.;
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.);
8. Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem
zamówienia.
W ramach planowanego zadania przewidziano kompleksowe zaprojektowanie i
wybudowanie wysokosprawnego źródła gazowego kogeneracyjnego o mocy do 20 MW
w paliwie wraz z infrastrukturą na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej oraz
„Słupskiego Klastra Bioenergetycznego.
1.1.2 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja ma zostać zlokalizowana w północno-zachodniej części
województwa pomorskiego, na terenie miasta Słupska przy ulicy Słonecznej 15 na
działce 291/9, obręb ewidencyjny 12, jednostka ewidencyjna miasto Słupsk o
powierzchni łącznej 3,09 ha.

Rys.1. Lokalizacja terenu inwestycji na mapie miasta (zaznaczono czerwoną strzałką)

str. 13

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ENGIE EC SŁUPSK SP.ZO.O.

1.1.3. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe, prace budowlane, dostawy i inne usługi,
przekazanie wybudowanego w ramach zamówienia wysokosprawnego źródła gazowego
kogeneracyjnego o mocy do 19,99 MW w paliwie w Słupsku do eksploatacji oraz
udzielenie gwarancji jakości dla tego źródła.
Wykonawca winien wykonać inwestycję opisaną założeniami technicznymi według
przedmiotowego PFU.
Zakres inwestycji obejmuje:
•

Budowę budynku elektrociepłowni opartej o układ kogeneracyjny na terenie

działki 291/9 przy ul. Słonecznej 15 w Słupsku, wraz z instalacjami wewnętrznymi,
przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku i na wydzielonej części
działki.
Obiekt dwukondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej lub konstrukcji mieszanej.
Pomieszczenia

agregatów

o

konstrukcji

żelbetowej

pozostałe

pomieszczenia

o konstrukcji szkieletowej z zabudową panelową. Na parterze budynku zlokalizowane
będą trzy agregaty kogeneracyjne w wydzielonych dla każdego agregatu (silnik +
generator) pomieszczeniach, wyposażonych w niezależne układy wentylacyjne i tłumiki
hałasu. Ponadto na parterze budynku zlokalizowane będą pompownia ze stacją
uzdatniania wody i odgazowania, pomieszczenia elektryczne (rozdzielnia elektryczna
średniego napięcia, nastawnia GZP EC Słupsk, pomieszczenie rozdzielni potrzeb
własnych niskiego napięcia 0,4kV, pomieszczenie transformatora potrzeb własnych
6,3kV/0,4kV,),magazyn oleju smarnego, sterownia i serwerownia, węzeł sanitarny,
pomieszczenie zaplecza technicznego i komunikacja. Wyższą kondygnację przeznaczono
do zabudowy pozostałych urządzeń technologicznych, w tym wymienników dla układu
spalinowego, tłumików spalin oraz central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych.
Dopuszcza

się

montaż

tłumików

spalin

i/lub

kotłów

odzysknicowych

w

pomieszczeniach agregatów.
W budynku należy przewidzieć miejsce na zabudowę systemu katalicznego
odazotowania spalin (SCR) niezależnie od tego czy jest on w chwili obecnej wymagany.
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•

Dostawę i instalację kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej gazem

ziemnym symbol E (GZ-50) składającej się z:
- trzech kompletnych, jednakowych agregatów kogeneracyjnych zasilanych gazem
symbol E (GZ-50) o łącznej mocy nominalnej całkowitej wynoszącej nie mniej niż
16,8 MW będąca sumą mocy cieplnej mierzonej za separacyjnymi wymiennikami ciepła*
i mocy elektrycznej czynnej mierzonej na zaciskach generatorów,

Wartość mocy

elektrycznej czynnej nie mniej niż 8,4 MWe. Możliwość pracy generatorów w zakresie od
50% - 100% mocy agregatu.
*Wymienniki separacyjne to wymienniki poprzez które moc cieplna z układu
wysokotemperaturowego HT i kotła odzysknicowego silników gazowych podawana będzie
do obiegu wodnego elektrociepłowni.
Łączna moc układu agregatów kogeneracyjnych nie może przekroczyć 19,99 MW
w paliwie.

Tabela 1. Wymagane podstawowe parametry wysokosprawnej kogeneracji zasilanej
gazem ziemnym wysokometanowym typ E (GZ-50)
GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Gwarantowane Parametry Techniczne - parametry bezpośrednio odczytywane lub obliczane
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych - bez uwzględniania poprawek, niepewności
pomiarowych lub tolerancji, w tym wynikających z treści normy ISO 3046.
Parametr techniczny

Wielkość gwarantowana

Gwarantowana moc elektryczna instalacji
kogeneracji1

min. 8,4 MWe

Gwarantowana sprawność elektryczna
instalacji kogeneracji 2
Gwarantowana moc całkowita układu
kogeneracyjnego będąca sumą mocy
cieplnej i mocy elektrycznej czynnej
Gwarantowana sprawność całkowita
instalacji kogeneracyjnego 3

min. 42,5 %
min.16,8 MW
min. 85,0%
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Gwarantowane maksymalne zużycie
energii w paliwie dla całej instalacji
kogeneracji gazowej
Gwarantowana temperatura wody na
wyjściu z instalacji kogeneracji 4

nie więcej niż 19,99 MW
min. 100 oC

Gwarantowana dyspozycyjność instalacji
kogeneracji gazowej w roku
Gwarantowane maksymalne jednostkowe
zużycie oleju smarnego
Gwarantowana maksymalna emisja
tlenków azotu przy zawartości 15% tlenu
w gazach odlotowych
Poziom hałasu na granicy działki (badania
wg obowiązujących norm)

1

min. 8000 h/rok
nie więcej niż 0,40 g/kWhe
nie więcej niż 95 mg/m3u
LAeq N =45 dB- dla pory nocnej
LAeq D =50 dB- dla pory dziennej

Liczona jako suma mocy elektrycznych zmierzonych na zaciskach generatorów wszystkich

modułów kogeneracyjnych pomniejszonej o moc zainstalowaną sprężarki gazu ziemnego i/lub
instalacji SCR
2

Liczona jako iloraz sumy wytwarzanej energii elektrycznej pomniejszonej o energię elektryczną

zużytą na potrzeby sprężarki gazu ziemnego i/lub instalację SCR do energii doprowadzonej do
silników gazowych w paliwie
Próba przeprowadzona zostanie przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie
spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia
3Liczona

jako iloraz sumy wytwarzanej energii elektrycznej pomniejszonej o energię elektryczną

zużytą na potrzeby sprężarki gazu ziemnego i/lub instalację SCR i energii cieplnej do energii
doprowadzonej do silników gazowych w paliwie.
Próba przeprowadzona zostanie przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie
spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia
4 Temperatura

wody po stronie obiegu ciepłowniczego elektrociepłowni za wymiennikami odbioru

ciepła z modułu kogeneracyjnego, która jest osiągalna w sposób ciągły

- układów sterowania i automatyki,
- układów pomiarowych niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzeń, dla rozliczeń
technologicznych i certyfikatów kogeneracji (liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze,
gazomierze przy silnikach), dodatkowo układy pomiarowe powinny zapewniać
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niezależny pomiar energii do sprężarki gazu i układu oczyszczania spalin (SCR), o ile
będą one wymagane.
- kompletu pomp, wymienników i naczyń wzbiorczych.
•

Dostawę oraz instalację urządzeń i aparatury służących do wyprowadzenia mocy

elektrycznej do rozdzielni SN.
•

Wykonanie stacji transformatorowej 6,3kV/110kV EC Słupsk wraz z linią
kablową 110 kV do GPZ Słupsk „Poznańska” zgodnie warunkami przyłączenia nr
P/19/017103 z dnia 22 sierpnia 2019r.

•
•

Doprowadzenie zasilania o napięciu 230V do stacji pomiarowej gazu.
Wykonanie wyprowadzenia produkowanej w elektrociepłowni mocy cieplnej do

systemu

ciepłowniczego.

Budowa

przyłącza

ciepłowniczego

od

budynku

elektrociepłowni do istniejącej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Słonecznej.
•

Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu od stacji pomiarowej gazu do

odbiorników zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci
gazowej oraz:
- dostawę i montaż kompletnych ścieżek gazowych do silników wraz z licznikami
zużycia gazu, filtrami i pozostałą armaturą,
- układ sprężania gazu (jeśli będzie wymagany), dopuszcza się wyłącznie stosowanie
sprężarek o napędzie elektrycznym.
- dostawę i montaż chromatografu do pomiaru wartości opałowej gazu ziemnego typu
E (GZ-50) wraz z sondą do automatycznego poboru próbek, z automatycznym
przeprowadzaniem analizy oraz rejestracją wyników,
- dostawę i montaż pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego (system
bezpieczeństwa gazowego).
•

Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniającej poprawną i

zgodną z projektem pracę układu kogeneracyjnego m. in.:
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- zasobnika ciepła o pojemności cieplnej min. 45MWh.
- agregatu prądotwórczego.
- zbiornika mocznika (w przypadku montażu SCR).
•

Wykonanie zagospodarowania terenu w tym drogi dojazdowej, placu

manewrowego i chodników do/wokół budynku elektrociepłowni, ogrodzenia,
oświetlenia zewnętrznego obiektu.
•

Zainstalowanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz lokalnego i zdalnego

sterowania i nadzoru pracy elektrociepłowni. Sterowanie zdalne z istniejących kotłowni
rejonowych KR-1, KR-2.
•

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych.

1.1.4 Prace projektowe.
Prace projektowe składają się z następujących części:
a) prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz umożliwiających uzyskanie pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, poprzez m.in.:
1. Uzyskanie mapy do celów projektowych;
2. sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej
3. wykonanie badań geotechnicznych lub geologiczno - inżynierskich w
niezbędnym zakresie oraz określenie geotechnicznych warunków
posadowienia budynku oraz zbiorników akumulacyjnych;
4. sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych zawartych w PFU
oraz ogólnych założeń realizacji zadania, wszelkie założenia technicznotechnologiczne;
5. uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień lub decyzji i pozwoleń
niezbędnych do realizacji danej inwestycji jeśli owe są wymagane;
6. wykonanie w oparciu o zaktualizowane założenia koncepcji rozwiązań
projektowych i uzgodnienie ich z Zamawiającym.
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b) opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej według założeń części
przedprojektowej w języku polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiającym i
zatwierdzeniem przez Zamawiającego, przy czym dokumentacja projektowa
powinna spełniać wymagania określone w polskim prawie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robót odpowiadających pod
każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU,
zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską. Projekty powinny uwzględniać
wymogi obsługowe i remontowe poszczególnych urządzeń, przewidując - o ile to
konieczne - odpowiednie otwory montażowe o wymiarach umożliwiających
przeprowadzenie remontu głównego podzespołu. W projektach należy uwzględnić
montaż w każdej komorze silnika suwnic umożliwiających prace serwisowe
związane z obsługą silnika.
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a
w szczególności Projektu Budowlanego.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym
przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań PFU.
Dokumentacja projektowa musi składać się z co najmniej następujących elementów:
1. Pełnobranżowego Projektu Budowlanego, wraz z projektem zagospodarowania
terenu w zakresie przewidzianym do uzyskania pozwolenia na budowę, podzielony
na następujące branże:
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•

projektu architektonicznego budowlanego budowy nowego obiektu
elektrociepłowni na terenie działki 291/9 przy ul. Słonecznej 15 w Słupsku ,

•

projektu budowlanego i technologicznego układu trzech agregatów
kogeneracyjnych wraz z urządzeniami pomocniczymi i dostosowaniem
systemu do współpracy z systemem ciepłowniczym,

•

projektu budowlanego branży elektrycznej budowy nowego przyłącza i
stacji transformatorowych wraz z rozdzielnią przyłącza energetycznego od
zacisków na generatorach do głowic kablowych w GPZ Słupsk Poznańska,

•

projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej od stacji pomiarowej
gazu

do

agregatów

kogeneracyjnych

wraz

z

wymaganymi

zabezpieczeniami,
•

projektu budowlanego wyprowadzenia mocy cieplnej elektrociepłowni do
systemu ciepłowniczego,

•

projektu budowlanego wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z
wytycznymi do branży automatyki,

•

projektu budowlanego zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych,

•

projektu budowlanego wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych,

•

projektu budowlanego układu wentylacyjnego elektrociepłowni,

•

projektu budowlanego odprowadzenia wód opadowych,

•

operatu akustycznego,

2.

przedmiaru robót budowlanych całości inwestycji;

3.

kosztorysu całości inwestycji;

4.

projektów wykonawczych w.w. br

5.

projekt organizacji robót.

6.

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.

plan prób i odbiorów, którego część stanowi plan pomiarów służących potwierdzeniu
Gwarantowanych Parametrów Technicznych,

8.

dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną
wykonanych obiektów oraz m.in.:
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•

Dokumentację Techniczno-Ruchową układu kogeneracyjnego, oraz pozostałych
urządzeń,

•

Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż.

•

Sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków:
o wskaźników eksploatacyjnych,
o wskaźników emisji.

•

Dokumenty ze szkolenia personelu,

•

Protokoły sprawdzeń i badań.

•

Raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym
Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie
o Gwarantowanych Parametrów Technicznych,
o wskaźników eksploatacyjnych,

•

Raportu spełnienia wszystkich parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych
określonych

w

innych opracowaniach związanych z realizacją inwestycji.

9.

Instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń w języku polskim,

10.

Opracowanie analizy i projektu kompleksowej współpracy nowoprojektowanej
elektrociepłowni z system ciepłowniczym, a w szczególności analizy hydraulicznej,
przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego
zmieszania) w różnych konfiguracjach i okresach pracy systemu ciepłowniczego
(okres letni, zimowy, przejściowy).

Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej w
pięciu egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg i
*.pdf na dwóch płytach CD.
Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany
do informowania Zamawiającego o przebiegu prac projektowych i współpracy z
Zamawiającym na każdym etapie projektów.
c) uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego dokumentacje
projektowe, właściwych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa
oraz dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
właściwych uzgodnień opinii, ekspertyz rzeczoznawców, gestorów sieci, i jednostek
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administracji, materiałów geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowań
pomocniczych w niezbędnym dla projektowanych prac zakresie.
d) Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę i innych wymaganych
dokumentów.

1.1.5 Dostawy oraz roboty budowlano-montażowe
Należy wykonać budowle, budynki, instalacje i urządzenia niezbędne do wytwarzania
energii i ciepła w elektrociepłowni i sprzedaży energii elektrycznej. Przewiduje się, że w
toku dostaw i robót budowlano montażowych zostaną wybudowane co najmniej
następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace:
a) Obiekty ogólnobudowlane m.in.:
•
•

Budowa nowego obiektu elektrociepłowni opartej o układ
kogeneracyjny zgodnie z dokumentacją projektową,
Budowa układu odprowadzenia spalin elektrociepłowni zgodnie z
dokumentacją projektową,

•

Budowa nowej stacji WN/SN EC Słupsk oraz wyprowadzenia mocy
elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową,
• Budowa infrastruktury towarzyszącej zgodnie z dokumentacją
projektową.
b) Obiekty technologiczne m.in.:
•

Kompletna elektrociepłownia gazowa realizowana na układzie agregatów

•

kogeneracyjnych zgodnie z dokumentacją projektową,
System wentylacji mechanicznej obiektów zgodnie z dokumentacją

•
•

•

projektową,
Systemy odprowadzenia i o ile będzie konieczny oczyszczania spalin,
Stacja przygotowania wody uzdatnionej obejmująca stację zmiękczania,
odgazowywanie próżniowe oraz układ dozowania chemikaliów
pozwalającą na przygotowanie wody o wymaganych parametrach
(montaż urządzeń w pompowni).
Zbiorniki akumulacyjne,
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•

Pompownia w której zlokalizowano odmulacze sieciowe, pompy
obiegowe, rozładunkowe, stabilizująco-uzupełniajace oraz zbiornik wody
uzdatnionej (zrzutowej).

•

Inne obiekty, wymagane przez technologię elektrociepłowni zgodnie z
dokumentacją projektową,

c) Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem) m.in.:
•

Wyprowadzenie mocy cieplnej,

•

Przyłącza wodno- kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową,

•

Instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do układu
kogeneracyjnego zgodnie z dokumentacją projektową,

•

Odprowadzenie wód deszczowych,

•

Inne konieczne i wymagane przepisami instalacje zgodnie z dokumentacją
projektową,

d) Instalacje elektryczne, energetyczne i AKPiA m.in.:.
•

Przyłącze energetyczne do sieci 110 kV w postaci linii kablowej WN i linii
światłowodowej dla teletechniki w oparciu o warunki techniczne i
uzgodnienia uzyskane na etapie projektowym,

•

Stacja transformatorowa WN/SN GPZ EC Słupsk 110kV/6,3kV z układem
zabezpieczeń i pomiarów wyposażonych w protokół komunikacyjny
Modbus RTU lub TCP/IP w celu umożliwienia wymiany danych z SCADA.

•

WLZ SN pomiędzy GPZ EC Słupsk a rozdzielnią SN w budynku EC

•

Rozdzielnia Średniego Napięcia 6,3kV z układami synchronizacji
generatorów zgodnie z dokumentacją projektową. Urządzenia pomiarowe
należy wyposażyć w protokół komunikacyjny Modbus RTU lub TCP/IP w
celu umożliwienia wymiany danych z SCADA.

•

Transformator potrzeb własnych 6,3kV/0,4kV

•

Rozdzielnie nn potrzeb własnych GPZ EC Słupsk i układy pomiarowe oraz
teletechniki
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•

Rozdzielnię potrzeb własnych technologiczną i budynku EC

•

Agregat awaryjny 0,4kV zgodnie z dokumentacją projektową (zasilający
urządzenia technologiczne w zakresie wymaganym przez dostawcę
kogeneracji).

•

Przyłącze rezerwowe do sieci nn wraz z układem pomiarowym . celem
zapewnienia zasilania w czasie postoju elektrociepłowni (zasilanie
obwodów oświetlenia, gniazdek, monitoringu, urządzeń dźwigowych,
bram i innych obwodów ogólnobudowlanych)

•

Szafy pomiarów energii brutto na zaciskach generatora

•

Instalacja zasilania urządzeń technologicznych elektrociepłowni z
rozdzielnią zgodnie z dokumentacją projektową,

•

Instalacja oświetleniowa i gniazdek ściennych w budynku /budynkach
elektrociepłowni i inne instalacje elektryczne związane z budynkiem
elektrociepłowni zgodnie z dokumentacją projektową,

•

Trasy kablowe pod projektowane instalacje zgodnie z dokumentacją
projektową,

•

Instalacja p.poż zgodnie z dokumentacją projektową,

•

Instalacja AKPiA

elektrociepłowni wraz z sieciami komunikacyjnymi

zgodnie z dokumentacją projektową,
•

Instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektów elektrociepłowni zgodnie z
dokumentacją projektową,

•

Instalacja

monitoringu

wewnętrznego

i

zewnętrznego

obiektów

elektrociepłowni zgodnie z dokumentacją projektową,
e) Zagospodarowanie terenu m.in.:
•

Usytuowanie budynku i innych elementów zagospodarowania terenu,
układ drogowy z drogą dojazdową do budynku wysokosprawnej
kogeneracji, place manewrowe, chodniki, odwodnienie nawierzchni,
ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego wykonane zgodnie z projektem
zagospodarowania

terenu

opracowanym

przez

Wykonawcę

i

zatwierdzonym przez Zamawiającego.
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f) Wszystkie inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i
nadziemnej zgodnie z dokumentacją projektową,
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego
współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego.
Podstawowym celem budowy i w jej następstwie eksploatacji układu wysokosprawnej
kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:
•

produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym
wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,

•

ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji
energii na środowisko naturalne,

•

poprawa bezpieczeństwa ciągłości dostawy energii cieplnej do miejskiego
systemu ciepłowniczego w Słupsku,

•

dostosowanie

elementów

uzbrojenia

i

zagospodarowania

terenu

związanego z obiektem elektrociepłowni do projektowanej technologii
oraz do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Elektrociepłownia

ma

być dostosowana

do

współczesnych standardów i

wybudowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.1.6 Przeszkolenie personelu, uruchomienie i rozruch systemu, przejęcie robót
od Wykonawcy

Przeszkolenie personelu
W czasie testów instalacji, rozruchu i ruchu próbnego Wykonawca przeszkoli
praktycznie personel Zamawiającego w liczbie około 10 osób w zakresie eksploatacji i
prowadzenia ruchu elektrociepłowni.
Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie odbywało się
na obiektach Zamawiającego.
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Przed

rozpoczęciem

szkolenia

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z harmonogramem

do

zawierającym cel

szkolenia oraz jego zakres.
Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego
za przebieg szkolenia zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.
Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzające dla
każdego z uczestników. Każdy uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny egzaminu
otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony przez producenta agregatów kogeneracyjnych,
certyfikat uprawniający do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji.
Uruchomienie, rozruch systemu i ruch próbny
Wykonawca

przeprowadzi

rozruch

urządzeń,

optymalizację

pracy

urządzeń,

72 godzinny ruch próbny zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi zakresami i
harmonogramami, w tym również:
a)

prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania,

b)

prace

konieczne

do

odbioru

końcowego,

a

także

wyposaży

obiekty

elektrociepłowni w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa
i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań
materiałowych.
Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych
elementów instalacji wymagających oznakowania.
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym
72 godzinnego ruchu próbnego i osiągnięciu założonych Gwarantowanych Parametrów
Technicznych. Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie rozruchy urządzeń
wchodzących w skład inwestycji zgodnie z wymogami odpowiednich urzędów i
organizacji technicznych m.in. UDT.
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Wymagania dla rozruchu
Po zakończeniu całości inwestycji, nastąpi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym
harmonogramem rozruchu. Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej
grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez niego prac. Prace rozruchowe
wykonywane będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W terminie trzydziestu
dni przed planowanym terminem rozruchu całej elektrociepłowni Wykonawca uzgodni
z

Zamawiającym

szczegółowy

harmonogram

rozruchu

instalacji

elektrycznych. Harmonogram ten będzie również zawierał

i

liczbę

urządzeń
personelu

pomocniczego Wykonawcy oraz personelu Zamawiającego. Wszelkie środki (np.
wykonanie tymczasowych zasilań, wymiana zużytych wkładek bezpiecznikowych,
żarówek itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozruchu zapewni Wykonawca, a związane
z tym koszty uwzględni w ofercie. Wykonawca pokryje również wszelkie koszty
związane z wystąpieniem ewentualnych awarii urządzeń powiązanych z pracą
elektrociepłowni.
Koszt paliwa rozruchowego pokryje Zamawiający.
Wszystkie urządzenia wirujące takie jak pompy i silniki oraz urządzenia pomocnicze
powinny zostać wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i
automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach.
Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie
funkcji

kontrolnych,

alarmowych

w

warunkach

ruchowych

z

mediami

technologicznymi w instalacjach. Oprócz prób funkcjonalnych poszczególnych
elementów i układów elektrycznych Wykonawca dokona prób pierwotnych działania
zabezpieczeń.
Miesięczny okres testów, optymalizacja
Po pomyślnym rozruchu nastąpi miesięczny okres testów instalacji

w

różnych

warunkach pracy (np. testy automatycznego włączania, symulacje różnych stanów
awaryjnych, symulacja zaniku zasilania itp.). W tym okresie Wykonawca nie zapewnia
Gwarantowanych

Parametrów

Technicznych

i

pełnej

dyspozycyjności

elektrociepłowni.
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W czasie jego trwania Wykonawca przeszkoli w zakresie praktycznym wyznaczonych
pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji elektrociepłowni, przeprowadzi
egzaminy i wystawi stosowne certyfikaty. Wykonawca na cały okres testów oddeleguje
niezbędnych specjalistów, którzy będą nadzorować pracę elektrociepłowni. Koszt
okresu testów Wykonawca zawrze w cenie ofertowej na budowę elektrociepłowni).
Wymagania dla ruchu próbnego
Po zakończonym okresie testów całej elektrociepłowni obejmującym wyregulowanie
i dostrojenie instalacji do warunków zmiennego obciążenia nastąpi 72-godzinny ruch
próbny. Ruch próbny rozpocznie się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia
gotowości instalacji do rozruchu.
W trakcie ruchu próbnego nastąpi pomiar

Gwarantowanych Parametrów

Technicznych.
W trakcie 72-godzinnego ruchu próbnego cała instalacja powinna wykazać ciągłą,
niezakłóconą pracę przy ustalonych obciążeniach. Nie powinny wystąpić żadne wady,
które zakłóciłyby prawidłową eksploatację elektrociepłowni, zagrażały bezpieczeństwu
lub wymagały istotnej ingerencji w układy automatycznej regulacji. W ramach tej 72godzinnej pracy elektrociepłowni zaprezentowana zostanie jej zdolność funkcjonalna i
eksploatacyjna.
Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca elektrociepłowni nie może być zakończona z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (jeżeli wystąpią usterki), to po usunięciu
usterek 72-godzinny ruch próbny musi być przeprowadzony ponownie od nowa.
Wszelkie koszty związane z rozruchem, okresem testów i ruchem próbnym ponosi
Wykonawca z wyjątkiem kosztu paliw, energii elektrycznej, wody, a wyprodukowana
energia elektryczna i cieplna jest własnością Zamawiającego. Zamawiający zapewnia
odbiór wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej.
Po pomyślnym zakończeniu ruchu próbnego,

osiągnięciu

Gwarantowanych

Parametrów Technicznych(z wyłączeniem dyspozycyjności elektrociepłowni) oraz
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uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie nastąpi podpisanie

odbioru

końcowego elektrociepłowni.
Wymagania dla testów
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu
wykonania fabrycznych prób urządzeń i materiałów (FAT) wyszczególnionych w
zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli Zamawiającego w testach ponosi
Zamawiający. Kontrole i próby mogą być przeprowadzone w biurach i zakładach
Wykonawcy lub u jego poddostawców i podwykonawców, na Placu Budowy lub w
każdym innym miejscu gdzie jest realizowana jakaś część przedmiotu umowy.
W trakcie kontroli i prób zostaną Zamawiającemu udostępnione wszelkie niezbędne
urządzenia i pomoc łącznie z dostępem do projektów, wyliczeń i danych produkcyjnych
bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do
zachowania zasady poufności.
Próby oraz testy urządzeń i materiałów na Placu Budowy (SAT) muszą odbywać się w
obecności przedstawicieli Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przekaże
Zamawiającemu harmonogram określający daty prób, nie później niż 30 dni przed
terminem ich rozpoczęcia.
Wszystkie próby elektryczne przeprowadzane podczas wytwarzania i montażu będą
zgodne z procedurami prób przedłożonymi Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kopie świadectw wszystkich testów i wyników prób.
Zamawiający może zgłaszać uwagi do przebiegu i wyników prób i testów. Ich przyjęcie
powinno być potwierdzone przez Zamawiającego stosownym protokołem. Wykonawca
ma obowiązek odnieść się do uwag i zapytań Zamawiającego w terminie składania
raportów z prób warsztatowych.
Jeżeli w czasie prób i kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości i usterki, Wykonawca
będzie zobowiązany do ich usunięcia w najkrótszym, możliwym do osiągnięcia czasie.
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W takim przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego powtórzy na własny koszt
te próby lub kontrole.
Zamawiający może zrezygnować z udziału w próbie lub kontroli. W takim przypadku
Wykonawca może przystąpić do próby lub kontroli bez udziału przedstawicieli
Zamawiającego, a po jej przeprowadzeniu jest zobowiązany dostarczyć raport

z

wyników próby.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych prób lub
kontroli. Jeżeli wynik tak przeprowadzonej próby jest zgodny z wymaganiami umowy
wówczas jej koszt ponosi Zamawiający; w przypadku przeciwnym koszt pokrywa
Wykonawca.
Wymagania dla odbiorów
Wykonawca wykona na swój koszt następujące czynności:
•

przeprowadzenie

odbioru

urządzeń

technologicznych

podlegających

dozorowi UDT, jeżeli takie wystąpią,
•

przeprowadzenie odbioru instalacji elektroenergetycznych (w tym odbiory
dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator SA),

•

przekazanie świadectw, atestów, certyfikatów na zastosowane materiały i
urządzenia, wykonanie prób i badań pomontażowych. z przeprowadzonych
prób oraz dokumentacji w tym powykonawczej musi wynikać, że moc w
paliwie w instalacji kogeneracji nie przekracza 19,99MW (zużycie paliwa).

•

odbiory końcowe na Placu Budowy po zakończeniu montażu oraz wydanie
końcowych

raportów

kontrolnych

miedzy

innymi

dla:

zbiorników

ciśnieniowych, rurociągów, urządzeń dźwigowych i elektrycznych, instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji gazu ziemnego, instalacji
AKPiA,
•

przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu planu prób i odbiorów
(do zatwierdzenia) na 30 dni przed ich rozpoczęciem.
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O terminie prób Zamawiający będzie powiadomiony nie później niż 10 dni przed
planowaną datą tej próby, a Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze
uczestnictwa w niej nie później niż 3 dni przed tym terminem.
Każda przeprowadzona próba z udziałem przedstawiciela Zamawiającego lub bez jego
udziału

będzie

poświadczona

protokołem

opisującym

przyjętą

procedurę

przeprowadzania próby oraz jej wyniki. Jeżeli przeprowadzona próba wykaże, że
urządzenie lub materiał nie spełnia przedmiotowych wymagań,

Wykonawca

niezwłocznie podejmie kroki naprawcze.
W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia wymagań technicznych podczas
wykonywania próby zostanie ona w całości powtórzona w najbliższym dogodnym
czasie.
Wymagania dotyczące pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych
Zamawiający zatwierdzi przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram pomiarów
Gwarantowanych Parametrów Technicznych po upewnieniu się, że będą się one
odbywały w warunkach pozwalających na wyznaczenie rzeczywistych parametrów
instalacji. Celem tych prób jest udowodnienie, że Wykonawca wypełnił wszystkie swoje
zobowiązania umowne w zakresie zdolności eksploatacyjnych instalacji oraz spełniania
przez nią zadanych parametrów technicznych.
Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych odbywać się będą w trakcie
ruchu próbnego układu kogeneracyjnego. Do wykonania Gwarantowanych Parametrów
Technicznych wykorzystane będą urządzenia pomiarowe zamontowane na obiekcie i
stanowiące stałe wyposażenie elektrociepłowni (w tym ciepłomierze, gazomierze,
chromatograf, liczniki energii elektrycznej).
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych punktów pomiarowych
lub przyłączy do istniejących punktów pomiarowych, wszelkie dostawy i prace z tym
związane zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w ramach zakresu

przedmiotu

umowy.
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Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą wykonywane przez
Wykonawcę pomiarów według zatwierdzonej przez Zamawiającego procedury.
Jeżeli pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych wykażą, że nie zostały one
osiągnięte, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć wszelkie przyczyny
powodujące nie osiągnięcie tych parametrów.
Zamawiający

poniesie

koszt

paliwa

i

energii

tylko

pierwszego

pomiaru

Gwarantowanych Parametrów Technicznych; każdy następny pomiar będzie obciążał
Wykonawcę.
Wykonawca i Zamawiający będą zgodnie i w pełni współpracować w trakcie
przeprowadzania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych.
Szczegółowy

opis

wymagań

dotyczących

przeszkolenia

pracowników,

uruchomienia i rozruchu instalacji oraz przejęcia robót od Wykonawcy zawiera
załącznik nr 12 (procedury odbiorowe) do umowy z Generalnym Wykonawcą.

1.1.7 Gwarancja i serwis agregatów kogeneracyjnych
Wykonawca zapewni naprawy urządzeń i instalacji elektrociepłowni do końca okresu
gwarancji określonego w SIWZ oraz po okresie gwarancji
W tym celu Wykonawca podpisze z Zamawiającym umowę serwisową. Umowa
serwisowa regulować będzie zasady wykonywania przeglądów i usług serwisowych.
Wymagania minimalne dla serwisu:
• Wykonawca lub jego podwykonawca powinien dysponować serwisem posiadającym
autoryzację producenta agregatów kogeneracyjnych zdolnym do świadczenia usług
serwisowych na terenie Polski,

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość inwestycji na okres 24 miesięcy od
daty odbioru końcowego inwestycji.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.Lokalizacja inwestycji
Budynki wysokosprawnej kogeneracji i GPZ zlokalizowane będą na terenie działki
nr 291/9 przy ul. Słonecznej obręb ewidencyjny 12, jednostka ewidencyjna miasto
Słupsk.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zagospodarowany. W miejscu, w
którym planuje się posadowienie elektrociepłowni i budynku GPZ nie występuje
uzbrojenie podziemne.
Działka budowlana przeznaczona pod budowę elektrociepłowni i GPZ stanowi teren
niezabudowany, nie wymaga szczególnego przygotowania za wyjątkiem wycinki drzew
oraz zasypania istniejącej studni po ujęciu wody.
W ramach robót przygotowawczych inwestycji rozebrano istniejący na terenie
inwestycji fundament. Fundament występuje na mapie do celów informacyjnych na
której przygotowano PZT.
Trasa projektowanego kabla WN przebiegać będzie na działkach nr 291/9, 653, 648,
646, 647, 660, 661, 659, 658, 357/18 obręb ewidencyjny 12, jednostka ewidencyjna
miasto Słupsk.
Dopuszcza się alternatywną trasę projektowanego WN przez działki : 291/9, 291/8,
289/5, 655, 656, 301/80, 301/61, 301/81, 644, 659, 658, 357/18.
Lokalizacja wszystkich nowych obiektów budowlanych na terenie przedmiotowej
działki winna zostać zrealizowana w sposób najbardziej optymalny, z zachowaniem
wymaganych stref bezpieczeństwa.
1.2.2.Uwarunkowania prawne
Teren, na którym ma powstać budynek wysokosprawnej kogeneracji objęty jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie uchwały:
Uchwała Rady Miejskiej Słupska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” na terenie
położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku.
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna”
działka nr 291/9 położona w obrębie 12 znajduje się na terenach oznaczonych
symbolami: 7.16 P,U i 15.KDZ.
Dla terenu tego określono maksymalne powierzchnie zabudowy tj. 70% w stosunku do
obszaru objętego inwestycją, minimum 10 % w stosunku do obszaru objętego
inwestycją musi wynosić powierzchnia biologicznie czynna, ponadto wysokość
projektowanej zabudowy nie może przekroczyć 20 m.
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni kogeneracyjnej na
terenie w/w działki o przeznaczeniu podstawowym: tereny funkcji produkcyjnoskładowej i usługowej nie koliduje z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. (Pismo Urzędu Miasta w Słupsku nr PP-RPP-III.6727.2.15.2018)
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty magazynowe, produkcyjne oraz
obiekty biurowe:
•

od wschodu, zachodu – zabudowa przemysłowa m. in. zakład kruszenia betonu.

•

od południa – tereny niezabudowane ulica Rybacka

•

od północy– budynek MOPR ulica Słoneczna

W strefie oddziaływania inwestycji nie występują parki narodowe, leśne kompleksy
promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej i inne obszary objęte ochroną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

1.2.3.Warunki gruntowo-wodne
Wstępnie warunki gruntowe i hydrogeologiczne należy przyjąć według aktualnej
dokumentacji geotechnicznej stanowiącej załącznik do PFU.
Szczegółowe warunki gruntowe i hydrogeologiczne należy określić według
dokumentacji geotechnicznej sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dla
potrzeb posadowienia planowanych obiektów Wykonawca sporządzi wymaganą
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dokumentację geotechniczną terenu inwestycji w zakresie odpowiednim do wstępnie
określonych warunków gruntowych (złożone warunki gruntowe) oraz przyjętej przez
Projektanta kategorii geotechnicznej obiektu.
1.2.4.Dostępność mediów
Doprowadzenie media dla potrzeb realizacji zadania z istniejących sieci w oparciu
warunki techniczne ich właścicieli.
1.2.5.Zaopatrzenie w wodę technologiczną
Woda technologiczna (napełnianie i uzupełnianie zładu) przygotowywana będzie w
projektowanej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w pompowni. Woda surowa z
wodociągu podawana będzie do stacji zmiękczania, a następnie odgazowywana w
odgazowywaczu próżniowym i magazynowana w zbiorniku wody uzdatnionej. Woda
uzdatniona podawana będzie do rurociągu powrotnego sieci ciepłowniczej łączącej
budynek projektowanej elektrociepłowni z istniejącą siecią ciepłowniczą.
1.2.6.Odprowadzenie

ścieków

bytowo-gospodarczych,

technologicznych

i

deszczowych.
Ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki technologiczne ze spustów i odwodnień
odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Przed odprowadzeniem ścieków
technologicznych do kanalizacji sanitarnej należy obniżyć temperaturę ścieków do
Tmax≤40°C. oraz zabezpieczyć przed odprowadzeniem zanieczyszczeń ropopochodnych.
Wody opadowe z połaci dachowych, dróg i placów odprowadzić do istniejącego
systemu kanalizacji deszczowej w rejonie inwestycji.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych należy wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej
176-200 Słupsk oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz U 2016 poz.1757). Wody
opadowe odprowadzane do urządzeń wodnych, nie mogą zawierać substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz
15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Konieczność zastosowania urządzeń
podczyszczających wynikać będzie z operatu wodnoprawnego (Rozporządzenie
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Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz.
U. z 2019 r. poz. 1311).
1.2.7.Zaopatrzenie w energię elektryczną
Z zacisków prądowych głowicy kablowej 110kV w polu nr 4 GPZ Słupsk Poznańska
należy wyprowadzić linię kablową WN kablem 3 x XRUAKXS 240/120 mm2. W części
rysunkowej przedstawiono dwa przykładowe warianty trasy kabla – załącznik nr 11.
Na terenie EC Słoneczna należy wybudować stację transformatorową GPZ EC Słupsk
z transformatorem olejowym 110kV/6,3kV oraz aparaturą łączeniową i pomiarową
zgodnie z załącznikiem nr 13. Z zacisków transformatora w GPZ EC Słupsk należy
wyprowadzić Wewnętrzną Linię Kablową SN kablem 3 x 3 x XnRUHKXS 500/50 mm2 do
rozdzielni SN w budynku EC Słoneczna.

Rozdzielnie wyposażyć w wyłączniki,

automatykę zabezpieczającą i układy synchronizacji zgodnie z rysunkiem – załącznik 14.
Z rozdzielni SN należy wyprowadzić trzy linie kablowe SN kablem 3 x XnRUHKXS
300/50 mm2 do szaf generatorów: G1, G2 i G3. W szafach umieścić układy pomiaru
energii brutto. W budynku EC umieścić stację z transformatorem SN/nn o mocy 630kVA.
Z

nowej

stacji

transformatorowej

SN/nn

usytuowanej

w

budynku

układu

kogeneracyjnego należy wyprowadzić dwie linii kablowe. Jedna linia 2xYKY4x240
powinna zostać przyłączona do agregatu rezerwowego, druga linia YKY4x240 powinna
zostać poprowadzona do przyłącza niskiego napięcia. Obie linii stanowią rezerwę dla
zasilania potrzeb własnych EC i GPZ EC Słupsk. w celu zapewnienia napięcia
gwarantowanego.

Moc potrzeb własnych kogeneracji wynosi około 350kW.

Moc

potrzeb własnych GPZ EC Słupsk to około 70kW.
1.2.8.Wyprowadzenie ciepła odzyskanego w układzie kogeneracyjnym
Ciepło odzyskane w układzie kogeneracyjnym wykorzystywane będzie w sezonie
grzewczym

jako

dodatkowe

źródło

ciepła

wspomagające

pracę

istniejących

kotłowni rejonowych KR-1 i KR-2.
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W okresie letnim natomiast jako podstawowe źródło ciepła, z wyłączeniem
miejscowości Redzikowo, wspomagane pracą jednej z kotłowni rejonowej KR-2 lub
KR-1. Współpraca EC Słoneczna z kotłownią rejonową KR-1 w okresie letnim jedynie w
wyjątkowych sytuacjach (prace remontowe lub inwestycyjne sieci ciepłowniczej nie
pozwalające na pracę KR-2 lub awarie).
Miejscowość Redzikowo w okresie letnim zasilana jest z kotłowni KR-3.
Moc cieplna z budynku elektrociepłowni do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej
DN 300 podawana będzie projektowanym przyłączem ciepłowniczym.
Parametry techniczne projektowanego przyłącza ciepłowniczego (wyprowadzenie
mocy cieplnej):
− Ciśnienie pn=1,6MPa,
− Temperatura tmax= 100°C
− Maksymalna temperatura powrotu t=70°C (zima), t=50°C (lato)
Parametry techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej:
− Ciśnienie pn=1,6MPa,
− Temperatura tmax=119°C (zima), tmax=70°C (lato)
− Maksymalna temperatura powrotu t=70°C (zima), t=50°C (lato)

1.2.9.Wyprowadzenie energii elektrycznej do systemu energetycznego
Z szaf generatorów G1, G2, G3 należy wyprowadzić 3 linie kablowe SN (6,3 kV) do
rozdzielni SN zlokalizowanej w budynku elektrociepłowni.
Z rozdzielni SN w EC Słoneczna należy poprowadzić linię kablową do GPZ EC Słupsk.
W GPZ EC Słupsk należy zabudować transformator olejowy 110 kV/6,3 kV oraz
aparaturą łączeniową i pomiarową zgodnie z rysunkiem – załącznik nr 13.
Od GPZ EC Słupsk należy wybudować linię WN do zacisków prądowych głowicy
kablowej 110 kV w polu nr 4 GPZ Słupsk Poznańska.
Wykonanie stacji transformatorowej 6,3kV/110kV GPZ EC Słupsk wraz z linią kablowa
110kV do GPZ Słupsk „Poznańska” zgodnie warunkami przyłączenia nr P/19/017103 z
dnia 22 sierpnia 2019r.
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1.2.10.Informacje dotyczące stanu istniejącego
Przedmiotem działalności ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o. w Słupsku jest produkcja i
dystrybucja energii cieplnej. Spółka dostarcza energię cieplną do 812 węzłów cieplnych
o łącznej mocy zamówionej – 124,75 MW (stan na dzień 31.12.2018r.). Węzły będące
własnością Spółki (571 szt.) wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą
żądany przez odbiorcę komfort cieplny. Spółka produkuje energię cieplną w dwóch
zmodernizowanych kotłowniach miałowych o łącznej mocy zainstalowanej 157,3 MW.
Dodatkowym źródłem ciepła pracującym w okresie letnim na potrzeby
przygotowania cwu dla miejscowości Redzikowo jest kotłownia gazowa KR-3.
Kotłownia KR-1 wyposażona jest 3 jednostki kotłowe:
K1 kocioł wodny rusztowy WR-25-014 SN o mocy

29,1 MW;

K2 kocioł wodny rusztowy WR-25 o mocy

29,1MW;

K3 kocioł wodny rusztowy WR-25-014 SN o mocy

29,1 MW;
87,3 MW

Łącznie

Kotłownia KR-2 wyposażona jest 3 jednostki kotłowe:
K1 kocioł wodny rusztowy WR-10-M o mocy

11,63MW;

K2 kocioł wodny rusztowy WR-25-M o mocy

29,1 MW;

K3 kocioł wodny rusztowy WR-25 o mocy

29,1 MW;
69,8 MW

Łącznie

Kotłownia KR-3 wyposażona jest 2 jednostki kotłowe:
K1, K2 dwa kotły gazowe o łącznej mocy

0,19 MW;

Razem moc zainstalowana

157,3 MW

W sezonie grzewczym pracują jednocześnie kotłownie KR-1 i KR-2 na wspólną sieć.
W okresie letnim pracuje kotłownia KR-2 oraz kotłownia KR-3 na potrzeby
miejscowości Redzikowo.
Energia

cieplna

do

odbiorców

podawana

jest

poprzez

sieci

ciepłownicze

wysokoparametrowe o szacunkowej długości około 105 km.
Na sieciach ciepłowniczych zabudowano 3 lokalne przepompownie wody sieciowej.
Wszystkie etapy procesu technologicznego wspomagane są nowoczesna automatyką,
gwarantującą wysoką efektywność produkcji.
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Wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej odbywa się zgodnie z koncesją na
wytwarzanie

energii

cieplnej

WCC/288/140/U/OT1/98/SA

i

PCC/301/140/U/OT1/98/SA.
1.2.11.Dostępność placu budowy
Wszelkie

roboty

przygotowawcze,

tymczasowe,

budowlane,

montażowe,

wykończeniowe itp. będą zrealizowane wg dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawcę z uwzględnieniem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią
dokumentacji przetargowej.
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania projektu budowlanego
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do placu budowy i trasach dostępu
oraz że projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich
prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu budowy.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zapewni dla swoich
pracowników oraz dla podwykonawców zaplecze socjalne i socjalno-bytowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
1.2.12.Rozpoczęcie robót
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest:
− Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
− Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
− Wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej.

1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Obiekty realizowane w wyniku planowanego zadania inwestycyjnego mają spełniać
następujące funkcje:
− Produkcyjną - produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w
wysokosprawnej kogeneracji,
− Środowiskową - ograniczenie negatywnego wpływu energetycznego spalania
paliw w celu produkcji energii elektrycznej.
W związku z ww. realizacją zostaną wykonane następujące obiekty i roboty:
− Budowa budynku wysokosprawnej kogeneracji,
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− Budowa GPZ,
− Zmiana

elementów

zagospodarowania

terenu

i

uzbrojenia

terenu

wynikających z budowy budynku wysokosprawnej kogeneracji oraz
zewnętrznych obiektów układów kogeneracyjnych,
− Zabudowa

wszystkich

urządzeń

bloków

kogeneracyjnych

wraz

z

instalacjami,
Realizacja zadania musi zapewnić:
− Spełnienie wymogów przepisów prawa budowlanego,
− Spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących hałasu,
− Spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących emisji,
− Spełnienie
wymogów
przeciwpożarowej.

przepisów

prawa

dotyczących

ochrony

Teren przeznaczony dla potrzeb budynku wysokosprawnej kogeneracji ma spełniać
następujące funkcje:
− Zapewnienie dogodnego dojazdu i dojścia do budynku elektrociepłowni, GPZ
i zbiorników akumulacyjnych,
− Spełnienie wymagań dla dróg ewakuacyjnych i p.poż.,

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe
Lokalizacja obiektów budowlanych na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję,
winna zostać zrealizowana w sposób najbardziej optymalny, z zachowaniem
wymaganych stref bezpieczeństwa.
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Tabela 2 Planowane zestawienie funkcji pomieszczeń obiektów oraz ich powierzchni.

Lp.

Nazwa/funkcja pomieszczenia

Liczba stałych
użytkowników

Powierzchnia
użytkowa
(m2)

1

Pomieszczenie agregatu
kogeneracyjnego

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

170

2

Pomieszczenie agregatu
kogeneracyjnego

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

170

3

Pomieszczenie agregatu
kogeneracyjnego

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

170

4

Pompownia ze stacją uzdatniania
wody

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

300

5

Wentylatornia/wymiennikownia

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

510

6

Rozdzielnia NN

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

35

7

Komora transformatora potrzeb
własnych

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

10

8

Rozdzielnia SN

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

40

9

Nastawnia GPZ

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

20

10

Magazyn oleju smarnego

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

20

11

Warsztat/magazyn

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

30

12

Sterownia z serwerownią

1 osoba/zmianę

30

13

Zaplecze socjalne z węzłem
sanitarnym

1 osoba/zmianę

15

14

Komunikacja

nieprzeznaczone na
stały pobyt ludzi

120

Razem:

1640
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Dopuszcza się zmianę założonej powierzchni projektowanych pomieszczeń o ±30% w ramach jednej funkcji,
a w odniesieniu do całego budynku o ±15%.

1.4.1.Zagospodarowanie terenu
Elementy zagospodarowania terenu:
− budynek wysokosprawnej kogeneracji,
− GPZ,
− nawierzchnie utwardzone (droga dojazdowa, plac manewrowy, chodniki i
opaska odwadniająca),
− teren zielony biologicznie czynny (zieleń niska - trawniki),

Tabela 3 Planowane zestawienie wielkości powierzchni zagospodarowania przestrzennego

Lp.

Element zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy
(m2)

1

Budynek wysokosprawnej kogeneracji

1240

2

Nawierzchnie utwardzone (układ drogowy z

2300

placami

manewrowymi,

chodniki

i

opaska

odwadniająca)
3

Teren zielony biologicznie czynny (zieleń niska -

10450

trawniki)

1.4.2.Uzbrojenie terenu
Zgodnie z mapą do celów informacyjnych przez teren działki, na którym ma powstać
budynek wysokosprawnej kogeneracji i GPZ przebiega przyłącze wodociągowe oraz
kanalizacja sanitarna. Na działkach sąsiednich występuje uzbrojenie podziemne
(wodociąg, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
rurociągi ciepłownicze).
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG sp. z o.o miejsce włączenia do
gazociągu średniego stanowi zasuwa za stacją pomiarową na terenie posesji.
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Budowę przyłącza gazu średniego ciśnienia oraz stacji pomiarowej zapewnia dostawca
gazu.
W przypadku kolizji wynikającej z potrzeby zrealizowania zamówienia, należy
przebudować istniejące uzbrojenie w ramach realizacji kontraktu.
1.4.3.Część konstrukcyjno-budowlana
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji wymaga wykonania następujących
obiektów budowlanych:
− Budynku wysokosprawnej kogeneracji,
− Naziemnej stacji GPZ,
− Fundamentów zbiorników akumulacyjnych i urządzeń zewnętrznych
(agregatu prądotwórczego, chłodnic wentylatorowych, kominów, stacji
sprężania gazu,* zbiornika mocznika*)
*jeśli będą wymagane
− Układu drogowego z drogą dojazdową, chodnikami i opaską odwadniającą
wokół budynku.
− Odrodzenia działki.
1.4.4.System uzdatniania wody
Woda w obiegach wodnych układów kogeneracyjnych napełniania i uzupełniania będzie
z projektowanej stacji uzdatniania wody (stacja zmiękczania oraz odgazowanie
próżniowe) i magazynowana w zbiorniku wody uzdatnionej (zrzutowej).
1.4.5. Wytyczne dla pomieszczenia nastawni GPZ EC Słupsk.
W pomieszczeniu należy przewidzieć miejsce na 5 szaf o wymiarach 800x800 mm:
1 - FR - szafa pola rozdzielni 110 kV
2 - FQ - szafa pomiaru energii
3 - FT - szafa telemechaniki
4 - SUT - szafa urządzeń telekomunikacji
5 - rezerwa
Szafy 3 i 4 można połączyć w jedną.
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Dostęp do szaf możliwy jednostronny. Korytarz przejścia wzdłuż frontów >1,4 m. Należy
wykonać łącze światłowodowe do GPZ Poznańska w celu przesyłu danych pomiarowych
kompatybilnych z systemem pomiarowym Energa-Opertor SA.
Należy zrealizować aparaturę łączeniową i system sterowania GPZ zgodnie z zapisami
IRiESP oraz IRIESD oraz kodeksu sieci SOGL. Sterowanie będzie realizowane przez
służby EC Słoneczna wraz z odwzorowaniem stanu położenia łączników 110kV w
systemie SCADA Energa Operator SA. Urządzenia telemechaniki powinny zapewnić
transmisję danych on-line do

Regionalnej Dyspozycji Mocy w Koszalinie oraz do

Centralnej Dyspozycji Mocy w Gdańsku (Energa Operator SA) oraz

zapewni przesył

danych pomiarowych do systemów dyspozytorskich SCADA-Dyster i EX w PSE SA i
Oddział PSE SA w Bydgoszczy.
W GPZ EC Słupsk należy wykonać pomiar jakości energii zgodnie z IRIESD i zapewnić
transmisję do systemu monitorowania jakości energii w Centralnej Dyspozycji Mocy.
Zainstalować analizator klasy A.
Wszystkie dane pomiarowe oraz sterowanie powinno być przekazywane do Systemu
Zarządzania

Energią

i

Mocą

EC

Słoneczna.

Należy

wykorzystać

urządzenia

komunikacyjne wyposażone w protokół komunikacyjny Modbus RTU lub TCP/IP w celu
umożliwienia wymiany danych z SCADA. Funkcjonowanie systemów musi być
zabezpieczone przed zanikiem zasilania przez 60 min. Powyżej opisany układ powinien
znajdować się w pomieszczeniu, które musi spełniać wymagania Ustawy o Krajowym
Systemie Cyberbezpieczeństwa.
1.4.6.Instalacje elektryczne i AKPiA
1.

Układy pomiaru i transmisji danych pomiaru energii do Systemu Zarządzania
Energią z wszystkich modułów kogeneracji, oraz z rozdzielnic potrzeb własnych,
układy pomiarowe na niskim napięciu z dwukierunkową transmisją danych do
Systemu Zarządzania Energią i Mocą. Należy wykorzystać urządzenia pomiarowe
wyposażone w protokół komunikacyjny Modbus RTU lub TCP/IP w celu
umożliwienia wymiany danych z SCADA.
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2.

Rozdzielnice sterownicze dla każdego z trzech modułów kogeneracyjnych i dla
instalacji technologicznej, wyposażonych w sterowniki programowalne oraz panele
operatorskie.
a.

Preferowana lokalizacja nowych szaf sterowniczych poszczególnych
silników gazowych w pomieszczeniu sterowni

b.

Każda szafa sterownicza powinna posiadać

system zasilania

bezprzerwowego (UPS). System po zaniku zasilania podstawowego
powinien zapewnić zasilanie sterownikom PLC, panelom HMI,
obwodom sterowniczym i pomiarowym oraz stacji inżynierskiej/
operatorskiej systemu SCADA przez co najmniej 1h.
c.

Pola rozdzielnicy powinny być wyposażone w standardowe zabezpieczenie
przepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe oraz zabezpieczenia wynikające
z przeznaczenia danego pola zgodnie z IEC 127 i 408. Wszystkie
urządzenia powinny być odpowiednie dla istniejących warunków
awaryjnych, prądów znamionowych i napięć zasilających. Zabezpieczenie
przed dotykiem bezpośrednim (zabezpieczenie podstawowe) urządzeń
elektrycznych należy przeprowadzić przy pomocy odpowiednich izolacji
roboczych, obudów,

d.

Uwzględniać

zasilanie

rezerwowe

z

projektowanego

agregatu

prądotwórczego
e.

Wykonać

automatykę

SZR

–

automatyczne

załączenie

agregatu

prądotwórczego w przypadku zaniku napięcia ze strony zasilania
podstawowego
3.

Instalacje słaboprądowe (systemu zarządzania energią, dostępu, teletechniczna,
sygnalizacji pożaru).

4.

Instalacja monitoringu oparta na transmisji IP, rozdzielczość kamer zewnętrznych
i wewnętrznych minimum 3MPix z doświetlaczem podczerwieni regulowanym
obiektywem i zasilaniem PoE. Rejestratory 16 strumieniowe w standardzie IP.
Należy zapewnić szerokopasmowe bezpieczne połączenie do kotłowni KR-1 i KR-2
w celu monitorowania obiektu z poziomu Kotłowni rejonowych. System
monitoringu powinien zostać oparty o komputer PC umożliwiający dostęp zdalnego
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w celu konfiguracji systemu lub usunięcia awarii. Dodatkowo nagrania z
monitoringu mają odkładać się na dysku sieciowym o pojemności min. 2TB +2TB.
System CCTV powinien umożliwiać odczyt do 32 kamer IP w celu zachowania
rezerwy na rozbudowę systemu. CCTV powinien obejmować wszystkie układy
technologiczne, zwłaszcza kogeneratory, układy pompowe, rozdzielnie SN, GPZ,
agregat prądotwórczy oraz teren na zewnątrz obiektu. Należy ujednolicić systemy
CCTV zgodnie z istniejącymi systemami Zamawiającego. Funkcjonowanie systemów
musi być zabezpieczone przed zanikiem zasilania przez 60 min. Powyżej opisany
układ powinien znajdować się w pomieszczeniu, które musi spełniać wymagania
Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
5.

System kontroli dostępu umożliwiający zdalne sterowanie bramami z kotłowni
rejonowych KR-1 i KR-2. Należy zapewnić szerokopasmowe bezpieczne połączenie
do kotłowni KR-1 i KR-2 w celu sterowania bramami. Osobna instalacja
umożliwiająca zdalną kontrolę bramy na źródłach KR-1, KR-2 i Słonecznej. Dostęp
do obiektu na ulicy Słonecznej powinien być zabezpieczony przed dostępem osób
niepożądanych. Należy wykonać system kontroli dostępu z archiwizacją wejść oraz
z możliwością stworzenia grup użytkowników z podziałem na poziomy dostępu.
Funkcjonowanie systemów musi być zabezpieczone przed zanikiem zasilania przez
60 min.

W ramach projektu oprócz instalacji wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych
kogeneracji i ciepłowni należy wykonać instalację AKPiA składającą się z następujących
elementów:
1.

Instalacja pomiarowa gazu i ciepła.

2.

Instalacja pomiarowa energii elektrycznej.

3.

Instalacja AKPiA elektrociepłowni wraz z sieciami transmisji, system przesyłu
danych dla zdalnej telemetrii; powiązanie z systemem monitoringu i nadzoru
ciepłowni; preferowany protokół komunikacyjny Ethernet TCP/IP lub Profinet..

4.

Instalacja oświetlenia zewnętrznego na budynku kogeneratora i trafostacji.

5.

Instalacja

monitoringu

za

pomocą

kamer

przemysłowych

wysokiej

rozdzielczości wraz z systemem rejestrowania nagrań.
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6.

Stanowisko operatorskie w sterowni EC Słoneczna oraz 2 dodatkowe
stanowiska w kotłowniach rejonowych KR-1 i KR-2.

7.

System Zarządzania Energią i Mocą z oprogramowaniem SCADA oraz układami
pomiaru energii i mocy.

8.

Sieć komputerowa powinna być zabezpieczona routerem dostępowym np.:
Fortigate 60E. Należy zapewnić szerokopasmowe bezpieczne, redundantne
połączenie do kotłowni KR-1 i KR-2 w celu wymiany danych pomiędzy
systemami SCADA. Dostęp zdalny powinien odbywać się poprzez dodatkowy
komputer

pełniący

funkcję

terminala

dostępowego.

SCADA

Systemu

Zarządzania Energią i Mocą należy zostać zainstalować na serwerze MS
Windows Serwer 2018. Powyżej wymienione systemy powinny pracować jako
maszyny wirtualne jednego systemu nadrzędnego (Host). Funkcjonowanie
systemów musi być zabezpieczone przed zanikiem zasilania przez 60 min.
Powyżej opisany układ powinien znajdować się w pomieszczeniu, które musi
spełniać wymagania Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
System SCADA Zarządzania Energią i Mocą powinien wchodzić w skład Systemu
SCADA układu kogeneracyjnego. System SCADA układu Zarządzania Energią i
Mocą ma umożliwiać równoczesny podgląd na pracę wszystkich układów.

Informacje ogólne dotyczące instalacji:
• należy zaprojektować osobne przewody neutralne i ochronne,
• przewody powinny być miedziane, prowadzone w rurkach ochronnych,
• w obwodach odbiorczych należy zaprojektować wyłączniki instalacyjne
nadmiarowe, a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe,
• należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące
przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,
• wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i
obsługi,
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• w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy
wykorzystać dostępne uziomy naturalne,
• urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku,
należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie,
•

należy zastosować urządzenia II klasy ochronności i uwzględnić separację
odbiorników,

•

instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami PBUE, PN-IEC 603644, PN-IEC 60364-4-, PN-IEC 60634-4-443
oraz dokumentacją techniczną,

•

po zakończeniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające wykonanych
instalacji,

•

na tablicach rozdzielczych, listwach zaciskowych i przewodach należy
umieścić oznaczenia obwodów,

•

należy wykonać czynności regulacyjne i testowe poszczególnych obwodów
pomiarowych i sterowniczych.

1.4.7.Wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania i archiwizacji
danych (SCADA)
Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji, która w formie graficznej ma za
zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego
procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem.
W ramach systemu musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację. System
pomiarowy i archiwizacja danych musi pozwolić rozliczać świadectwa/certyfikaty
kogeneracji. System SCADA powinien posiadać funkcjonalność dostępu zdalnego WEB
(umożliwiającego minimalnie dostęp do: funkcji sterowania, dostępu do okien graficznych,
przeglądania trendów bieżących i historycznych, danych procesowych i raportowych).
Zakłada się dostęp zdalny do systemu SCADA z dwóch kotłowni rejonowych KR-1, KR-2
oraz dla pięciu dodatkowych użytkowników WEB.
Sieć komputerowa powinna być zabezpieczona routerem dostępowym np.: Fortigate 60E.
Należy zapewnić szerokopasmowe bezpieczne, redundantne połączenie do kotłowni KR-1 i
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KR-2 w celu w celu wymiany danych pomiędzy systemami SCADA. Dostęp zdalny
powinien odbywać się poprzez dodatkowy komputer pełniący funkcję terminala
dostępowego. System SCADA układu kogeneracyjnego należy zostać zainstalować na
serwerze MS Windows Serwer 2018. Powyżej wymienione systemy powinny pracować jako
maszyny wirtualne jednego systemu nadrzędnego (Host). Funkcjonowanie systemów musi
być zabezpieczone przed zanikiem zasilania przez 60 min. Powyżej opisany układ powinien
znajdować się w pomieszczeniu, które musi spełniać wymagania Ustawy o Krajowym
Systemie Cyberbezpieczeństwa.
System SCADA układu kogeneracyjnego ma umożliwiać równoczesny podgląd na pracę
wszystkich układów technologicznych oraz podglądu aktualnej pracy KR-1 i KR-2.
Aby ujednolicić systemy SCADA jakie istnieją na kotłowniach KR-1 i KR-2 sugeruje się
aby system został oparty na produkcie firmy Wonderware InTouch.
Układy pomiarowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania co do ilości punktów
pomiarowych, lokalizacji i wymagań metrologicznych zawarte w rozporządzeniu Ministra
Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii
gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich
wyliczania, w tym sposobu uwzględnienia wartości otrzymanej pomocy publicznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1858).

2.0. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia
PFU jest podstawą do kalkulacji oferty Wykonawcy na realizację przedmiotu
zamówienia składającego się z:
1. dokumentacji projektowej oraz wszelkich wymaganych prawem uzgodnień w
zakresie niezbędnym do pozyskania odpowiednich decyzji administracyjnych;
2. prac budowlano-wykonawczych zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową stworzoną przez Wykonawcę;
3. pomiarów najważniejszych parametrów wykonanych układów;
4. szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z obsługi i eksploatacji wykonanej
instalacji;
5. obsługi gwarancyjnej instalacji.
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Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien uwzględniać, że system
musi spełniać wymagania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6 –
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej
kogeneracji.

2.1..Wymagania dotyczące jakości materiałów
Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosować materiały,
które zostały dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie w
odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami.
Wszystkie elementy instalacji powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad. Powinny
posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty (jeśli są wymagane)
oraz powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy.

2.1.1.Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania
umowy odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. Wszystkie materiały i wyroby
budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych winny spełniać
wymagania polskich przepisów w szczególności Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2019
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami aktualnej ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry techniczno-jakościowe.
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne
funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi
się to w szczególności do napędów, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów
elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników.
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Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu,
marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość
wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich urządzeń jak:
napędy, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy
pomiarowe, urządzenia sterujące, przekaźniki itp.
Zainstalowane urządzenia muszą być wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed
dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce kogeneracyjnej.
(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji, Dz. U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.).

2.1.2.Źródła uzyskanych materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób
materiałów z każdej dostawy, żeby udowodnić że spełniają one wymagania. Wykonawca
odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.1.3.Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których wymagane są deklaracje właściwości użytkowych,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego.
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W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
-

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

-

przestrzegać

warunków

transportu

i

przechowywania

materiałów

dla

zachowania odpowiedniej ich jakości,
-

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

-

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez
Zamawiającego w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości materiałów z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.
2.1.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2.1.5.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były składowane wg asortymentów, zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz przydatność do robót i
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem robót w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały muszą być w każdej chwili dostępne do
kontroli przez Zamawiającego.
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2.1.6.Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza zastosować w jakimś szczególnym przypadku materiały
zamienne, tj. inne niż w dokumentacji projektowej, winien powiadomić o swoim
zamiarze Zamawiającego i uzyskać jego zgodę, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem
materiału. Wniosek winien zawierać precyzyjne opisanie proponowanego rozwiązania
zamiennego oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w
dokumentacji projektowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Decyzja o wprowadzonych zmianach
powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, również potwierdzona przez
Projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.
2.1.7.Organizacja robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone z zachowaniem
szczególnych warunków bezpieczeństwa, wszelkich przepisów bhp oraz w taki sposób,
aby były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Szczegóły organizacyjne prowadzenia
robót, w tym
sposób

usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza terenu budowy oraz

zabezpieczenia

terenu,

tymczasowe

ogrodzenia,

zabudowania

stref

bezpieczeństwa zostaną zrealizowane przez Wykonawcę, powinny wynikać z projektu
organizacji robót i zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia.
2.1.8..Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,
oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.

Wykonawca

zorganizuje

biuro

budowy

w

miejscu

uzgodnionym

z

Zamawiającym. Biuro Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane dopóki ostateczny
protokół końcowy robót nie zostanie podpisany przez Zamawiającego lub Zamawiający
nie wyda pisemnego polecenia jego likwidacji. Wykonawca wykona na własny koszt i
zapewni

funkcjonowanie

systemu

zasilania

w

energię

elektryczną,

wodę

i
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odprowadzenia ścieków na potrzeby Robót i Biura. Wszystkie tymczasowe instalacje
związane z dostawą energii, wody oraz odprowadzeniem ścieków zostaną usunięte po
likwidacji

biura

budowy.

Wykonawca

zapewni

funkcjonowanie

komunikacji

telefonicznej z kierownikiem budowy i ze wszystkimi kierownikami robót. Wykonawca
zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy. Ewentualne uszkodzenia
nawierzchni będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą
utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. Przed przystąpieniem do robót
(minimum

7

dni),

Wykonawca

winien

dostarczyć

do

zatwierdzenia

przez

Zamawiającego projekt zagospodarowania terenu budowy obejmujący:
-

biura budowy,

-

magazyny i miejsca składowania materiałów,

-

miejsca postojowe sprzętu,

-

inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy,

-

miejsca poboru mediów.

Teren budowy posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Słonecznej, z której
będzie realizowany wjazd zarówno w okresie budowy jak i podczas eksploatacji obiektu.
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania projektu budowlanego, Wykonawca
potwierdzi wszelkie informacje o dostępie do terenu budowy oraz, że zaprojektuje
roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych
do odtworzenia stanu pierwotnego. Teren nie jest uzbrojony. Energia elektryczna na
potrzeby budowy obiektu będzie pobierana zależnie od zapotrzebowanej mocy
przyłączeniowej poprzez opomiarowaną rozdzielnię budowlaną za pośrednictwem
przyłącza elektrycznego wybudowanego na koszt Wykonawcy. Obsługę budowy w
zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenie ścieków należy zrealizować poprzez
wybudowane przyłącza na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni własnymi siłami
zaplecze

sanitarne

i

socjalno-bytowe

dla

pracowników

Wykonawcy

oraz

podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas realizacji
inwestycji teren budowy powinien być odpowiednio ogrodzony i zabezpieczony przez
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Wykonawcę. Typ ogrodzenia: rozbieralny, modułowy, prefabrykowany, wielokrotnego
użycia przeznaczony do zabudowy w terenach zamkniętych, z bramami i furtką.
Wysokość ogrodzenia 2m. Montaż ogrodzenia na słupkach przystosowanych do
zabudowy bez kotwienia w gruncie. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z
zabezpieczeniem terenu budowy. Nawierzchnia tymczasowych dróg wewnętrznych
powinna być wykonana ze zbrojonych płyt drogowych na podbudowie piaskowej
zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Roboty związane z budową obiektów biura i zaplecza socjalnego:
-

montaż kontenerów (należy zapewnić pomieszczenie do przeprowadzania narad

koordynacyjnych),
-

wykonanie tymczasowych przyłączy wod.-kan. i zasilania energetycznego wraz z

instalacjami dla potrzeb budowy,
-

przygotowanie placów składowych.

Po zakończeniu robót, udostępniony teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
Wszystkie

roboty

należy

wykonać

zgodnie

z

polskimi

normami,

zasadami

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.2.Wymagania dotyczące architektury
Obiekt powinien posiadać współczesną formę architektoniczną o charakterze
przemysłowym,

wynikającą

z

funkcji.

Powierzchnia

i

kubatura

budynku

wysokosprawnej kogeneracji oraz rodzaj i ilość pomieszczeń muszą być przystosowane
do przewidzianej zabudowy urządzeń technologicznych. Pomieszczenia technologiczne,
produkcyjne i magazynowe w rozumieniu przepisów prawa nie będą przeznaczone na
pobyt ludzi. Należy zminimalizować uciążliwość obiektu, w tym emisję hałasu i wibracji
do środowiska poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań zaradczych oraz odpowiedni
dobór konstrukcji i materiałów. Poziom natężenia dźwięku nie powinien przekraczać
poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z
2014 r. poz. 112). Obudowa pomieszczeń agregatów kogeneracyjnych powinna spełniać
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wymogi wysokiej izolacyjności akustycznej. Ponadto w części technologicznej na
kanałach spalinowych należy zastosować tłumiki akustyczne, redukujące emisję hałasu
u wylotu kanału spalinowego. Wejścia (bramy) do pomieszczeń agregatów
kogeneracyjnych z zewnątrz powinny być poprzedzone przedsionkami akustycznymi,
powinny być usytuowane w osiach agregatów i posiadać wymiary w świetle
umożliwiające transport elementów i części urządzeń podczas przeprowadzania
okresowych remontów. W obrębie urządzeń technicznych powinna być zachowana
wolna przestrzeń umożliwiająca wygodny i swobodny dostęp do urządzeń, w
szczególności do części wymagających okresowej obsługi i konserwacji. Dojścia i
przejścia do urządzeń technicznych oraz szerokość i długość dróg ewakuacyjnych
powinny spełniać aktualne warunki techniczne.

Wszystkie wyżej położone punkty

instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają
regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system podestów, schodów i drabin.
Dojściami i przejściami do urządzeń technicznych mogą być korytarze, pomosty,
podesty, galerie, schody wykonane z materiałów niepalnych. W wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między
różnymi poziomami mogą służyć drabiny trwale zamocowane do konstrukcji.
Zaczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być
zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. Podłogi ażurowe z krat
pomostowych nie mogą mieć otworów o powierzchni większej niż 1700 mm2 i
wymiarów umożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm.
Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być zabezpieczone
balustradą o wysokości 1,1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i
krawężnikiem o wysokości co najmniej 0,15 m.
Pomosty

technologiczne,

obsługowe,

schody,

drabiny,

kraty

pomostowe

itp.

zapewniające dostęp do urządzeń i inne elementy wyposażenia wnętrz powinny
spełniać wymogi norm BHP (szczególnie normy PN-EN ISO 14122-4:2016-08).
Powierzchnia posadzek betonowych w pomieszczeniach technologicznych powinna być
ulepszona

powłoką

z

żywicy

epoksydowej

chemo-

i

olejoodpornej,

antyelektrostatycznej; w pom. rozdzielni elektrycznej posadzka z wykładziną PVC
antyelektrostatyczną, w pom. sterowni i węzła sanitarnego płytki ceramiczne (gres)
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antypoślizgowe z cokolikiem. Sufity i ściany w pomieszczeniach izolowanych
akustycznie wyłożone okładziną z płyt z warstwami wełny drzewnej i mineralnej; w
pom. sterowni i węzła sanitarnego sufity podwieszane, systemowe; Drzwi zewnętrzne
stalowe jedno i dwuskrzydłowe, ocieplone. Bramy zewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe,
rozwieralne ocieplone. Drzwi wewnętrzne stalowe lub aluminiowe, jedno i
dwuskrzydłowe. Drzwi i bramy do pomieszczeń izolowanych akustycznie o
podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 42 dB. Przed rozpoczęciem realizacji
inwestycji wymagane jest szczegółowe uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich
rozwiązań projektowych. Po pozytywnym zatwierdzeniu założeń przedprojektowych
Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową stanowiącą
podstawę do wykonywania prac budowlanych. Dokumentację sporządza osoba
posiadająca uprawnienia budowlane w przedmiotowym zakresie.

2.3.Wymagania dotyczące konstrukcji
Konstrukcja obiektu powinna posiadać nośność zapewniającą przeniesienie wszelkich
obciążeń występujących zarówno na etapie jego eksploatacji jak i w fazie budowy
budynku i montażu urządzeń. Ponadto konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo
użytkowania, a elementy konstrukcyjne powinny posiadać odporność pożarową
wynikającą z przepisów dot. warunków ochrony przeciwpożarowej. Konstrukcję
pomostów, schodów i drabin należy wykonać z elementów skręcanych ze stali
ocynkowanej ogniowo. Sposób ocynkowania i grubość warstwy musi trwale
zabezpieczać konstrukcję i elementy złączne przed korozją na okres minimum 15 lat.
Wypełnienie pomostów i stopnie schodów wykonać z krat pomostowych typu
Mostostal. Strop nad pomieszczeniem agregatów kogeneracyjnych powinien umożliwiać
zamontowanie

w

pomieszczeniu

podwieszonych

belek

jezdnych

suwnicy/elektrowciągów o udźwigu umożliwiającym podniesienie i ewentualny
transport elementów silnika i generatora wymagających okresowego demontażu,
weryfikacji i ewentualnej wymiany. Konstrukcja budynku powinna uwzględniać
wykonanie technologicznych otworów montażowych dla wprowadzenia urządzeń o
gabarytach przekraczających rozmiary światła otworów bram i drzwi. Urządzenia
emitujące drgania powinny być posadowione za pomocą wibroizolatorów zapewniając
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odpowiednie tłumienie drgań. Fundament bloku kogeneracyjnego powinien być
wykonany z betonu klasy nie niższej niż C 30/37 zbrojonego prętami ze stali kl. A-IIIN w
ilości min. 70kg/m3. Fundament powinien być oddylatowany od posadzki/nawierzchni i
warstw podbudowy przez wykonanie pionowej szczeliny dylatacyjnej na całym
obwodzie fundamentu, tak, aby wibracje nie przenosiły się na konstrukcję budynku i do
otoczenia. Szczelina dylatacyjna powinna być wypełniona masą trwaleplastyczną. Środki
ciężkości agregatu kogeneracyjnego i bloku fundamentowego powinny znajdować się na
jednej osi pionowej. Sposób mocowania agregatu kogeneracyjnego do fundamentu
uzgodnić z dostawcą bloku kogeneracyjnego. Szczegóły projektu wykonawczego
fundamentu należy uzgodnić z dostawcą bloku kogeneracyjnego. Ewentualne nasypy
niekontrolowane jako grunty słabonośne powinno się usunąć z podłoża, a ewentualne
nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. Pod wszystkimi
fundamentami należy wykonać podkład z „chudego" betonu C8/10 o grubości min. 10
cm. W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne powinno się prowadzić w sposób
wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów.

2.4.Wymagania dotyczące instalacji
Opis ogólny inwestycji
W ramach inwestycji planuje się budowę instalacji kogeneracyjnej w oparciu o trzy
jednostki

kogeneracyjne.

W

nowoprojektowanym

budynku

wysokosprawnej

kogeneracji agregaty prądotwórcze wraz z urządzeniami pomocniczymi zabudowane
będą w wydzielonych pomieszczeniach wykonanych z izolacji dźwiękochłonych. Agregat
prądotwórczy produkuje energię elektryczną. Produktem ubocznym produkcji prądu w
generatorze napędzanym silnikiem gazowym jest moc cieplna z układów chłodzenia
oraz odzysk ciepła ze spalin.
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Technologia i instalacje sanitarne
2.4.1.Dane techniczne silnika gazowego
Zakłada się dostawę trzech jednostek kogeneracyjnych o następujących
parametrach każda:
Tabela 4 Dane techniczne modułu kogeneracyjnego

Lp.

Opis

Wartość

1

Moc elektryczna agregatu

min. 2800 kWe

2

Sprawność elektryczna

min. 42,5%

3

Moc całkowita modułu kogeneracyjnego

min. 5600kW

4

Sprawność całkowita modułu kogeneracyjnego

min. 85,0 %

5

Temperatura wody grzewczej na wyjściu z modułu
kogeneracyjnego

min. 100 oC

6

Napięcie generatora

6,3 kV

7

Częstotliwość

50 Hz

Paliwo podstawowe

Gaz ziemny
wysokometanowy
typu E

Jednostkowe zużycie oleju smarnego

≤ 0,4 g/kWhe

Emisja tlenków azotu przy zawartości 15% tlenu w
gazach odlotowych

≤ 95 mg/m3u

8

9
10
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2.4.2. Wymagania dotyczące agregatów kogeneracyjnych
Do oferty Wykonawcy należy załączyć oświadczenie producenta gazowych agregatów
kogeneracyjnych potwierdzające parametry techniczne podawane w karcie katalogowej.
W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszej
umowy następujący wykaz Parametrów Gwarantowanych dla modułu kogeneracyjnego:
•

Moc elektryczna [Pe CHP(M)]

•

Moc cieplna [Pc CHP(M)]

•

Sprawność elektryczna [ηe CHP(M)]

•

Sprawność cieplna [ηc CHP(M)]

•

Sprawność całkowita [η CHP(M)]

•

Temperatura wody na wyjściu z modułu kogeneracyjnego [tz]

•

Emisja tlenków azotu [NOx]

•

Jednostkowe zużycie oleju smarnego

•

Dyspozycyjność.

które bezwzględnie muszą być spełnione.
Dla agregatów kogeneracyjnych całość wyposażenia, urządzenia oraz aparatura
kontrolno - pomiarowa pełniąca te same funkcje powinna być jednego typu i marki oraz
w pełni zamienna między sobą.
Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem,
transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi, opłatami
celnymi, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Montaż jest zabudową materiałów i
podlega wszelkim klauzulom odnoszącym się do zabudowy materiałów.
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń
na plac budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności
Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących urządzenia przed wniknięciem
kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych

prac budowlanych i

wykończeniowych.

str. 60

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ENGIE EC SŁUPSK SP.ZO.O.

2.4.3.Opis projektowanej technologii elektrociepłowni
Do gazowych agregatów prądotwórczych zainstalowanych w nowoprojektowanym
budynku wysokosprawnej kogeneracji podłączone będą:
−

Instalacja doprowadzenia gazu,

−

Układ odprowadzenie spalin (wydechowy),

−

Dwa obiegi chłodzące:
1. Obieg wysokotemperaturowy zawierający chłodzenie płaszcza silnika,
układu olejowego oraz drugiego stopnia turbosprężarki wraz z kotłem
odzysknicowym (ciepło odzyskiwane).
2. Obieg niskotemperaturowy zawiera chłodzenie pierwszego stopnia
turbosprężarki (ciepło w całości tracone do otoczenia).

−

Instalacja uzupełniania oleju,

−

Kable wyprowadzenia mocy,

−

Kable i przewody AKPiA.

Układ odprowadzanie spalin z każdego silnika gazowego wyposażony będzie w
tłumik hałasu oraz wymiennik poziomy spaliny/woda glikol (kocioł odzysknicowy) do
odzysku ciepła ze spalin. Tłumik hałasu oraz kocioł odzysknicowy wchodzą w zakres
dostawy silnika.
Ciepło z układu niskotemperaturowego LT jest ciepłem w całości traconym do otoczenia
za pomocą chłodnicy wentylatorowej. Przepływ czynnika w obiegu zapewnia pompa
obiegu LT.
Zabezpieczenie obiegu za pomocą naczynia przeponowego. Zabezpieczenie źródła ciepła
zaworem bezpieczeństwa. Wszystkie elementy obiegu niskotemperaturowego obejmuje
zakres dostawy silnika.
Jak już wyżej wspomniano produktem ubocznym produkcji prądu w generatorze
napędzanym silnikiem gazowym będzie moc cieplna z układów chłodzenia (obieg
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wysokotemperaturowy) oraz ciepło odzyskiwane w kotle odzysknicowym z gazów
spalinowych.
Moc cieplna z ww. układów chłodzenia silnika gazowego podawana będzie do obiegu
wodnego poprzez wymiennik separacyjny. Przepływ czynnika woda/glikol w obiegu
chłodzącym wysokotemperaturowym (obieg pierwotny wymiennika) zapewniać będą
pompy obiegu HT. Dopuszcza się możliwość włączenia kotła odzysknicowego po stronie
wtórnej wymiennika separacyjnego (obieg wodny). Wymaganą wartość temperatury
czynnika podawanego do układu chłodzenia silnika zapewniać będzie zawór trójdrożny.
Zabezpieczenie

obiegu

wysokotemperaturowego

naczyniem

przeponowym.

Zabezpieczenie źródeł ciepła (odzysk ciepła z korpusu silnika oraz kocioł
odzysknicowy) zaworami bezpieczeństwa.
Pompa, naczynie przeponowe, armatura odcinająca, regulacyjna, zabezpieczająca,
czyszcząca, czujniki, orurowanie obejmuje zakres dostawy silnika.
W załączniku nr 12 przedstawiono przykładowy poglądowy schemat technologiczny
elektrociepłowni. Na etapie prac projektowych dopuszcza się za zgodą Zamawiającego
zastosowanie innego schematu technologicznego.
W pomieszczeniu pompowni w budynku elektrociepłowni zlokalizowane będzie
sprzęgło hydrauliczne, poprzez które ciepło z obiegu wtórnego wymienników
separacyjnych, podawane będzie do miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Słupsk.
Przepływ wody w obiegach wtórnych modułów kogeneracyjnych zapewniać będą
pompy cyrkulacyjne. W ww. obieg włączone będą zbiorniki akumulacyjne. Wymaganą
minimalną temperaturę wody na wlocie do wymienników separacyjnych po stronie
obiegu wtórnego będą zapewniać zawory mieszające trójdrogowe. Energia cieplna z
silników gazowych odprowadzana będzie siecią ciepłowniczą preizolowaną do punktu
włączenia do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacja technologiczna
elektrociepłowni

zapewni regulację temperatury wody sieciowej na wyjściu z

elektrociepłowni (podmieszanie zimne), zgodnie z tabelą regulacyjną (zakres regulacji
70 – 100 oC). W okresie letnim w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło
lub równoległej pracy EC Słoneczna z kotłownią rejonową KR-2 nadwyżka energii
cieplnej z kogeneracji magazynowana będzie w zbiornikach akumulacyjnych. Ilość wody
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podawana do zbiorników akumulacyjnych sterowana będzie stopniem otwarcia zaworu
trójdrożnego zlokalizowanego na rurociągu wyjściowym ze sprzęgła hydraulicznego do
wymienników separacyjnych. Stopień otwarcia zaworu trójdrożnego sterowany będzie
w zależności od temperatury wody powrotnej z sieci ciepłowniczej. W momencie, gdy
woda w zbiorniku akumulacyjnym osiągnie określoną temperaturę nastąpi wyłączenie
kotłowni rejonowej KR-2. Od tego momentu woda sieciowa podgrzewana będzie z ciepła
odpadowego silnika gazowego i za pomocą energii cieplnej zmagazynowanej w
zbiorniku akumulacyjnym. Obieg wody w procesie rozładowywania zbiornika
akumulacyjnego zapewnia pompa rozładunkowa. Należy zapewnić dwie pompy
rozładowania akumulatora ciepła pompę pracującą i rezerwową. Pompy wyposażone
będą w falownik w celu płynnej regulacji prędkości obrotowej.
Miejscem włączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego będą rurociągi
powrotny i zasilający przy ulicy Słonecznej. Istniejąca napowietrzna sieć ciepłownicza
DN200 przy ul. Słonecznej do czasu realizacji inwestycji zostanie wymieniona na sieć
preizolowaną DN300.
Obieg wody w sieci ciepłowniczej zapewniać będą pompy obiegowe. Ilość pomp
obiegowych należy określić na etapie projektu budowlanego. Dla pomp obiegowych
należy przewidzieć dodatkową rezerwową pompę obiegową. Pompy pracujące z
falownikiem. Ilość wody grzewczej podawanej z elektrociepłowni do miejskiego
systemu ciepłowniczego sterowana będzie falownikiem pompy obiegowej w zależności
od zapotrzebowania systemu.
Pompownia elektrociepłowni powinna zapewnić możliwość oddawania do sieci
ciepłowniczej w sposób ciągły nie mniej niż 14 MW mocy cieplnej przy równoległej
pracy modułów kogeneracyjnych i odbiorze ciepła z akumulatora ciepła.
Zabezpieczenie obiegu poprzez pompy stabilizująco-uzupełniające oraz zawór
upustowy. Pompy wyposażone będą w falowniki w celu płynnej regulacji prędkości
obrotowej. Należy zaprojektować min. dwie pompy stabilizująco-uzupełniające, pompę
pracującą i pompę rezerwową.
Zawory regulacyjne muszą zapewniać regulację ciągłą.
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Do pomiaru ilości energii cieplnej podawanej do sieci miejskiej na rurociągu
wyjściowym z elektrociepłowni (zasilanie sieci) należy zaprojektować przepływomierz
ultradźwiękowy będący elementem ciepłomierza.
Ciepłomierze z ultradźwiękowym pomiarem przepływu należy zamontować
również w celu pomiaru wyprodukowanej energii cieplnej przez każdy układ
kogeneracyjny.

2.4.4.Miejsce montażu agregatów
Silniki gazowe zostaną zainstalowane w trzech niezależnych pomieszczeniach agregatu.
Wymiary agregatu o mocy 2800 kWe to długość ok. 12,5m, szerokość ok. 5 m i
wysokości ok. 3,5m. Wokół agregatu należy zapewnić 2÷3m wolnej przestrzeni. W
pomieszczeniu silnika należy przewidzieć suwnicę z podnośnikiem o odpowiedniej
nośności

umożliwiający

przenoszenie

najcięższego

elementu

oraz

zasięgu

umożliwiającym dostęp do każdego elementu wymagającego w celu przemieszczenia
użycia suwnicy. Pomieszczenie agregatu powinno mieć wystarczającą wysokość, aby
swobodnie podnieść tłoki, korbowody, głowice cylindrów itp. w celu szybkiej i prostej
konserwacji.
2.4.5.Zabezpieczenie układu kogeneracji
W technologii wysokosprawnej kogeneracji zaprojektowano niżej wymienione obiegi:
A) Dwa niezależne obiegi dla każdego silnika gazowego:
1. Obieg cieplny wysokotemperaturowy HT zawierający chłodzenie płaszcza
silnika, układu olejowego, drugiego stopnia turbosprężarki oraz ciepło
odzyskiwane w kotle odzysknicowym z gazów spalinowych (obieg pierwotny
wymiennika separacyjnego).
2. Obieg niskotemperaturowy LT zawierający chłodzenie pierwszego stopnia
turbosprężarki (ciepło tracone).
B) Dwa wspólne dla trzech silników obiegi
1. Obieg układu źródła ciepła od rozdzielaczy zasilającego i powrotnego do
sprzęgła hydraulicznego.
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2. Obieg sieciowy sprzęgła hydraulicznego (wyprowadzenie mocy cieplnej - sieć
ciepłownicza).
Obiegi A1÷A2 zabezpieczone będą zamkniętymi naczyniami przeponowymi.
Zabezpieczenie obiegów B1÷B2 układ zabezpieczający pracujący w oparciu o pompy
uzupełniająco-stabilizujące.
Zakres dostawy układu kogeneracyjnego obejmuje dostawę naczyń przeponowych dla
obiegu A1 i A2.
2.4.6.Zabezpieczenie źródeł ciepła
Źródła ciepła obiegów chłodzenia niskotemperaturowego i wysokotemperaturowego,
kocioł odzysknicowy oraz wymiennik separacyjny zabezpieczone będą przed wzrostem
ciśnienia zaworami bezpieczeństwa.
2.4.7.Zabezpieczenie zbiornika/zbiorników akumulacynych
Zbiornik/zbiorniki akumulacyjne zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia
zaworami bezpieczeństwa.
2.4.8.Instalacja spalinowa modułu kogeneracyjnego
Spaliny z każdego modułu kogeneracyjnego odprowadzane będą przewodem
spalinowym do komina poprzez tłumik oraz kocioł odzysknicowy Kotły odzysknicowe i
tłumiki usytuowane będą w pomieszczeniu nad pomieszczeniami silników. Dopuszcza
się montaż w/w urządzeń w pomieszczeniach silników. Przewody spalinowe oraz komin
wykonane będą ze stali kwasoodpornej, izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy
kwasoodpornej. W dolnej części komina zamontowana będzie wyczystka oraz zbiornik
kondensatu ze spustem zakończonym zaworem. Należy przewidzieć kanalizację do
odprowadzenia skroplin. Dla każdego silnika gazowego zaprojektowano niezależny
system odprowadzania spalin.

2.4.9.Instalacja gazowa
Parametry paliwa gazowego:
− Gaz ziemny wysokometanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011
− Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy:

100 ÷300 [kPa]
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Instalacja wewnętrzna gazu obejmuje odcinek instalacji zewnętrznej od stacji
pomiarowej gazu do kurka głównego zlokalizowanego w szafce naściennej na
zewnętrznej ścianie budynku oraz odcinek rurociągów prowadzony wewnątrz budynku
od szafki naściennej do ścieżek gazowych odbiorników. Instalacja wewnętrzna gazu
obejmuje również budowę stacji sprężania gazu jeśli będzie wymagana.
Zakres dostawy układu kogeneracyjnego w zakresie instalacji gazu obejmuje: kompletną
ścieżkę gazową, przewód łączący ścieżkę gazową z silnikiem oraz system
bezpieczeństwa gazowego współpracujący z systemem wentylacji.
Montaż chromatografu (szt.1) do pomiaru wartości opałowej gazu ziemnego symbol E
(GZ-50) wraz z sondą do automatycznego poboru próbek, automatycznym
przeprowadzanie analizy oraz rejestracją wyników.
W budynku wysokosprawnej kogeneracji jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyciekiem gazu przewiduje się zainstalowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa.
Pomieszczenia modułów kogeneracyjnych powinny być wyposażone w czujki obecności
gazu z których sygnał podawany będzie do modułu sterującego, a następnie do zaworu
odcinającego z siłownikiem elektrycznym zlokalizowanym w szafce naścienne na kurek
główny.
2.4.10.Instalacja oleju smarnego dla silników gazowych
Instalacja oleju smarnego musi zawierać następujące elementy:
1. Zbiornik oleju świeżego o pojemności wystarczającej na 60 dni pracy ciągłej
instalacji kogeneracji.
2. Zbiornik oleju zużytego o pojemności 50% pojemności zbiornika oleju świeżego.
3. Instalację automatycznego uzupełniania oleju smarnego w silnikach, z pompami
ładującymi, która zapewnią pompowanie oleju ze zbiornika oleju świeżego do
każdego z silników gazowych.
4. Instalację zrzutu oleju smarnego z silników gazowych do zbiornika oleju
zużytego z pompami olejowymi spustowymi.
5. Instalację napełniania zbiornika oleju świeżego z cysterny.
6. Instalację odbioru oleju zużytego ze zbiornika oleju zużytego.
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2.4.11.Stacja uzdatniania wody
Do napełniania zładu oraz uzupełniania ubytków wody projektowaną elektrociepłownię
należy wyposażyć w stację uzdatniania wody o wydajności min. 1,5% wydajności pomp
obiegowych.
Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w stację zmiękczania, odgazowanie
próżniowe oraz układ dozowania chemikaliów.
Woda uzdatniona magazynowana będzie w zbiorniku wody uzdatnionej (zrzutowej) do
którego odprowadzana będzie również woda z zaworu upustowego układu stabilizacji
ciśnienia. .
2.4.12.Wentylacja
Układ wentylacji, czerpni i wyrzutni powietrza powinien spełniać wymogi odnoście
norm hałasu.
2.4.13.Wentylacja pomieszczeń modułów kogeneracyjnych
Wentylacja pomieszczeń musi zapewniać dostarczenie strumienia powietrza dla
prawidłowego przebiegu procesu spalania paliwa podczas pracy agregatu oraz
zapewnienie niezbędnego strumienia powietrza dla wentylacji pomieszczenia. Pracujący
agregat energii skojarzonej oddawał będzie znaczne ilości ciepła poprzez konwekcję jak
i promieniowanie z elementów silnika, generatora, wymiennika ciepła oraz przewodów.
Wentylacja pomieszczeń mechaniczna z systemem recyrkulacji powietrza. Recyrkulacja
powietrza odbywać się będzie za pomocą przepustnic z siłownikami, sterowanych
sekcyjnie z centralnego układu automatyki.
Układ wentylacji musi zapewnić automatyczne dostosowanie temperatury powietrza
wewnątrz pomieszczenia jak również zapewnić minimalny strumienia powietrza do
spalania.
Montaż centrali nawiewnej w pomieszczeniu wentylatorni.
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Przy doborze urządzeń wentylacyjnych należy uwzględnić wymagania producenta
silnika odnośnie jakości powietrza oraz zanieczyszczenie powietrza w miejscu
lokalizacji elektrociepłowni.
2.4.14.Wentylacja pozostałych pomieszczeń
Wentylacja pozostałych pomieszczeń w budynku grawitacyjna.
W pomieszczeniu WC i natrysku wentylacja grawitacyjna z dodatkową wentylacją
wywiewną mechaniczną.
W pomieszczeniu sterowni wentylacja grawitacyjna wspomagana w okresie letnim
klimatyzacją.
2.4.15.Instalacja grzewcza
W pomieszczeniach modułów kogeneracyjnych z uwagi na znaczne zyski ciepła od
zamontowanych urządzeń przewiduje się montaż awaryjnej instalacji grzewczej
(nagrzewnice wodne na wypadek wyłączenia instalacji w okresie mrozów). W
pomieszczeniu pompowni i stacji uzdatniania wody przewiduje się montaż nagrzewnicy
wodnej.
W pomieszczeniach socjalnych i sterowni przewiduje się ogrzewanie grzejnikowe. Woda
grzejna niskoparametrowa na potrzeby ogrzewania budynku przygotowywana będzie w
jednofunkcyjnym węźle wymiennikowym.
2.4.16. Instalacje wody zimnej, ciepłej i technologicznej
Woda zimna na potrzeby budynku wysokosprawnej kogeneracji pobierana będzie
z projektowanego przyłącza zimnej wody. Przyłącze należy zaprojektować i wykonać
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Na wejściu wody zimnej do budynku wysokosprawnej kogeneracji przewiduje się
montaż układu pomiarowego z zaworem antyskażeniowym.
Ciepła woda na potrzeby węzła sanitarnego przygotowywana będzie w podgrzewaczu
elektrycznym zlokalizowanym w pomieszczeniu węzła sanitarnego.
Napełnianie zładu oraz uzupełniania wody w zładzie wodą uzdatnioną w stacji
uzdatniania wody.
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2.4.17.Kanalizacja sanitarna i technologiczna
2.4.17.1.Kanalizacja sanitarna
Ścieki bytowe z węzła sanitarnego należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
2.4.17.2.Kanalizacja technologiczna w pomieszczeniu modułów kogeneracyjnych
W pomieszczeniu silników gazowych należy przewidzieć możliwość odprowadzenia
ścieków technologicznych (zaolejonych) poprzez odolejacz do projektowanego
przyłącza kanalizacji sanitarnej.
2.4.17.3.Kanalizacja technologiczna w pomieszczeniu pompowni
W pomieszczeniu pompowni odprowadzenie ścieków technologicznych z zaworów
bezpieczeństwa, spustów i odwodnieni należy odprowadzić do projektowanego
przyłącza kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę schładzającą.
2.4.18.Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu oraz z terenu wokół projektowanego budynku elektrociepłowni
należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na sąsiedniej działce
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
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Instalacja elektryczna
2.4.19. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i AKPiA
2.4.19.1.Wymagania automatyki kogeneracyjnej
Projektowane jednostki, wraz z systemem zasilania, powinny zawierać m.in. następujące
składniki:
1. Moduł kontroli z mikroprocesorem umożliwiającym start/stop kontrolingu, w
przypadku zasilania awaryjnego, jak również analogowy monitoring ciśnienia
oleju, temperatury cieczy chłodzącej silnik, wymiennika ciepła wyrzucanego
gazu, temperatury podgrzewacza wody, wyrzucanego gazu w cylindrach i w
katalizatorze (jeżeli jest zainstalowany), temperatury wlotu powietrza,
temperatury mieszanki, prędkości generatora, monitoring minimalnego poziomu
cieczy chłodzącej, poziom oleju min./max., zakres bezpiecznej temperatury, min.
ciśnienie gazu, wycieki gazu,
2. Synchronizację i monitorowanie pracy generatora,
3. Interfejs dla przesyłu danych do układu sterowania (monitoringu) nadrzędnego,
z protokołem pozwalającym na monitorowanie następujących parametrów:
− napięcie (V) dla każdej z faz(V)
− natężenie prądu dla każdej z faz,
− moc czynna, bierna i pozorna,,
− częstotliwość generatora,
− narastająco wyprodukowana energia elektryczna (MWh) z podziałem na
15min i 1 h,
− licznik czasu pracy (h),
− cos fi,
− wspólna temperatura gazu wylotowego na wszystkich cylindrach (°C),
− temperatura wody układu chłodzenia we/wy (°C),
− temperatura wody chłodzącej przed wymiennikiem ciepła na spalinach
(°C),
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4. Regulację mocy wyjściowej w zależności od zróżnicowanych ustawień,
umożliwiającą

wyłączenie,

redukcję

automatyczną

przy

przekroczonej

temperaturze wlotowego powietrza
5. Kontrolę lambda (składu mieszanki),
6. Bezpotencjałowe

styki

–

dla

kontroli

przepływów,

pracy

generatora,

pomocniczych napędów, wentylatora, podgrzewacza,
7. Bezpotencjałowe styki – dla kontroli działania i sygnałów zakłócających,
zdalnego startu, awaryjnego startu,
8. Sterowanie

pomocniczymi

napędami

pomp

chłodzących,

urządzeniami

wtryskującymi smar, regulacją prędkości, wtryskiem, instalacją gazową,
ładowarką baterii, starterem,
9. Panel sterujący całkowicie okablowany i dołączony do modułu, z przyciskiem
stopu, kolorowy dotykowy panel z wyświetlaczem LCD minimum 7”, sygnalizacją
zakłóceń, statusów sygnałów, ustawień, parametrów.
Zasilanie obwodów sterowania z baterii akumulatorów 24V buforowanej zasilaczem
24Vdc, UPS.
Okablowanie czujników AKPIA oraz urządzeń współpracujących z agregatem w zakresie
m.in:
1. instalacji technologicznej cieplnej i chłodzenia (chłodnica wentylatorowa, pompy
glikolu, pompa wody technologicznej, zawór 3-dr, licznik ciepła, czujniki
temperatury PT1000, Ni 1000),
2. instalacji olejowej (pompa oleju, elektrozawór),
3. wentylacji,
4. instalacji gazowej (blok podwójnych elektrozaworów, regulator ciśnienia).
Sterownik (lub sterowniki – każdy dla pojedynczego modułu kogeneracji) obiektowy
PLC – swobodnie programowalny zarządzający pracą układu kogeneracji.
Agregat kogeneracyjny powinien posiadać możliwość zdalnego monitorowania i
sterowania. Połączenie realizowane jest przy pomocy dedykowanego oprogramowania i
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może być nawiązywane poprzez szereg protokołów: RS 232/422/485, modem GSM, sieć
Ethernet,
2.4.19.2.Zabezpieczenia i sterowanie generatorów
Generator powinien być dostarczony przez producenta z szafą sterowniczą i
zabezpieczającą.
W skład wyposażenia szafy powinny wchodzić urządzenia spełniające funkcję układu
synchronizacji, zabezpieczenia i kontroli wszystkich parametrów pracy generatora.
Ustawione

parametry

zabezpieczone

powinny

być

kodem

dostępu.

Moduł

synchronizacji i zabezpieczeń powinien kontrolować wszystkie prądy i napięcia
generatora, szyny wspólnej i sieci energetycznej. Steruje również wyłącznikami
generatora i sieci.
Generator powinien być wyposażony w następujące zabezpieczenia:
− pod-i nad częstotliwościowe,
− pod-i nad napięciowe,
− przed wypadnięciem z synchronizmu,
− prądowe przeciążeniowe i zwarciowe (zwłoczne i bezzwłoczne),
− przed asymetrią,
− przed mocą zwrotną,
− technologiczne.
Nie przewiduje się pracy wyspowej kogeneracji. Kogeneratory podczas zakłóceń w
systemie elektroenergetycznym powinny mieć możliwość dużej produkcji mocy czynnej
i biernej w ramach ograniczeń technicznych produkcji ciepła zgodnie z kodeksem sieci
SOGL.
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W pomieszczeniach kogeneratorów należy umieścić :
− agregaty kogeneracyjne wraz z instalacjami technologicznymi,
W rozdzielni nn zostaną zabudowane szafy energetyczne, rozdzielni potrzeb własnych
RPW i układu AKPiA.
Pomieszczenia kogeneratorów powinny być wyposażone w instalacje wentylacji:
− zapewniające doprowadzenie wymaganej ilości powietrza (wentylator
powietrza, czujnik temperatury, tłumiki akustyczne powietrza) do
spalania oraz odbiór ciepła emitowanego przez agregat poprzez
promieniowanie.
Układy pomiarowo rozliczeniowe dla energii elektrycznej, ciepła technologicznego i
gazu obejmują wykonanie układów pomiarowych dla pomiaru energii elektrycznej
brutto, netto, potrzeb własnych (w szczególności na potrzeby sprężarki gazu i instalacji
SCR jeśli takie wystąpią), gazu i ciepła z możliwością transmisji danych do systemu
SCADA

oraz spełniających wymagania Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie

wykonywanych pomiarów:
− energii elektrycznej brutto (wg wymagań zawartych w warunkach przyłączenia
do sieci operatora systemu dystrybucyjnego),
− ciepła technologicznego,
− gazu - gazomierz wraz z korektorem objętości
2.4.19.3.System SCADA
Układ sterowania kogeneracji zostanie wyposażony w system nadrzędny SCADA
posiadający funkcjonalność dostępu zdalnego WEB (umożliwiającego dostęp do funkcji
sterowania, podglądu okien synoptycznych, systemu zbierania alarmów, podglądu
trendów bieżących i historycznych, podglądu i generowania raportów w tym również
raportów z wynikami

Gwarantowanych Parametrów Technicznych (minimum

dziennych, miesięcznych i rocznych) oraz modułu administracyjnego tworzenia i
logowania użytkowników zdalnych i lokalnych).
Należy zapewnić dostęp zdalny WEB do systemu SCADA kogeneracji z dwóch kotłowni
rejonowych KR1 i KR2. Ponadto zakłada się dostęp zdalny dla dodatkowych 10
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użytkowników zdalnych. Wykonawca dostarczy stanowiska komputerowe dla systemu
SCADA kogeneracji (lokalizacja sterownia systemu kogeneracji) jak również dla
stanowisk dostępowych sys. WEB zlokalizowanych w dwóch kotłowniach rejonowych.
Wykonawca układu sterowania uzgodni z użytkownikiem i przekaże listę sygnałów i
rejestrów wymienianych z systemem nadrzędnym. Licencje Runtime systemu SCADA
zostaną dobrane do ilości przekazanych sygnałów z co najmniej 50% zapasem.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezablokowany kod źródłowy oprogramowania
SCADA wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami klienta końcowego wraz z
przekazaniem praw autorskich na rzecz Zamawiającego.
Minimalne wymagania stawiane systemowi:
− sterowanie i wizualizację na ekranach synoptycznych poszczególnych elementów
układu kogeneracji,
− sterowanie i wizualizację na ekranach synoptycznych układów pomocniczych
takich jak: sterowanie pompami, centrala wentylacyjna oraz wszystkich innych
urządzeń które zostaną uznane za istotne na etapie projektowania,
− odczyt danych z liczników ciepła, energii elektrycznej pobieranej i sprzedawanej
do sieci, gazomierzy, wodomierzy itp.,
− rejestracja zdarzeń (event) i alarmów, archiwizacja danych procesowych,
przeglądarka przebiegów czasowych (trendy) bieżących i historycznych itp.,
− rejestrowanie przebiegu procesu kogeneracji,
− możliwość wysyłania alertów alarmowych przez email lub/i sms,
− edytowanie progów alarmowych oraz wartości zadanych w obsługiwanych
procesach produkcyjnych.
− pełny dostęp (sterowanie i podgląd – funkcje zależne od nadanych uprawnień)
do systemu SCADA przez przeglądarkę internetową,
− licencje dla co najmniej 7 WEB klientów (dwie kotłownie rejonowe +
dodatkowych 5 klientów) z możliwością rozszerzenia licencji na większą ilość
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−

moduł administracyjny z możliwością nadawania uprawnień na co najmniej 3
poziomach (np. operator, inżynier, administrator) lokalnych i przy dostępie
poprzez internet.
Minimalne wymagania stawiane dostarczanym stanowiskom komputerowym
(3szt.):
- komputer typu desktop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows
10 Pro
- 8 GB pamięci RAM
- dysk HDD – 500GB
- monitor 26”, klawiatura, mysz, drukarka laserowa

2.4.19.4.Parametry systemu zarządzania energią i mocą
System Zarządzania Energią i Mocą powinien zapewnić:
− zdalny i lokalny podgląd aktualnego stanu instalacji (stan pracy odbiorów,
wartości mierzone),
− generowanie przebiegów z uśrednionych wartości mierzonych zapisanych w
bazie danych (uśrednianie 1 min i 15 min),
− trzy poziomy dostępu do strony WWW z różnymi uprawnieniami użytkowników:
administrator, sterowanie i monitoring,
− generowanie przebiegów energii pobranej z sieci oraz związanych z nią kosztów
z uwzględnieniem obowiązującej taryfy,
− możliwość

przypisania

taryfy

i

stawek

do

punktu

pomiarowego

z

uwzględnieniem obowiązujących stawek u dostawcy energii elektrycznej,
− wewnętrzna pamięć pozwalająca na gromadzenie danych przez okres 5 lat,
− generowanie rozkładu dobowego pokazującego w jakich godzinach występują
największe pobory mocy,
− możliwość eksportowania wygenerowanych przebiegów do pliku CSV lub PDF,
− możliwość sprawdzania wpływu zmiany taryfy na ponoszone koszty za zużytą
energię elektryczną,
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− zdarzeniowe wysyłanie wiadomości e-mail i SMS do wybranych odbiorców w
sytuacjach awaryjnych określonych przez użytkownika (przekroczenie mocy
granicznej, przekroczenie dopuszczalnej wartości tgφ, wyłączenie odbiornika*),
− funkcja strażnika mocy dla każdego punktu pomiarowego z powiadamianiem email i SMS o przekraczaniu mocy dopuszczalnej,
− generowanie prognoz i grafików zapotrzebowania na energia metodą dnia
następnego i dnia bieżącego.
Wartości mierzone i rejestrowane przez system:
− energia czynna i bierna,
− moc czynna, bierna i pozorna,
− napięcia fazowe, międzyfazowe,
− współczynnik mocy, tgφ,
− prądy fazowe,
− częstotliwość,
− współczynniki THD napięcia i prądu.
Inwestor oczekuje zainstalowania aplikacji, przekazania praw do licencji na
oprogramowanie.

2.5.Wymagania dotyczące wykończenia
Elementy wykończenia powinny być co najmniej niepalne i nierozprzestrzeniające ognia
(NRO). Okładziny sufitów oraz ścian powinny być wykonane z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Elementy
wykończenia

zewnętrznego

powinny

być

odporne

na

niekorzystne

warunki

atmosferyczne, opady, wiatr i promieniowanie UV. Kolorystykę wykończenia obiektu
należy uzgodnić z Zamawiającym.
2.5.1.Stolarka zewnętrzna
Stolarka drzwiowa winna spełniać wymagania PN-EN 14351-1+A2:2016-10, a okucia
PN-EN 1906:2012. Wielkość otworowania dostosowana do wymagań wynikających z
procesów technologicznych i oświetlenia.
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Bramy systemowe z ościeżnicą, dwuskrzydłowe, rozwierane w trybie ręcznym,
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej farbami poliestrowymi o profilu zgodnym
z profilem obudowy, wykonane na konstrukcji ze stalowych profili zimnogiętych. Bramy
winny spełniać wymagania norm PN-EN 12604:2017-11 oraz PN-EN 12635+A1:2009.
Bramy należy wyposażyć w:
-

zamek z dwustronną wkładką patentową dostępną z zewnątrz i wewnątrz,

-

w jednym skrzydle: metalową klamkę,

-

w drugim skrzydle : ryglowanie góra-dół za pomocą specjalnej dźwigni,

specjalne stopki blokujące, które zapobiegają przed samoistnym zamykaniem się
bramy,
Kraty wentylacyjne w czerpniach i wyrzutniach powinny mieć konstrukcję
uniemożliwiającą przedostawanie się opadów atmosferycznych, gryzoni, ptaków i
zanieczyszczeń mech. do wentylowanego pomieszczenia.
Wszystkie pozostałe elementy ślusarskie i metalowe usytuowane na zewnątrz budynku
dla których nie postanowiono inaczej, winny być zabezpieczone antykorozyjnie za
pomocą powłok metalowych (cynkowanie lub galwanizowanie), a następnie
zabezpieczone powłoką malarską w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

2.5.2.Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne murowane należy otynkować tynkiem wewnętrznym cementowo
wapiennym III kat. i wykończyć szpachlówką gipsową. Powierzchnię ścian należy
pomalować farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych wg PN-C-81906:2003 i PNC-81907, akrylową zmywalną (odporna na zmywanie na mokro wg PN-C-81914:2002)–
minimum dwukrotnie, aż do efektu uzyskania pełnego pokrycia powierzchni.
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2.5.3.Stolarka drzwiowa wewnętrzna.
Stolarka drzwiowa winna spełniać wymagania PN-EN 14351-1+A1:2016-10, a okucia
PN-EN 1906:2012. Drzwi wewnętrzne pełne, aluminiowe (bez przekładki termicznej)
lub stalowe o konstrukcji skrzydła płaszczowej wykonanej z blachy stalowej,
obustronnie ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farbą poliestrową (kolor
szary) lub w kolorze białym, z wypełnieniem ze styropianu lub wełny mineralnej,
wyposażone w zamek wpuszczany pod wkładkę patentową spełniający wymagania
normy PN-B-94402:1992 oraz wkładkę patentową spełniającą wymagania PN-EN
1303:2015-07 z trzema kluczami. Skrzydło drzwiowe wyposażyć w klamkę metalową z
powłoką galwaniczną w kolorze nikiel-mat (satyna) wraz z tarczą i szyldem pod zamek.
2.5.4.Podokienniki
Podokienniki zewnętrzne wykonać w formie obróbki blacharskiej z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 0,6mm, malowanej proszkowo wg PN-EN 12206-1:2005.
2.5.5.Posadzki
Posadzki wykonać na podłożu betonowym gruncie i zagęszczonej warstwie piasku.
Podłogi winny być wykonane na warstwach izolacyjnych podanych w projekcie (folia
izolacyjna o gr. min 0,6mm+ styropian) oraz podkładzie cementowym z zapewnieniem
odpowiedniej nośności podłoża.
Posadzki w pomieszczeniach technologicznych należy wykonać jako antypoślizgowe,
betonowe, ulepszone powierzchniowo powłokami na bazie żywic epoksydowych.
Wykończenie chemo- i olejoodporne. Wytrzymałość dostosować do planowanych
obciążeń. Kolor – jasnoszary z wytyczeniem pasów komunikacyjnych w kolorze żółtym.
W części pomieszczeń sterowni i węzła sanitarnego – dopuszczalna posadzka z płytek
gresowych o wymiarach 30x30 cm i gr.10mm, układanych na wodoodpornej, suchej
zaprawie klejowej do klejenia płytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach o
zwiększonym natężeniu ruchu, zgodnej z PN-EN 12004:1992.
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2.6.Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
Usytuowanie obiektu i innych elementów zagospodarowania terenu, układ drogowy z
drogą dojazdową do budynku wysokosprawnej kogeneracji, place manewrowe,
chodniki, odwodnienie nawierzchni powinny być wykonane zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez
Zamawiającego.
2.6.1.Opaska
Wokół budynku należy wykonać opaskę o szer. min. 50cm z kostki betonowej
wibroprasowanej z C30/35 o gr. 6cm spełniającej wymagania wg PN-EN 1338 i zgodnej
z wymaganiami aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Opaskę wykonać na
podsypce piaskowej o gr. min. 3cm. Opaskę ograniczyć obrzeżem betonowym
8x30x100cm odpowiadającym wymaganiom PN-EN 1340:1996 dla klas oznaczonych
D,T i H lub BN-80/6775-04/04, BN-80/6775-03/01 posadowionym na ławie żwirowej.
2.6.2.Drogi i chodniki
Należy przewidzieć nawierzchnię rozbieralną o żywotności eksploatacyjnej nie
mniejszej niż 25 lat. Dla głównych wejść należy doprowadzić chodnik o szer. min. 1m. W
ramach planowanego układu drogowego z placami manewrowymi należy przewidzieć
dojazd i stanowisko rozładowcze dla autocystern dostarczających świeży i
odbierających zużyty olej silnikowy. Budowę chodników i dróg dojazdowych do
obiektów należy wykonać z kostki betonowej mrozoodpornej, odpornej na powszechnie
stosowane środki odladzające. Nawierzchnia drogowa powinna przenosić obciążenie do
10 ton na oś. Należy ją wykonać z szarej kostki betonowej o gr. 8cm. w kolorze szarym.
Zastosować kostkę o kształcie prostokątną z fazą, z gładką powierzchnią. Podbudowę
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Nawierzchnie dróg i chodników ograniczyć typowym krawężnikiem ulicznym z oporem
w kolorze szarym posadowionym na ławie betonowej.
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2.6.3.Odwodnienie
Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
opadowe z dachu obiektu i powierzchni dróg oraz chodników. W miejscach gdzie drogi
są wykończone obustronnie wystającym krawężnikiem, drogi należy odwodnić
powierzchniowo do wpustów deszczowych zgodnie z PN-EN 1401-1:2009, a dalej do
istniejącego odbiornika kanalizacji deszczowej. Odwodnienie stanowiska rozładowczego
autocystern dostarczających świeży i odbierających zużyty olej silnikowy. powinno być
zrealizowane poprzez separator oleju.

2.6.4.Zieleń
Teren zielony na obszarze objętym inwestycją należy uporządkować. Ziemię urodzajną
należy rozplantować, przekopać, uzupełnić w miarę potrzeb. Po zakończeniu wszystkich
robót teren objęty inwestycją należy obsiać trawą gazonową przeznaczoną dla miejsc
nasłonecznionych.

3.0. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót
odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych i odbioru
robót budowlanych
Roboty będą realizowane w oparciu o:
•

właściwe decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawa,

•

projekty budowlane,

•

zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:

a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1186);
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r.
Nr 47 poz. 401),
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c)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126),
d)przepisami techniczno – budowlanymi,
e)obowiązującymi normami,
f)zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty
potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Warunkiem rozpoczęcia robót

jest uzyskanie

przez Wykonawcę (w imieniu

Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych
zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji
przetargowej i przepisów prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową. Wszystkie elementy zastosowane w instalacji muszą być fabrycznie nowe.
Decyzje Zamawiającego lub jego przedstawiciela dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących
polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

3.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Wartość wszystkich parametrów technicznych systemu należy zweryfikować i
zaktualizować na etapie przedprojektowym i projektowym. Wszelkie zmiany dotyczące
instalacji należy konsultować z Zamawiającym.
Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji o łącznej mocy w paliwie wynoszącej
maksymalnie 19,99 MW winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej
określonej w prawodawstwie polskim. System będzie przeznaczony do pracy w trybie
ciągłym tj. w ciągu całego roku z przerwami, wynikającymi jedynie z przeprowadzania
prac serwisowych. Nie przewiduje się pracy układu na produkcję samej tylko energii
elektrycznej.
Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi:
•

składać się z trzech jednakowych modułów kogeneracyjnych (tego samego typu),
z których każdy jest w całości zmontowany w fabryce producenta.

•

być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
dostawy do Zamawiającego i nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracyjnej.,

Za właściwy dobór i kompletność dostawy układu kogeneracyjnego Zamawiający uważa
dostawę i montaż:
•

kompletnych układów składających się z silnika gazowego tłokowego na gaz
ziemny typu E, generatora prądu zmiennego o napięciu 6,3 kV wraz z
kompletnym układem automatyki sterującej pracą pojedynczego zespołu silnik +
generator oraz układem automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna)
zarządzających pracą kaskady tych zespołów w dowolnej konfiguracji obciążenia.
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•

kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silników wraz z licznikami zużycia
gazu, układami sprężania gazu (jeśli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą,

•

układów chłodzenia silników, układów chłodzenia w linii sprężenia powietrza i
sprężania gazu (plus przynajmniej jeden komplet chłodnic awaryjnych możliwy
do wykorzystania przez wszystkie silniki),

•

kompletu pomp, wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych,

•

zasobnika ciepła o pojemności cieplnej min. 45 MWh i objętości dobranej na
etapie projektu budowlanego,

•

układów pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji
(wraz z układem podmieszania),

•

układu pomp obiegowych współpracujących z siecią ciepłowniczą

•

urządzeń służących do wyprowadzania spalin (osobne emitory dla każdego
agregatu kogeneracyjnego) w tym tłumików hałasu,

•

układów wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,

•

układów pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji.

Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji pracy
agregatów kogeneracyjnych.
Dostarczona automatyka agregatów kogeneracyjnych powinna umożliwiać:
a) sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracą urządzeń i
przebiegiem procesu kogeneracji,
b) pracę bezobsługową w trybie ciągłym w przypadku wystąpienia zakłócenia w
pracy

lub

przekroczenia

dopuszczalnego

poziomu

parametrów

pracy

któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, system automatyki winien
powiadomić obsługę lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzić automatycznie
działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem
zespołów prądotwórczych włącznie,
c) zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie do 12 h całkowitego
postoju jednostek wytwórczych bez zasilania zewnętrznego,
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d) uruchomienie od zera systemu kogeneracji (cold start) po upływie do 24 h
postoju w trybie czuwania bez zasilania zewnętrznego,
e) swobodne modyfikowanie parametrów pracy systemów CHP przy uwzględnieniu
zróżnicowanych poziomów dostępu do poszczególnych parametrów poprzez
system haseł i uprawnień dostępu o przynajmniej czterech poziomach:
Obserwator systemu, Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy),
f) umożliwiać sprzężenie z systemem nadrzędnym w zakresie wymiany danych i
sygnałów stanu oraz alarmowych,
g) sterowanie z monitora dotykowego,
h) sterowanie ze stacji operatorskiej wspólnej dla wszystkich agregatów
zainstalowanej w sterowni.

Funkcje realizowane przez układ sterowania powinny umożliwiać:
a) automatyczną regulację obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i
biernej,
b) automatyczną synchronizację zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną,
c) wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzną,
d) możliwość zdalnego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci przez
operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),
e) automatyczną kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika,
f) automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,
g) sterowanie zaworami gazu,
h) automatyczne

zapisywanie

wybranych

wielkości

(m.in.

parametrów

elektrycznych, wielkości ciśnienia gazu po redukcji i przepływu gazu,
temperatury wody w obiegach chłodzenia i w obiegu wyjściowym, przepływu
gazu) z możliwością późniejszego odczytu – historii pracy zespołu,
i) pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci
numerycznej.
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Wymagania dotyczące emisji – składu gazów odlotowych, jakie musi spełnić układ:
Wartość gwarantowana

Lp.

1

Emisja NOx, – nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 95 mg/m3 u przy zawartości 15 %
tlenu w gazach odlotowych

Wymagane parametry systemu uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego silników
zgodne z DTR zastosowanych silników.
Zamawiający

wymaga,

aby

prace

związane

z

połączeniem

układu

elektrociepłowni z istniejącym systemem ciepłowniczym nie powodowały
jednorazowych postojów powyżej 24 godzin.
Wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrociepłowni zostanie włączone do istniejącej sieci
ciepłowniczej miasta. Zmiany te, powinny być zaprojektowane i wykonane w stopniu
pozwalającym na sprawną i zgodną z przepisami eksploatację obiektu.
Realizacja całości inwestycji musi zapewnić:
•

spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów,

•

spełnienie wymogów dotyczących emisji wg obowiązujących przepisów,

•

Powiązanie z infrastrukturą sieciową:
o przyłączenie do zasilania z sieci gazowej na podstawie warunków
przyłączeniowych,
o przyłączenie elektrociepłowni do sieci energetycznej na podstawie
warunków przyłączenia wydanych przez Energa Operator S.A.,
o uzgodnienie

warunków

synchronizacji

generatorów

z

siecią

elektroenergetyczną,
•

przyłączenie

•

włączenie systemów wodociągowego i kanalizacji deszczowej do istniejącego

elektrociepłowni

do

istniejącego systemu ciepłowniczego,

systemu kanalizacji (wraz z konieczną przebudową),
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie
INŻYNIERA KONTRAKTU do zarządzania realizacją umowy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:
•

środki pierwszej pomocy,

•

osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

•

odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

•

sprzęt p.poż,

•

łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją.

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca:
•

będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

•

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,

•

zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w
obowiązujących przepisach.
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Pomiary geodezyjne
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu
sieci zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji, jeśli będzie to wymagane
do prawidłowego wykonania inwestycji.
Zaplecze budowy
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny
wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki
regularnie usuwane.
Zasilanie elektryczne
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robót.
Wykonawca

odpowiedzialny

będzie

za

powzięcie

wszelkich

środków

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej.

3.3.Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
•

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

•

odbiór częściowy,

•

odbiór końcowy,

•

odbiór pogwarancyjny.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez

hamowania

ogólnego

postępu

robót.

Odbioru

dokonuje

przedstawiciel

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wykonania robót zanikających. Jakość i ilości robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją

projektową,

programem

funkcjonalno-użytkowym

i

uprzednimi

ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiór końcowy
Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru końcowego

będzie

stwierdzona

przez

Wykonawcę

bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno- użytkowym. W toku
końcowego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
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odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego.
Dokumenty do odbioru końcowego
Dokumentacja niezbędna do dokonania odbioru końcowego określona jest w umowie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez

Zamawiającego.

Terminy

wykonania

robót

poprawkowych

i

robót

uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

3.4. Zakres robót budowlanych
Ogólny zakres robót budowlanych został opisany w poprzednich częściach opracowania.
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II Cześć informacyjna

1.1

Dokumenty

potwierdzające

zgodność

zamierzenia

budowlanego

z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Wykonawca

we

własnym

zakresie

pozyska

wszelkie

niezbędne

dokumenty

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów (jeśli są wymagane).

1.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi
im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy,
zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie.
Przepisy prawne obejmują w szczególności:
a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.)
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.)
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c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z
2015 r. poz. 376 z późn. zm. )
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn. zm.)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019
r. poz. 1396 z późn. zm.)
f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019
r. poz. 1839)
g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2089 r. poz. 2081 z późn.
zm.)
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)
i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 211 z późn. zm.)
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.)
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz..1126 z późn.
zm.)
l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)
m) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)
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n) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r.
poz. 112 z późn. zm.)
o) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie
zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii
kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu
uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej (Dz.U z 2019 r.
poz.1858)
p) Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755 ze zm.) oraz akty prawne wydane na podstawie tejże ustawy,
q) Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.) wraz z aktami
prawnymi wydanymi na podstawie tejże ustawy.

1.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać wszystkie dane,
informacje i dokumenty niezbędne do poprawnego zaprojektowania i przeprowadzenia
prac budowlanych elektrociepłowni omówionych w opracowaniu.

Opracowała:
mgr inż. Dorota Krauza

str. 92

ZA
studio

ZA studio
Zuzanna Chudzińska-Kondratowicz
ul. Sikorskiego 10a, 76-200 Słupsk
NIP 8393058301 tel. 792 870 113
biuro@zastudio.pl www.zastudio.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

LOKALIZACJA:
76-200 Słupsk, ul. Słoneczna
obr. 12, fragmenty dz. nr 291/9, 289/5 i 655
ZAMAWIAJĄCY:
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
Ul. Koszalińska 3D
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch. kraj. Zuzanna Chudzińska-Kondratowicz
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
upr. Nr NOT-SITO Poznań/TZ/0113/17
Adrian Kondratowicz
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym
upr. Nr 63/S4/05/2018

Gdańsk, listopad 2019 r.

EGZEMPLARZ NR

Ul. Słoneczna, 76-200 Słupsk, fragmenty dz. nr 291/9, 289/5 i 655 obr.12

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Spis treści
I.

CZĘŚĆ OPISOWA .............................................................................................................................. 2
1.

Przedmiot i zakres opracowania. ................................................................................................ 2

2.

Określenie Inwestora. ................................................................................................................. 2

3.

Podstawa opracowania. .............................................................................................................. 2

4.

Lokalizacja ................................................................................................................................... 2

5.

Metoda opracowania. ................................................................................................................. 3

6.

Opis stanu istniejącego i analiza wartości drzewostanu. ............................................................ 3

7. Preliminarz opłat ........................................................................................................................... 33
8. Nasadzenia zastępcze.................................................................................................................... 42
II.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA............................................................................................... 44

III.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA .................................................................................................................. 48
Rys. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna ……………………………………………….…………….. skala 1:500

•••

1

Ul. Słoneczna, 76-200 Słupsk, fragmenty dz. nr 291/9, 289/5 i 655 obr.12

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

I.

CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna oracowywana w związku
z realizacją planowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy układu kogeneracji
z wytworzeniem energii elektrycznej i cieplnej w latach 2019-2022. Zakres opracowania zajmuje obszar
działek nr 291/9, 289/5 i 655 i jest zgodny z zalączonym Rys. nr 1 pt. Inwentaryzacja dendrologiczna.

2. Określenie Inwestora.
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
Ul. Koszalińska 3D

3. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowią:
- Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm. (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330).
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Dostępne do celów poglądowych zdjęcia satelitarne i ortofotomapy.
- MPZP „Słoneczna” (UCHWAŁA NR XI/126/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 r.).
- Umowa nr Z/0045/2019 z dn. 04.10.2019 r. o wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.

4.

Lokalizacja

Obszar objęty niniejsza inwentaryzacją zlokalizowany jest w południowej części miasta Słupska,
w rejonie ulicy Słonecznej, na fragmentach działek nr 291/9, 289/5 i 655 obręb 12.

Rysunek 1. Lokalizacja obszaru opracowania inwentaryzacji dendrologicznej na tle miasta
Słupska.
e
Opracowano na podatawie: https://sip.slupsk.eu/e-uslugi/portal-mapowy
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5. Metoda opracowania.
Inwentaryzację zieleni wykonano jako inwentaryzację szczegółową. Określono gatunki drzew i
krzewów, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, w przypadku młodych drzew sprawdzano, czy
obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm jest większy niż 80 cm – u topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego, lub 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew rosnących w obszarze
opracowania. Określano powierzchnię zajmowaną przez krzewy i ilość poszczególnych egzemplarzy
drzew, stan zdrowotny drzew oraz podstawowe cechy charakterystyczne takie jak: pokrój pnia i korony
i ewentualne uszkodzenia, ślady żerowania szkodników czy infekcje grzybowe i bakteryjne.
Wykorzystując wizualną metodę oceny drzew (Visual Tree Assessment, w skrócie VTA), oceniono
widoczne symptomy mające wpływ na utratę lub osłabienie stabilności danego drzewa. Pomiarów
wysokości drzew dokonano przy użyciu wysokościomierza Leica DISTO D810 z dokładnością do 1 m.
Obwody pni na wysokości 130 cm i 5 cm mierzono taśmą mierniczą z dokładnością do 1,0 cm
przymiarem wstęgowym końcowo-kreskowym produkcji firmy STANLEY o długości nominalnej 25 m i
działce elementarnej 1 mm.
Inwentaryzację przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej w terenie w listopadzie 2019 roku, w
stanie bezlistnym. Przyjętą numerację oznaczono w terenie na pniach niebieskim sprayem
geodezyjnym. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz w formie
graficznej na mapie (Rysunek nr 1).

6. Opis stanu istniejącego i analiza wartości drzewostanu.
Na terenie opracowania zinwentaryzowano łącznie 278 drzew (w tym egzemplarze wielopniowe)
oraz 7068,5 m2 krzewów.
Zinwentaryzowano następujące gatunki drzew:
 Śliwa domowa (Prunus domestica)
 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
 Klon pospolity (Acer platanoides)
 Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
 Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
 Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
 Klon jesionolistny (Acer negundo)
 Jabłoń domowa (Malus domestica)
 Dąb szypułkowy (Quercus robur)
 Śliwa ałycza (Prunus cerasifera)
 Bez czarny (Sambucus nigra)
 Grusza pospolita (Pyrus communis)
 Wierzba krucha (Salix fragilis)
 Topola kalifornijska (Populus trichocarpa)
 Czeremcha zwyczajna (Prunus padus)
 Topola osika (Populus tremula)
 Wierzba wiciowa (Salix viminalis)
 Wierzba iwa (Salix caprea)

•••

3

Ul. Słoneczna, 76-200 Słupsk, fragmenty dz. nr 291/9, 289/5 i 655 obr.12

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA







Olsza czarna (Alnus glutinosa)
Wiąz górski (Ulmus glabra)
Topola kanadyjska (Populus x canadensis)
Bez czarny (Sambucus nigra)
Szakłak pospolity (Rhamnus cathartica)
Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)

Zinwentaryzowano następujące gatunki krzewów:
 Dąb szypułkowy (Quercus robur)
 Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
 Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
 Klon pospolity (Acer platanoides)
 Wierzba wiciowa (Salix viminalis)
 Wierzba iwa (Salix caprea)
 Wierzba krucha (Salix fragilis)
 Grusza pospolita (Pyrus communis)
 Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
 Szakłak pospolity (Rhamnus cathartica)
 Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
 Tawuła japońska (Spiraea japonica)
 Róża dzika (Rosa canina)

W Tabeli nr 1 znajdującej się poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji
dendrologicznej.
Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem.

L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

1.
Grupa
krzewów

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Klon pospolity
(Acer platanoides)

2.

Śliwa domowa
(Prunus domestica)

3.
4.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

22 m2

-

-

-

Posusz 50%.

655

2 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

655

52+59

>50

6

7

114

>80

7

16

37

51

4

8

5.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

45

64

1,5

7

6.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

145

>80

8

15

•••
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Uwagi

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,9m. Stan zdrowotny
dobry.
Posusz 15%. Stan
zdrowotny dobry.
Pień lekko pochylony.
Stan zdrowotny dobry.
Posusz 95%. Drzewo w
fazie zamierania, nie
rokuje szans na
przeżycie.
Stan zdrowotny dobry.

Nr działki

655

291/9
291/9

291/9

291/9
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L.p.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
-

13.
14.

15.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Grusza pospolita
(Pyrus communis)
Grusza pospolita
(Pyrus communis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
17.
Głóg jednoszyjkowy
Grupa
drzew i (Crataegus monogyna)
krzewów
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Głóg jednoszyjkowy
18.
(Crataegus monogyna)
Wierzba krucha
19.
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
20.
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
21.
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
22.
(Betula pendula)
16.

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Nr działki
-

28

37

2,5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

74

>80

7

13

Stan zdrowotny dobry.

291/9

67

>50

6

13

Pień lekko pochylony u
podstawy. Stan
zdrowotny dobry.

56

>50

5

11

Stan zdrowotny dobry.

291/9

28

>50

2,5

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

112

>80

7

16

Stan zdrowotny dobry.

291/9

19+13

28

3

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

3 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

291/9

28

>50

2,5

7

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
2m. Stan zdrowotny
dobry.

64

>80

4

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

1,5 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

1 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

22

33

2,5

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

18

23

1,5

2,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

119+68

>80

9

16

Stan zdrowotny dobry.

291/9

63

>80

2,5

15

Posusz 30%.

291/9

30 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

28

43

1,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

23.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

153+58

>50

9

18

24.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

80+65+49+56

>80

10

11

25.

Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)

36

>50

3,5

8

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,3m. Pień lekko
wygięty. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Posusz 40%. Pień o
obwodzie 65cm jest
złamany na wysokości
2m. U podstawy pnia
widoczne rozłamania
drewna.
Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

291/9

•••
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L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

26.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

30

49

2

8

Uwagi

Stan zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Posusz 60%. Na
wysokości 2m widoczny
martwy konar.
Drzewo martwe. Posusz
100%. Na pniu widoczne
występowanie
owocników grzybów.
Pień powalony, wygięty,
wyrasta z niego nowy
przewodnik.
Wierzba w postaci
krzewiastej, zamierająca
w stanie rozkładu.
Widoczne owocniki
grzybów.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,5m. Jeden z
przewodników złamany
na wysokości 1,8m.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Stan zdrowotny
dobry.

Nr działki

291/9

27.

Bez czarny
(Sambucus nigra)

51+30

>50

3,5

7

28.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

59

>80

3,5

8

29.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

65+55

>80

8

13

30.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

30 m2

-

-

-

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

65

>80

7

4

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

32+28

73

3

6

28

39

2,5

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

38

>50

4,5

11

Stan zdrowotny dobry.

291/9

25

38

1,5

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

28

>50

2

10

Pień lekko wygięty u
podstawy. Stan
zdrowotny dobry.

291/9

27

48

1,5

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

25

41

1,5

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

28

44

2,5

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

31.
Grupa
drzew

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

38.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

45

60

3

3

39.
Grupa
krzewów

Wierzba iwa
(Salix caprea)

12 m2

-

-

-

•••
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Wokół przewodnika
widoczne dwa pnie w
stanie rozkładu, leżące
na gruncie. Drzewo
zamierające. Widoczne
występowanie
owocników grzybów.
Posusz 80%. Krzew w
fazie
zamierania.Widoczne
występowanie
owocników grzybów.

291/9

291/9

291/9

291/9

291/9

291/9

291/9

291/9
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L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Posusz 50%. Krzew w
fazie zamierania.
Widoczne występowanie
owocników grzybów.
Posusz 40%. Krzew w
fazie zamierania.
Widoczne występowanie
owocników grzybów.
Posusz 40%. Krzew w
fazie zamierania.
Widoczne występowanie
owocników grzybów.
Posusz 40%. Krzew w
fazie zamierania.
Widoczne występowanie
owocników grzybów.
Posusz 40%. Krzew w
fazie zamierania.
Widoczne występowanie
owocników grzybów.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
1m. Stan zdrowotny
dobry.

Nr działki

Wierzba iwa
(Salix caprea)

16 m2

-

-

-

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

16 m2

-

-

-

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

16 m2

-

-

-

Wierzba iwa
(Salix caprea)

30 m2

-

-

-

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

12 m2

-

-

-

40.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

22+62+41+
67+47+43

>80

8

15

41.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

26+30

49

3,5

4,5

77

>80

7

16

Stan zdrowotny dobry.

291/9

25

37

2,5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

67

>50

5

16

Stan zdrowotny dobry.

291/9

74

>50

5

17

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

42.
43.
44.
45.

Topola osika
(Populus tremula)
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

291/9

291/9

291/9

291/9

291/9

291/9

291/9

46.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

32+23

>80

5

5

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,1m. Pień silnie
pochylony.

47.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

22

41

2

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

48.
Grupa
drzew

Topola osika
(Populus tremula)

55+41

>80

7

16

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,5m. Stan zdrowotny
dobry.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

45

>50

3

15

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

291/9

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

36+34+32+38

>80

5

6

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Stan zdrowotny
dobry.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

73

>80

8

15

Stan zdrowotny dobry.

•••
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L.p.

49.

50.
Grupa
drzew

51.

52.
'

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

I

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Pień wygięty i
pochylony. Stan
zdrowotny dobry.
Pień lekko wygięty u
podstawy. Stan
zdrowotny dobry.

Nr działki
-

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

25

37

1,5

7

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

65

>50

4

16

28+23

46

5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

40

>50

4

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

20

27

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

25

39

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

291/9

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba iwa
(Salix caprea)

24+7

37

2,5

5

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,3m. Stan zdrowotny
dobry.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

22

28

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

19+22

49

2,5

5

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Stan zdrowotny
dobry.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

21

28

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

70+64+68+
51+70

>50

10

18

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,3m. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

26

37

2,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

16 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

69

>50

7

15

Stan zdrowotny dobry.

291/9

28

48

2

12

Stan zdrowotny dobry.

291/9

42

56

3

12

Stan zdrowotny dobry.

291/9

38

>50

5

12

Stan zdrowotny dobry.

291/9

16 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

16 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

49

65

3

14

Stan zdrowotny dobry.

291/9

47

58

3

14

Stan zdrowotny dobry.

291/9

35

>50

2,5

14

Stan zdrowotny dobry.

291/9

47

66

3

10

Posusz 30%.

291/9

Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Topola osika
(Populus tremula)
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Topola osika
(Populus tremula)
Topola osika
(Populus tremula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba iwa
(Salix caprea)

291/9

•••
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63.
Grupa
drzew

64.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

43

79

4

10

Posusz 30%.

291/9

50

76

4

10

Posusz 30%.

291/9

60

78

4

10

Posusz 30%.

291/9

39

>50

2,5

13

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Uwagi

Nr działki

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
3,5m. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1m. Posusz 30%.

65.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

41

>50

2,5

13

66.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

31+24

45

4

6

67.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

47

55

4

6

Posusz 30%.

291/9

68.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

291/9

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.

79.
80.

Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

291/9

291/9

51+36+38

>80

8

10

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Posusz 30%. Pień
pochylony.

46

65

3,5

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

26

39

1,5

13

Stan zdrowotny dobry.

291/9

38

>50

2,5

15

Stan zdrowotny dobry.

291/9

26

44

1,5

13

Stan zdrowotny dobry.

291/9

35

>50

2

13

Stan zdrowotny dobry.

291/9

31

>50

2

13

Stan zdrowotny dobry.

291/9

39

>50

3

14

Stan zdrowotny dobry.

291/9

41

>50

3

13

Stan zdrowotny dobry.

291/9

12 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

59

77

6

14

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
4m. Stan zdrowotny
dobry.

51

78

7

12

Stan zdrowotny dobry.

291/9

33

48

3

11

Stan zdrowotny dobry.

291/9

81.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

70+60+70

>80

8

10

82.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

74

>80

5

9

......
9

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,4m. Posusz 30%. Na
pniu widoczne
występowanie
owocników grzybów.
Drzewo powalone w
stanie roskładu.

~. Z,, _,,
r,,,,,,,.,,..

291/9

291/9
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.

96.
97.
Grupa
krzewów

98.

99.
100.

101.

102.
103.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

45+67+47

>80

8

11

Stan zdrowotny dobry.

291/9

43

60

6

8

Pień lekko pochylony.
Stan zdrowotny dobry.

291/9

5 m2

-

-

-

Posusz 50%.

291/9

32+24

63

4

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

50+37+27

63

7

10

Stan zdrowotny dobry.

291/9

33

53

2,5

6

Posusz 50%.

291/9

25+32+28

57

4

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

16 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

16 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

14 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

8 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

12 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

Uwagi

44+23+54

>80

6

9

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,4m. Stan zdrowotny
dobry.

Nr działki

Klon jesionolistny
(Acer negundo)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

48

76

7

11

Stan zdrowotny dobry.

291/9

6 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

5 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

29+35+37+22+
28+18+14+15

>50

4

5

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,1m. Stan zdrowotny
dobry.

21+34+20

62

3

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

6 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Jabłoń domowa
(Malus domestica)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

291/9

58+60

>50

4

4

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,1m. Stan zdrowotny
dobry.

22 m2

-

-

-

-

291/9

26

39

2

4,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

•••
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104.

105.
106.
107.
Grupa
drzew
108.
109.
110.
111.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Nr działki

60+50+30+85+
62+49+65

>80

10

17

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,4m. U podstawy pnia
widoczne występowanie
owocników grzybów.

8 m2

-

-

-

-

291/9

8 m2

-

-

-

-

291/9

42

64

3

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

38

44

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

36

>50

3

10

Stan zdrowotny dobry.

291/9

12 m2

-

-

-

-

291/9

57

>50

4

10

Pień lekko wygięty. Stan
zdrowotny dobry.

291/9

52

75

4

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

112.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

37+47

>50

4,5

8

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,1m. Stan zdrowotny
dobry.

113.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

32

>50

2

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

114.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

26+31

>50

4

7

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,1m. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

115.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

53

>50

3

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

116.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

291/9

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

291/9

34+26

>50

5

8

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,1m. Stan zdrowotny
dobry.

30

51

1,5

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

39

>50

2,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

33

>50

2,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

27

45

2,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

26

45

2

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

29

45

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

39

>50

3

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

20

35

1

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

•••
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125.
126.
127.

128.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

Tawuła japońska
(Spiraea japonica)
139.
Róża dzika
Grupa
(Rosa canina)
krzewów
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Brzoza brodawkowata
140.
(Betula pendula)
Śliwa ałycza
141.
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
142.
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
143.
(Prunus cerasifera)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

25

37

1,5

6

40

>50

3

7

26

42

2

6

46+45+43+
29+18

>80

7

10

28

44

1,5

8 m2

-

30

Uwagi

Nr działki

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Pień wygięty na
wysokości 0,6m.
Pień wygięty na
wysokości 0,6m.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,2. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

42

1,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

18

29

1

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

52

>50

4

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

35

>50

2,5

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

66

>50

3,5

9

Stan zdrowotny dobry.

291/9

34

48

3

3

Stan zdrowotny dobry.

291/9

34+28

>50

4

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

29+25

>50

3

4

Pień pochylony. Na
gałęzi widoczne ptasie
gniazdo.

291/9

22 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

8 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

1 m2

-

-

-

Stan zdrowotny dobry.

291/9

28

37

1,5

6

Pień silnie pochylony.

291/9

22

29

2,5

3,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

23+20+9

39

2,5

3,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

39

>50

3

3,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

144.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

61+89+98+95

>80

10

7

145.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

46

57

4

6

•••
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Posusz 60%. Drzewo w
fazie zamierania. Na pniu
widoczne występowanie
owocników grzybów i
szkodników. Wiele pni
wypróchniałych.
Pień pochylony. Stan
zdrowotny dobry.

291/9

291/9

291/9

291/9
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146.

147.
148.
149.
150.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Posusz 50%. Powalony
pien w stanie rozkładu.
Odrastające pędy
przejęły rolę
przewodników.
Pień lekko wygięty. Stan
zdrowotny dobry.

Nr działki

24+41+42+
24+37+34

>80

7

4

58

>50

3,5

10

25

37

1,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

22

31

1

4,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

41

>50

2

9

Pień lekko pochylony.
Stan zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,3m. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

291/9

291/9

151.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

21+14

38

3

3

152.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

27

45

3

3

Stan zdrowotny dobry.

291/9

153.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

291/9

154.
155.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)

291/9

23+28

44

3,5

4

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,9m. Stan zdrowotny
dobry.

21

27

2,5

3

Stan zdrowotny dobry.

291/9

26

34

2,5

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

156.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

48+63+54+33

>80

10

6

157.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

54+56

>80

4

6

158.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

65+50+47+
36+46+26

>80

10

7

159.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

60+42

76

7

7

•••
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Posusz 60%. Powalony
pień w stanie rozkładu.
Odrastające pędy
przejęły rolę
przewodników.
Widoczne występowanie
owocników grzybów i
szkodników.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,1m. Posusz 40%.
Posusz 50%. Powalony
pień w stanie rozkładu.
Odrastające pędy
przejęły rolę
przewodników.
Widoczne występowanie
owocników grzybów i
szkodników.
Posusz 50%. Powalony
pień w stanie rozkładu.
Odrastające pędy
przejęły rolę
przewodników.
Widoczne występowanie
owocników grzybów i
szkodników.

291/9

291/9

291/9

291/9
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Posusz 50%. Powalony
pień w stanie rozkładu.
Odrastające pędy
przejęły rolę
przewodników.
Widoczne występowanie
owocników grzybów i
szkodników.
Posusz 80%. Drzewo w
fazie zamierania.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
1,5m. Stan zdrowotny
dobry.

Nr działki

160.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

40

55

5

6

161.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

36

53

2,5

4

162.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

50

>50

3,5

5

30

42

2,5

4,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

26

37

2,5

4,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

163.
164.

Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

291/9

291/9

291/9

165.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

42+30

>50

4

4

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,1m. Drzewo martwe.
Posusz 100%.

166.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

43+22

>50

3

4,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

167.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

291/9

168.
Grupa
drzew

169.
170.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

65

>80

7

7

Pień silnie pochylony.
Posusz 30%. Na pniu
widoczne występowanie
owocników grzybów.

48

62

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

25

37

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

28

37

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

25

31

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

35

48

2,5

5

Pień lekko pochylony.
Stan zdrowotny dobry.

291/9

36

47

2,5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

291/9

171.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

44+31

>50

2,5

5

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1m. Stan zdrowotny
dobry.

172.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

35+32

>50

3,5

4

Stan zdrowotny dobry.

173.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

40+52+41+25

>50

4

4,5

174.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

64

>80

6

6

•••
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Pień lekko pochylony.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,8m. Stan zdrowotny
dobry.
Pień pochylony i
wygięty. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

291/9
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

L.p.

175.
176.
177.
178.
179.
180.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Jabłoń domowa
(Malus domestica)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

35+41

>50

4

4

Pień silnie pochylony.

291/9

40

>50

3

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

48

>50

3

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

40

>50

3

5

Pień lekko wygięty. Stan
zdrowotny dobry.

291/9

73

>50

4

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

42

>50

2,5

4,5

Pień lekko wygięty. Stan
zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,4m. Na pniu widoczne
ślady ubytków
mechanicznych
korowiny.

291/9

Uwagi

Nr działki

181.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

44+68+57+33+
39

>80

6

5

182.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

36

>80

2,5

4,5

Posusz 60%.

291/9

183.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

51+48+41+49

>80

4,5

4,5

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m.

291/9

184.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

40

68

3

4,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Pień wygięty i
pochylony. Posusz 30%.
W pniu o obwodzie
91cm widoczny ubytek
wgłębny na wysokości
od 0,3m do 0,5m z
próchnem i śladami
żerowania szkodników.
W rozwidleniu
pozostałych pni
widoczny ubytek
kominowy z próchnem i
śladami żerowania
szkodników.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1m. Posusz 20%. Pień
wygięty i pochylony.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,5m. Stan zdrowotny
dobry.
Posusz 30%. Stan
zdrowotny dobry.

291/9

185.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

91+77+50

>50

7

6

186.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

58+43

>50

4

5

187.

Wiąz górski
(Ulmus glabra)

57+69+64+74

>50

7

11

100

>50

5

6

39+24

>50

3,5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

51

>50

4,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

188.
189.
190.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Klon pospolity
(Acer platanoides)

•••
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291/9

291/9

291/9
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L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

191.

Wiąz górski
(Ulmus glabra)

192.

193.
Grupa
drzew

194.
195.

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Nr działki

69+65

>50

5

8

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,2m. Stan zdrowotny
dobry.

46

>50

2,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

29

43

4

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

29

35

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

29

39

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

19

24

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

20

26

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

24

41

0,5

3,5

Drzewo martwe. Posusz
100%.

291/9

61

>80

3,5

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Posusz 30%. Drzewo
porażone jemiołą. Stan
zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
6m. Posusz 30%. Drzewo
porażone jemiołą. Stan
zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,3m. Posusz 30%.
Drzewo porażone
jemiołą. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,3m. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

196.

Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)

196

>80

8

17

197.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

254

>80

10

19

198.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

228+295

>80

15

21

Klon pospolity
(Acer platanoides)

33+31

>50

2,5

4,5

24

31

2

4

Stan zdrowotny dobry.

289/5

21

27

2

4

Stan zdrowotny dobry.

289/5

22

29

2

4

Stan zdrowotny dobry.

289/5

41

>50

4

5

Stan zdrowotny dobry.

289/5

199.
Grupa
drzew

200.

Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Klon pospolity
(Acer platanoides)

201.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

278

>80

12

20

202.

Klon pospolity
(Acer platanoides)

39+43

>50

4

6

•••
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Drzewo porażone
jemiołą. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,4m. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

289/5

289/5

289/5

289/5

655
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L.p.

203.

204.
205.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Nr działki
-

46

>50

4

7

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
3,5m. Pień lekko wygięty
u podstawy. Stan
zdrowotny dobry.

39

>50

3

7

Stan zdrowotny dobry.

289/5

31

45

2,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,1m. Stan zdrowotny
dobry.
Na jednym z
przewodników widoczne
występowanie
owocników grzybów.
Posusz 30%. Stan
zdrowotny dobry.

289/5

206.

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

84+68+91

>50

8

10

207.

Bez czarny
(Sambucus nigra)

34+50

>50

2,5

4

139+184+156

>80

15

20

54

70

4

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

208.
209.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

291/9

655
291/9

210.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

56

75

-

3

Drzewo martwe. Pień
złamany na wysokości
2,5m.

291/9

211.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

58

74

3,5

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

212.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

75

>80

-

3

Drzewo martwe. Pień
złamany na wysokości
2,5m.

291/9

64

>80

3

12

Posusz 30%.

291/9

77

>80

4

12

Posusz 30%.

291/9

51

73

2

8

Drzewo w fazie
zamierania. Posusz 80%
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,9m. Posusz 20%. Stan
zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,6m. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

213.
214.
215.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

216.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

175+154

>80

8

17

217.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

121+134

>80

7

16

218.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

63

>80

5

15

Pień lekko wygięty.

291/9

219.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

98+37+125+71
+
132+118+107+
116+120+112+
77

>80

14

16

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,3m. Posusz 20%. Stan
zdrowotny dobry.

291/9

220.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

95

>80

4,5

14

Stan zdrowotny dobry.

291/9

221.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

91+67

>80

6,5

14

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokokości
0,7m. Posusz 20%.

291/9

•••
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222.
223.
224.
225.
226.

227.

228.
229.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

30

38

1,5

6

Posusz 20%.

291/9

29

37

1,5

6

Posusz 20%.

291/9

116

>80

6

14

Stan zdrowotny dobry.

291/9

115

>80

5

14

Pień lekko pochylony.

291/9

97

>80

5

14

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

Uwagi

Nr działki

70+29

>80

4

6

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,4m. Posusz 20%. Pień
lekko pochylony i
wygięty.

36

>50

2

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

45

>50

2,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m.
Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,4m. Na wysokości
1,5m widoczne
występowanie ptasiego
gniazda.

230.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

33+35

74

3

5

231.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

47+38

75

3,5

4,5

64

>80

3,5

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

50

68

2,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

22

29

2

4,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

84

>80

4

12

Stan zdrowotny dobry.

291/9

95

>80

5

12

Stan zdrowotny dobry.

291/9

41

>50

4

8

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

232.
233.
234.
235.
236.
237.

Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Klon pospolity
(Acer platanoides)

291/9

291/9

238.

Klon jesionolistny
(Acer negundo)

110

>80

5

11

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,5m. Jeden z
przewodników złamany
na wysokości 1,5m. Na
pniu widoczna potężna
rana po wyłamanym
przewodniku o wielkości
1,5m x 30cm.

239.

Szakłak pospolity
(Rhamnus cathartica)

30

39

3,5

5,5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

240.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

50+45

>80

4

5

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,5m.

291/9

•••
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241.

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

250.

251.
252.
253.

254.

255.
256.
257.
258.
259.
260.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Bez czarny
(Sambucus nigra)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Nr działki
-

110+46+79+
84+95+11

>80

10

13

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,2m. Posusz 20%. Stan
zdrowotny dobry.

25

32

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

39

>50

2,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

40

>50

3,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

42

>50

2,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

27

35

2,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

71

>80

3

6

Pień lekko pochylony.
Stan zdrowotny dobry.

291/9

48

75

4

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

33

50

3

4

291/9

51

67

3

6

Pień wygięty i
pochylony.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,6m. Stan zdrowotny
dobry.

40

52

3

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

30

41

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

25+16

55

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Powalony pień w stanie
rozkładu. Odrastające
pędy przejęły rolę
przewodników.
Dwa pnie zrośnięte do
wysokości 1,5m.

291/9

291/9

291/9

40+35

47

5

4

98

>65

5

13

37

>65

3,5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

37+56

>65

4,5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

46

68

3,5

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

46

64

3,5

7

Stan zdrowotny dobry.

291/9

26

32

2

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

261.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

38+40+49

>80

4

6

262.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

44

58

3

6

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,3m. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,7m. Stan zdrowotny
dobry.

291/9

291/9

291/9
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

263.

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

65+65

>65

4,5

7

264.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

39+37+40

>80

3,5

6

265.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

42+32

73

3

6

32

43

2,5

5

Posusz 20%.

291/9

32

41

2,5

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

291/9

266.
267.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

Uwagi

Rozwidlenie pni Vkształtne na wysokości
0,4m. Posusz 20%.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,8m.
Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
1,1m.

Nr działki

291/9

291/9

291/9

268.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

42+39+44+
50+44+50+14

>80

7

9

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,1m. Stan zdrowotny
dobry.

269.

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

27

35

3

6

Stan zdrowotny dobry.

291/9

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

49+29

>50

3

5

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,8m.

291/9

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

39

>50

2

3

Pień pochylony.

291/9

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

51+49

>50

4

5

Rozwidlenie pni Ukształtne na wysokości
0,6m.

291/9

42

>50

2

4

Stan zdrowotny dobry.

291/9

68

>50

3

5

Stan zdrowotny dobry.

291/9

180 m2

-

-

-

150 m2

-

-

-

291/9

80 m2

-

-

-

Podrost młodych drzew
w pokroju krzewiastym.

60 m2

-

-

-

1500 m2

-

-

-

1200 m2

-

-

-

1300 m2

-

-

-

700 m2

-

-

-

Podrost młodych drzew
w pokroju krzewiastym.

291/9

500 m2

-

-

-

400 m2

-

-

-

150 m2

-

-

-

270.
Grupa
drzew

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
271.
(Salix fragilis)
Grupa
Wierzba wiciowa
krzewów
(Salix viminalis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
272.
Głóg jednoszyjkowy
Grupa
(Crataegus monogyna)
krzewów
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
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L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwód
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Średnica
korony
[m]

Wysokość
[m]

200 m2

-

-

-

200 m2

-

-

-

20 m2

-

-

-

Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Szakłak pospolity
(Rhamnus cathartica)

Uwagi

Nr działki

Tabela 2. Podział drzew i krzewów, na których usunięcie wymagane jest zezwolenie bądź nie,
w myśl Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330).

Nr

1.
Grupa
krzewów
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Grupa

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Śliwa domowa
(Prunus domestica)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Grusza pospolita
(Pyrus communis)
Grusza pospolita
(Pyrus communis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

22 m2

-

2 m2

52+59

-

114

-

-

37

-

45

145

-

-

28

74

-

67

-

56

-

28

-

112

-

-

19+13

-

3 m2

28

-

64

-

-

1,5 m2
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Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Nr

drzew i
krzewów

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
Grupa
drzew

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Grupa
krzewów

~

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Bez czarny
(Sambucus nigra)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

1 m2

-

22

-

18

119+68

-

63

-

30 m2

-

-

28

153+58

-

80+65+49+56

-

36

-

-

30

51+30

-

59

-

65+55

-

30 m2

-

65

-

-

32+28

-

28

38

-

-

25

28

-

-

27

-

25

-

28

-

45

-

12 m2

-

16 m2

-
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Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Nr

~

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
Grupa
drzew

49.

50.
Grupa
drzew

51.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Topola osika
(Populus tremula)
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Topola osika
(Populus tremula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

16 m2

-

16 m2

30 m2

-

-

12 m2

22+62+41+ 67+47+43

-

-

26+30

77

-

-

25

67

-

74

-

32+23

-

-

22

55+41

-

45

-

36+34+32+38

-

73

-

-

25

65

-

-

28+23

40

-

-

20

-

25

-

24+7

-

22

-

19+22

-

21

70+64+68+ 51+70

-

-
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Nr

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
Grupa
drzew

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Topola osika
(Populus tremula)
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Topola osika
(Populus tremula)
Topola osika
(Populus tremula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

26

-

16 m2

69

-

-

28

-

42

38

-

-

16 m2

-

16 m2

-

49

-

47

35

-

-

47

-

43

-

50

-

60

39

-

41

-

-

31+24

-

47

51+36+38

-

-

46

-

26

38

-

-

26

35

-

31

-

39

-

-
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Nr

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Grupa
krzewów
98.
99.
100.
101.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Klon jesionolistny
(Acer negundo)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Jabłoń domowa
(Malus domestica)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
41

-

-

12 m2

-

59

-

51

-

33

70+60+70

-

74

-

45+67+47

-

-

43

-

5 m2

-

32+24

-

50+37+27

-

33

-

25+32+28

-

16 m2

-

16 m2

-

14 m2

-

8 m2

-

12 m2

44+23+54

-

-

48

-

6 m2

-

5 m2

29+35+37+22+ 28+18+14+15

-

-

21+34+20

-

6 m2

58+60

-

-
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Nr

102.
103.
104.
105.
106.
107.
Grupa
drzew
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

22 m2

-

26

60+50+30+85+ 62+49+65

-

-

8 m2

-

8 m2

-

42

-

38

36

-

-

12 m2

57

-

-

52

37+47

-

32

-

26+31

-

53

-

34+26

-

-

30

39

-

33

-

-

27

-

26

-

29

39

-

-

20

-

25

40

-

-

26

-
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Nr

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

139.
Grupa
krzewów

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba iwa
(Salix caprea)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Tawuła japońska
(Spiraea japonica)
Róża dzika
(Rosa canina)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
46+45+43+ 29+18

-

-

28

-

8 m2

-

30

-

18

52

-

35

-

66

-

-

34

34+28

-

29+25

-

-

22 m2

-

8 m2

-

1 m2

-

28

-

22

-

23+20+9

39

-

61+89+98+95

-

-

46

24+41+42+ 24+37+34

-

58

-

-

25

-

22

41

-

-

21+14

-

27

-
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Nr

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

168.
Grupa
drzew

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba iwa
(Salix caprea)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

23+28

-

21

-

26

48+63+54+33

-

54+56

-

65+50+47+ 36+46+26

-

-

60+42

-

40

-

36

50

-

-

30

-

26

42+30

-

43+22

-

65

-

-

48

-

25

-

28

-

25

-

35

-

36

44+31

-

35+32

-

40+52+41+25

-

64

-

35+41

-

40

-

-
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Nr

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

193.
Grupa
drzew

194.
195.
196.
197.
198.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Jabłoń domowa
(Malus domestica)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wiąz górski
(Ulmus glabra)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Wiąz górski
(Ulmus glabra)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
Klon pospolity
(Acer platanoides)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
48

-

40

-

73

-

42

-

44+68+57+33+39

-

36

-

51+48+41+49

-

-

40

91+77+50

-

58+43

-

57+69+64+74

-

100

-

39+24

-

51

-

69+65

-

46

-

-

29

-

29

-

29

-

19

-

20

-

24

61

-

196

-

254

-

228+295

-

33+31

-

-
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Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Nr

~

199.
Grupa
drzew

200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Bez czarny
(Sambucus nigra)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

24

-

21

-

22

41

-

278

-

39+43

-

46

-

39

-

-

31

84+68+91

-

34+50

-

139+184+156

-

-

54

-

56

-

58

75

-

64

-

77

-

-

51

175+154

-

121+134

-

63

-

98+37+125+71+ 132+118+107+
116+120+112+77

-

95

-

91+67

-

-

30

-

29

-
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Nr

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon jesionolistny
(Acer negundo)
Szakłak pospolity
(Rhamnus cathartica)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)
Bez czarny
(Sambucus nigra)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
116

-

115

-

97

-

70+29

-

36

-

45

-

-

33+35

-

47+38

64

-

-

50

-

22

84

-

95

-

41

-

110

-

-

30

50+45

-

110+46+79+ 84+95+11

-

-

25

39

-

40

-

42

-

-

27

71

-

-

48

-

33

-

51

-
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Nr

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

270.
Grupa
drzew

271.
Grupa
krzewów

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy
-

40

-

30

-

25+16

-

40+35

98

-

37

-

37+56

-

-

46

-

46

-

26

38+40+49

-

-

44

65+65

-

39+37+40

-

-

42+32

-

32

-

32

42+39+44+ 50+44+50+14

-

-

27

49+29

-

39

-

51+49

-

42

-

68

-

180 m2

-

150 m2

-

80 m2

-

-
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Nr

272.
Grupa
krzewów

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]
lub powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2]
Drzewa i krzewy wymagające
Drzewa i krzewy niewymagające
pozwolenia na usunięcie pod
pozwolenia na usunięcie pod względem
względem wielkości obwodu pnia
wielkości obwodu pnia mierzonego na
mierzonego na 5cm oraz powierzchni
5cm oraz powierzchni zajmowanej przez
zajmowanej przez krzewy
krzewy

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Szakłak pospolity
(Rhamnus cathartica)

60 m2

-

1500 m2

-

1200 m2

-

1300 m2

-

700 m2

-

500 m2

-

400 m2

-

150 m2

-

200 m2

-

200 m2

-

-

20 m2

7. Preliminarz opłat
Na terenie planowanej inwestycji znajdują się drzewa oraz krzewy, których usunięcie wymaga
uzyskania zezwolenia w formie decyzji oraz uiszczenia stosownych opłat. Preliminarz opłat wykonano
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne:


Ustawę z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów.

Zestawienie opłat przedstawiono poniżej.
Tabela 3. Preliminarz opłat za usunięcie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, WARIANT 1
Stawki w zł za 1 cm obwodu
pnia drzewa mierzonego
na wysokości 130 cm dla
poszczególnych rodzajów i
gatunków drzew oraz za 1 m2
w przypadku krzewów

Kwota

L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia na
wysokości 130 cm
[cm] lub
powierzchnia
krzewów

2.

Śliwa domowa
(Prunus domestica)

52+59

25 zł

2125 zł

3.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

114

15 zł

1710 zł

6.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

145

15 zł

2175 zł
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8.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

74

12 zł

888 zł

9.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

67

25 zł

1675 zł

10.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

56

25 zł

1400 zł

11.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

28

25 zł

700 zł

12.

Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)

112

15 zł

1680 zł

15.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

28

25 zł

700 zł

16.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

64

12 zł

768 zł

19.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

119+68

15 zł

2295 zł

20.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

63

12 zł

756 zł

21.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

30 m2

40 zł

1200 zł

23.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

153+58

30 zł

5 460 zł

24.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

80+65+49+56

12 zł

1980 zł

25.

Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)

36

25 zł

900 zł

27.

Bez czarny
(Sambucus nigra)

51+30

25 zł

1650 zł

28.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

59

0 zł– drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

29.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

65+55

12 zł

1110 zł

30.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

30 m2

0 zł– martwy krzew lub
zamierający lub zagrażający

0 zł

31.
Grupa
drzew

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

65

12 zł

32.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

38

25 zł

34.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

28

25 zł

39.
Grupa
krzewów

Wierzba iwa
(Salix caprea)

30 m2

40 zł

1200 zł

40.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

22+62+41+
67+47+43

12 zł

2094 zł

42.

Topola osika
(Populus tremula)

77

12 zł

924 zł

780 zł
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44.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

67

25 zł

1675 zł

45.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

74

25 zł

1850 zł

46.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

32+23

12 zł

522 zł

Topola osika
(Populus tremula)

55+41

12 zł

906 zł

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

45

25 zł

1125 zł

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

36+34+32+38

12 zł

1068 zł

Wierzba iwa
(Salix caprea)

73

12 zł

876 zł

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

65

25 zł

1625 zł

49.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

40

170 zł

6800 zł

51.

Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

70+64+68+ 51+70

25 zł

4912,5 zł

54.

Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

69

25 zł

1725 zł

57.

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

38

55 zł

2090 zł

62.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

35

25 zł

875 zł

64.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

39

25 zł

975 zł

65.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

41

25 zł

1025 zł

68.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

51+36+38

12 zł

1056 zł

71.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

38

25 zł

950 zł

73.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

35

25 zł

875 zł

74.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

31

25 zł

775 zł

75.

Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

39

25 zł

975 zł

76.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

41

25 zł

1025 zł

81.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

70+60+70

12 zł

1620 zł

82.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

74

0 zł– drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

83.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

45+67+47

12 zł

1356 zł

48.
Grupa
drzew
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95.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

44+23+54

12 zł

1050 zł

98.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

29+35+37+22+
28+18+14+15

55 zł

6462,5 zł

101.

Jabłoń domowa
(Malus domestica)

58+60

25 zł

2225 zł

104.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

60+50+30+85+
62+49+65

12 zł

2916 zł

108.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

36

25 zł

900 zł

110.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

57

25 zł

1425 zł

112.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

37+47

25 zł

1637,5 zł

113.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

32

25 zł

800 zł

114.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

26+31

25 zł

1100 zł

115.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

53

25 zł

1325 zł

116.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

34+26

25 zł

1175 zł

118.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

39

25 zł

975 zł

119.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

33

25 zł

825 zł

123.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

39

25 zł

975 zł

126.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

40

25 zł

1000 zł

128.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

46+45+43+ 29+18

12 zł

1362 zł

133.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

52

25 zł

1300 zł

134.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

35

25 zł

875 zł

135.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

66

25 zł

1650 zł

137.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

34+28

55 zł

2640 zł

138.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

29+25

55 zł

2282,5 zł

143.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

39

55 zł

2145 zł

144.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

61+89+98+95

0 zł – drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

146.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

24+41+42+
24+37+34

0 zł – drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł
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147.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

58

25 zł

1450 zł

150.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

41

25 zł

1025 zł

156.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

48+63+54+33

0 zł – drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

157.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

54+56

12 zł

996 zł

158.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

65+50+47+
36+46+26

0 zł – drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

162.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

50

170 zł

8500 zł

165.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

42+30

0 zł – drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

166.

Śliwa ałycza
(Prunus cerasifera)

43+22

55 zł

2970 zł

167.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

65

12 zł

780 zł

171.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

44+31

170 zł

10115 zł

172.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

35+32

170 zł

8670 zł

173.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

40+52+41+25

170 zł

17850 zł

174.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

64

12 zł

768 zł

175.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

35+41

170 zł

9945 zł

176.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

40

170 zł

6800 zł

177.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

48

170 zł

8160 zł

40

170 zł

6800 zł

73

25 zł

1825 zł

42

170 zł

7140 zł

44+68+57+ 33+39

12 zł

1854 zł

36

12 zł

432 zł

51+48+41+49

12 zł

1440 zł

91+77+50

0 zł– drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

58+43

170 zł

13515 zł

57+69+64+74

25 zł

4225 zł

100

170 zł

17000 zł

178.
179.
180.
181.
182.
183.
185.
186.
187.
188.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Jabłoń domowa
(Malus domestica)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wierzba iwa
(Salix caprea)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Wiąz górski
(Ulmus glabra)
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
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189.
190.
191.
192.
195.
196.
197.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Wiąz górski
(Ulmus glabra)
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

39+24

170 zł

8670 zł

51

25 zł

1275 zł

69+65

25 zł

2537,5 zł

46

25 zł

1150 zł

61

12 zł

732 zł

196

12 zł

2352 zł

254

12 zł

3048 zł

198.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

228+295

15 zł

5250 zł

199.
Grupa
drzew

Klon pospolity
(Acer platanoides)

33+31

25 zł

1212,5 zł

200.

Klon pospolity
(Acer platanoides)

41

25 zł

1025 zł

201.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

278

12 zł

3336 zł

202.

Klon pospolity
(Acer platanoides)

39+43

25 zł

1562,5 zł

203.

Klon pospolity
(Acer platanoides)

46

25 zł

1150 zł

204.

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

39

25 zł

975 zł

206.

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

84+68+91

25 zł

4175 zł

207.

Bez czarny
(Sambucus nigra)

34+50

25 zł

1675 zł

208.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

139+184+156

15 zł

4972,5 zł

212.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

75

0 zł– drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

213.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

64

12 zł

768 zł

214.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

77

12 zł

924 zł

216.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

175+154

15 zł

3780 zł

217.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

121+134

15 zł

2917,5 zł

218.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

63

12 zł

756 zł

219.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

98+37+125+71+
132+118+107+
116+120+112+ 77

15 zł

9337,5 zł

220.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

95

12 zł

1140 zł
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221.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

91+67

12 zł

1494 zł

224.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

116

15 zł

1740 zł

225.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

115

15 zł

1725 zł

226.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

97

12 zł

1164 zł

227.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

70+29

12 zł

1014 zł

228.

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)

36

25 zł

900 zł

229.

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)

45

25 zł

1125 zł

232.

Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)

64

12 zł

768 zł

235.

Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)

84

12 zł

1008 zł

236.

Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)

95

12 zł

1140 zł

237.

Klon pospolity
(Acer platanoides)

41

25 zł

1025 zł

238.

Klon jesionolistny
(Acer negundo)

110

15 zł

1650 zł

240.

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

50+45

12 zł

870 zł

241.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

110+46+79+
84+95+11

15 zł

4012,5 zł

243.

Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)

39

25 zł

975 zł

244.

Czeremcha zwyczajna
(Prunus padus)

40

25 zł

1000 zł

245.

Bez czarny
(Sambucus nigra)

42

25 zł

1050 zł

247.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

71

12 zł

852 zł

255.

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

98

12 zł

1176 zł

256.

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

37

12 zł

444 zł

257.

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

37+56

12 zł

894 zł

261.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

38+40+49

12 zł

1056 zł

263.

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

65+65

12 zł

1170 zł

264.

Wierzba iwa
(Salix caprea)

39+37+40

12 zł

936 zł
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268.

270.
Grupa
drzew

271.
Grupa
krzewów

272.
Grupa
krzewów

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

42+39+44+
50+44+50+14

12 zł

1998 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

49+29

170 zł

10795 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

39

170 zł

6630 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

51+49

170 zł

12835 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

42

170 zł

7140 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

68

170 zł

11560 zł

Wierzba iwa
(Salix caprea)

180 m2

40 zł

7200 zł

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

150 m2

40 zł

6000 zł

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

80 m2

40 zł

3200 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

60 m2

40 zł

2400 zł

Wierzba iwa
(Salix caprea)

1500 m2

40 zł

60000 zł

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

1200 m2

40 zł

48000 zł

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

1300 m2

40 zł

52000 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

700 m2

40 zł

28000 zł

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

500 m2

40 zł

20000 zł

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

400 m2

40 zł

16000 zł

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

150 m2

40 zł

6000 zł

Klon pospolity
(Acer platanoides)

200 m2

40 zł

8000 zł

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

200 m2

40 zł

8000 zł
RAZEM
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Obszar objęty niniejszym opracowaniem według ewidencji gruntów stanowi "zurbanizowany teren
niezabudowany lub w trakcie zabudowy". W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Słoneczna” (UCHWAŁA NR XI/126/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 r.), teren został
określony jako "TERENY FUNKCJI PRODUKCYJNO- SKŁADOWEJ I USŁUGOWEJ". Z uwagi na fakt, iż
obecnie teren stanowi nieużytek, a przywrócenie go do funkcji określonej w MPZP wymaga usunięcia
rosnących na nim drzew i krzewów, zachodzi przesłanka do zastosowania Art. 86 Ust. 1 p. 7.
Zestawienie opłat w przypadku zastosowania ww. przepisu przedstawiono poniżej.

Tabela 4. Preliminarz opłat za usunięcie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, WARIANT 2
Stawki w zł za 1 cm obwodu
pnia drzewa mierzonego
na wysokości 130 cm dla
poszczególnych rodzajów i
gatunków drzew oraz za 1 m2
w przypadku krzewów

Kwota

L.p.

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

Obwód pnia na
wysokości 130 cm
[cm] lub
powierzchnia
krzewów

6.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

145

15 zł

2175 zł

23.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

153+58

30 zł

4590 zł

185.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

91+77+50

0 zł– drzewo martwe lub
zamierające lub zagrażające

0 zł

188.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

100

170 zł

17000 zł

196.

Topola kalifornijska
(Populus trichocarpa)

196

12 zł

2352 zł

197.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

254

12 zł

3048 zł

198.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

228+295

15 zł

5250 zł

201.

Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)

278

12 zł

3336 zł

206.

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

84+68+91

25 zł

3325 zł

208.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

139+184+156

15 zł

4972,5 zł

216.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

175+154

15 zł

3780 zł

217.

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

121+134

15 zł

2917,5 zł

Wierzba iwa
(Salix caprea)

180 m2

40 zł

7200 zł

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

150 m2

40 zł

6000 zł

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

80 m2

40 zł

3200 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

60 m2

40 zł

2400 zł

271.
Grupa
krzewów
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272.
Grupa
krzewów

Wierzba iwa
(Salix caprea)

1500 m2

40 zł

60000 zł

Wierzba krucha
(Salix fragilis)

1200 m2

40 zł

48000 zł

Wierzba wiciowa
(Salix viminalis)

1300 m2

40 zł

52000 zł

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)

700 m2

40 zł

28000 zł

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

500 m2

40 zł

20000 zł

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

400 m2

40 zł

16000 zł

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

150 m2

40 zł

6000 zł

Klon pospolity
(Acer platanoides)

200 m2

40 zł

8000 zł

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

200 m2

40 zł

8000 zł
RAZEM

317 546,00 zł

8. Nasadzenia zastępcze
Zgodnie z zapisami Art. 83-84 Ustawy o ochronie przyrody "Wydanie zezwolen ia na usunięcie
drzewa
lub
krzewu
może
być
uzależnione od
określonych
przez
organ
nasadzeń zastępczych", rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż
liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów,
stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania
nasadzeń zastępczych, zezwolenie to określa dodatkowo: miejsce nasadzeń, liczbę drzew lub wielkość
powierzchni krzewów, minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny
wiek krzewów, gatunek lub odmianę drzew lub krzewów, termin wykonania nasadzeń, termin złożenia
informacji o wykonaniu nasadzeń.
W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania
nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego
usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie
lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy
zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z
przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty
za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.
Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały
żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn zależnych od posiadacza
nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub
powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.
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W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 3, lub części z nich,
zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób
proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z
zezwoleniem.
W przypadku naliczenia opłat zgodnie z Tabelą 3. Preliminarz opłat za usunięcie drzew
kolidujących z projektowaną inwestycją, WARIANT 1, szacuje się, iż Inwestor będzie zobligowany do
wykonania nasadzeń drzew i krzewów w minimalnej ilości:
- 143 szt. drzew (lub więcej),
- 6710 m2 krzewów (lub więcej).
W przypadku naliczenia opłat zgodnie z Tabelą 4. Preliminarz opłat za usunięcie drzew
kolidujących z projektowaną inwestycją, WARIANT 2, szacuje się, iż Inwestor będzie zobligowany do
wykonania nasadzeń drzew i krzewów w minimalnej ilości:
- 11 szt. drzew (lub więcej),
- 6620 m2 krzewów (lub więcej).
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II.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok ogólny na obszar opracowania po strnonie wchodniej. Fot. Adrian Kondratowicz.

Fot. 2. Kilkupniowa wierzba iwa nr 40. Fot. Adrian Kondratowicz.
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Fot. 3. Kilkupniowa olsza czarna nr 51. Fot. Adrian Kondratowicz.

Fot. 4. Grupa czterech drzew z gatunku wierzba iwa, nr 63. Fot. Adrian Kondratowicz.
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Fot. 5. Zamierająca wierzba krucha nr 144. Fot. Adrian Kondratowicz.

Fot. 6. Głóg jednoszyjkowy nr 185, z posuszem w koronie i
ubytkiem wgłebnym u podstawy pnia.
Fot. Adrian Kondratowicz.
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Fot. 7. Ubytek wgłębny w pniu głogu nr 185.
Fot. Adrian Kondratowicz.

Ul. Słoneczna, 76-200 Słupsk, fragmenty dz. nr 291/9, 289/5 i 655 obr.12

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Fot. 8. Wierzba krucha nr 216 z V-kształtnym rozwidleniem pni na wysokości 0,9 m. Fot. Adrian Kondratowicz.

Fot. 9. Wielopniowa wierzba krucha nr 219. Fot. Adrian Kondratowicz.
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III.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna …………………………………………..……….. skala 1:500
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AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inż. arch. kraj. Zuzanna Chudzińska-Kondratowicz
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
upr. Nr NOT-SITO Poznań/TZ/0113/17

Adrian Kondratowicz
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym
upr. Nr 63/S4/05/2018
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Słupsk,

dn.19.11.2019 r

NOTATKA
uzupełniająca

do sprawozdania z inwentaryzacji dentrologicznej drzew na
289/5 i 655 obr. 12, przy ul. Słonecznej w Słupsku

działkach:

291/9,

Informacje których nie ujęto w sprawozdaniu:
1. na wyznaczonym terenie poddanym inwentaryzacji dentrologicznej stwierdzono
występowanie gniazd ptasich.
2. należy przyjąć , że w momencie złożenia wniosku o usuniecie drzew lub przed
rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów, będzie konieczne
dokonanie badań ornitologicznych, stwierdzających lub negujących obecność
gniazdowania ptaków oraz wytyczne co do sposobu dalszego postępowania (możliwa
relokacja gniazd?)
3. Koszt pracy ornitologa należy wycenić indywidualnie. Namiary na przykładowych
ornitologów z Trójmiasta:
Pro Ornis Monika Zielińska
Pracownia Badań Przyrodniczych
ul. Sadowa 8 A, 83-021 Rokitnica
tel. kom. 691-394-108, e-mail: biuro@proornis.pl
4. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów obliczono zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm. (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330) oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Na etapie procedury uzyskiwania
zezwolenia o usunięcie drzew i krzewów kwestia naliczenia opłat może być
rozpatrywana indywidualnie i podane w opracowaniu kwoty mogą być rozbieżne z
ostatecznie naliczonymi przez UM. Wiąże się to z możliwością różnej interpretacji
zapisów Ustawy.
5. Podana ilość przewidywanych nasadzeń zastępczych jest liczbą minimalną, tzn.
istnieje możliwość, iż UM zażąda wykonania nasadzeń większej ilości drzew niż
sztuka za sztukę lub krzewów m 2 za m 2 •
6. Szacunkowo przyjmuje się, iż po czasie dłuższym niż około 12 miesięcy parametry
wielkościowe drzew i krzewów mogą ulec znacznej zmianie. Jeśli do tego czasu nie
powstanie projekt budowlany pozwalający na złożenie wniosków o usunięcie drzew i
krzewów, to dokumentacja będzie wymagała dodatkowej aktualizacji.

Sporządziła:

Z.

Chudzińska-Kondratowicz

upr.
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- BUDYNEK EC
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
- TERENY ZIELONE

D

Proj.

1

- BUDYNEK EC SŁONECZNA

2

- GPZ EC SŁONECZNA

3

- AKUMULATORY CIEPŁA

4

- KOMINY

5

- CHŁODNICE WENTYLATOROWE

6

- STACJA POMIAROWA GAZU

7

- AWARYJNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

8

- STANOWISKO ROZŁADOWCZE OLEJU SMARNEGO
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instalacje i sieci sanitarne w pełnym zakresie
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - Załącznik 10
Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła
gazowego kogeneracyjnego o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego klastra
Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku.
Tytuł rysunku:

KONCEPCJA ZAGOSP. TERENU

50,5 m

sterownia z serwerownią

komunikacja
rozdzielnia
niskiego napięcia

pomieszczenie
magazynowowarsztatowe

transformator potrzeb
własnych

24,5 m

zaplecze
socjalne
z węzłem sanit.

rozdzielnia
średniego napięcia

pomieszczenie modułu
kogeneracyjnego 1

pomieszczenie modułu
kogeneracyjnego 2

pomieszczenie modułu
kogeneracyjnego 3

pompownia i stacja uzdatniania wody

nastawnia GPZ

magazyn
oleju smarnego

ściany przygotowane do demontażu modułów
kogeneracyjnych

Niniejszy rysunek jest częścią projektu w fazie
koncepcji i nie stanowi podstawy do realizacji.
Proj.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - Załącznik 16
Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła
gazowego kogeneracyjnego o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego klastra
Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku.
Tytuł rysunku:

RZUT BUDYNKU EC - KONCEPCJA
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2019-10-14

WARUNKI WTZ 1/ 2019

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej
źródła ciepła przy ul. Słonecznej 15 w Słupsku
A.

Informacje dotyczące obiektu:
A.1 Lokalizacja obiektu: Słupsk, ul. Słoneczna 15D, dz. nr 291/9 obręb 12
A.2 Dane dotyczące obiektu:
 Wysokosprawne źródło gazowe w kogeneracji o mocy do 20 MW w paliwie;
 Paliwo – gaz ziemny E (GZ-50);
 Roczna wielkość produkcji energii cieplnej – 76.200 MWh;
 Roczna wielkość produkcji energii elektrycznej – 67.200 MWh;
A.3 Parametry źródła ciepła:
1 Moc cieplna
2 Przepływ
3 Ciśnienie dyspozycyjne dla sieci
4 Ciśnienie robocze sieci
5 Ciśnienie maksymalne
6 Temperatura czynnika – zasilanie – zima - szczytowo
7 Temperatury czynnika – powrót – zima - najwyższa
8 Temperatury czynnika - lato
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Q
G
∆p
Pr
Pr
Tz
Tp
Tz / Tp
Qmin

=
=
=
=
=
=

8,4
240 ÷ 600
0,8
1,6
2,4
100
70*
70 / 50
7,0

MW
m3/h
MPa
MPa
MPa
o
C
o
C
o
C
kW

*W istniejącym układzie sieci zdarzają się krótkotrwałe przekroczenia temperatury, do 75oC
B.

Miejsce włączenia do sieci ciepłowniczej – zgodnie z załącznikiem nr 1 - sieć ciepłownicza przy ul. Słonecznej,
która zostanie zmodernizowana w roku 2021. Zakres modernizacji obejmuje wymianę sieci napowietrznej na
podziemną, preizolowaną, wraz ze zmianą średnicy rurociągów DN200 na DN300.

C.

Miejsce zainstalowania:
C.1 Główne zawory odcinające źródło od sieci ciepłowniczej – w budynku źródła ciepła, na wyjściu przewodów
sieciowych (tuż przed ścianą zewnętrzną);
C.2 Układ pomiarowy energii cieplnej należy zamontować na przewodzie zasilającym sieci
wysokoparametrowej, na wyjściu czynnika grzewczego ze źródła ciepła;

D.

Czynnik grzewczy:
D.1 Parametry temperaturowe – zgodnie z tabelą B3.
D.2 Jakość wody:
a. pH 9-10
b. twardość ogólna ≤ 0,02 mval/l
c. tlen rozpuszczony ≤ 0,05 mg/l
d. zasadowość ogólna ≤ 1,4 mval/l
e. żelazo ogólne ≤ 0,1 mg/l

E.

Wymogi dotyczące przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego:
E.1 Miejsce włączenia – zgodnie z punktem C, przed istniejącą przepompownią „Słoneczna”. Układ
kogeneracyjny należy włączyć do sieci w sposób umożliwiający pracę sieci przy wyłączonej przepompowni
latem. W sezonie grzewczym, odgałęzienie w kierunku ulicy Hubalczyków będzie wspomagane przez
istniejącą przepompownię „Słoneczna”. Należy przewidzieć możliwość pracy przepompowni w przypadku
odcięcia źródła przy ul. Słonecznej.
E.2 Średnica przyłącza - DN300.
E.3 Przyłącze wysokoparametrowe wykonać z rur preizolowanych. Na zasilaniu zastosować rury z izolacją typu
PLUS.
E.4 Rurociągi w technologii preizolowanej muszą spełniać wymogi normy PN-EN 253, posiadać aprobatę
techniczną oraz być wyposażone w instalację alarmową impulsową.

WTZ-1/2019
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E.5

Przy połączeniach mufowych stosować złącza zgrzewane oporowo.

F.

Wymogi dotyczące dostosowania sieci ciepłowniczej do współpracy z układem kogeneracyjnym:
F.1 Odcinek sieci ciepłowniczej przy ul. Słonecznej, wskazany na załączniku nr 1, należy wymienić na rurociągi o
średnicy większej, tj. DN300.
F.2 Zastosować technologię rur preizolowanych. Na zasilaniu zastosować rury z izolacją typu PLUS.
F.3 Rurociągi w technologii preizolowanej muszą spełniać wymogi normy PN-EN 253, posiadać aprobatę
techniczną oraz być wyposażone w instalację alarmową impulsową.
F.4 Przy połączeniach mufowych stosować złącza zgrzewane oporowo.

G.

Wymogi dotyczące układu technologicznego:
G.1 Układ technologiczny:
a. przewidzieć magazyn ciepła dla nadwyżki powstającej latem w czasie braku rozbioru dla c.w.u. do
wykorzystania w okresach zapotrzebowania szczytowego,
b. pompy obiegowe sieciowe i mieszające (o ile będą wymagane) powinny być wyposażone z przetwornice
częstotliwości aby płynnie dostosować przepływ czynnika do zmiennego zapotrzebowania ciepła i zmiany
warunków ciśnieniowych;
c. układ powinien być wyposażony w stację uzdatniania i odgazowania wody oraz zbiornik zrzutowy dla
sytuacji wzrostu ciśnienia na powrocie, na potrzeby okresu letniego;
d. ciepłomierz z przelicznikiem zasilanym baterią, posiadającym funkcje:
 zliczanie i rejestracja mocy szczytowej;
 ultradźwiękowy przetwornik przepływu;
 interfejs komunikacyjny do modemu GPRS,
e. urządzenia automatyki:
 zastosować urządzenia automatycznej regulacji temperatury - regulacja pogodowa według załączonej
tabeli regulacyjnej. Ze względu na unifikację systemów danych w ENGIE EC Słupsk zalecane jest
zastosowanie systemu sterowania kompatybilnego z aktualnie eksploatowanymi;
f. zastosować urządzenia filtrujące, np. odmulacze;
g. woda uzupełniania zładu powinna spełniać wymogi normy PN-85/C-04601 „Woda do celów
energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów
ciepłowniczych.”;

H.

Wymogi formalne:
H.1 Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r (Dz.U. 2018 poz. 1935 tekst jednolity z późniejszymi
zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
H.2 Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
H.3 Do uzgodnienia przedłożyć 1 kpl. dokumentacji: PB przyłącza ciepłowniczego. Do dyspozycji ENGIE EC Słupsk
należy pozostawić 1 kpl. dokumentacji w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej.
H.4 Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od daty ich określenia.
Przygotowała: Violetta Kurdej

Załączniki:
1. Plan sytuacyjno-wysokościowy – miejsce włączenia do sieci ciepłowniczej
2. Tabela regulacyjna
3. Wykres temperatur powrotu wody sieciowej
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EC Słoneczna

Moc śr Tz

°C
-16,0
-15,5
-15,0
-14,5
-14,0
-13,5
-13,0
-12,5
-12,0
-11,5
-11,0
-10,5
-10,0
-9,5
-9,0
-8,5
-8,0
-7,5
-7,0
-6,5
-6,0
-5,5
-5,0
-4,5
-4,0
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0

MW
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

Tp

°C
°C
100,0
73,0
100,0
72,6
100,0
72,2
100,0
71,8
100,0
71,4
100,0
71,0
100,0
70,6
100,0
70,2
100,0
69,8
100,0
69,4
100,0
69,0
100,0
68,6
100,0
68,2
100,0
67,8
100,0
67,4
100,0
67,0
100,0
66,6
100,0
66,2
100,0
65,8
100,0
65,4
100,0
63,8
99,9
62,5
98,4
61,6
96,9
60,9
95,4
60,1
93,9
59,4
92,3
58,7
90,7
57,9
89,2
57,2
87,6
56,4
86,0
55,7
84,5
55,0
82,9
54,3
81,3
53,6
79,8
52,9
78,3
52,3
76,8
51,6
75,3
51,0
73,9
50,4
72,5
50,0
71,1
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0
70,0
50,0

G śr
m3/h
268
264
260
256
253
249
246
242
239
236
233
230
227
224
222
219
216
214
211
209
200
193
196
201
205
209
215
220
226
231
238
245
253
261
269
278
287
297
307
321
342
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361

Wykres regulacyjny
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