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OŚWIADCZENIE 
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(z późniejszymi zmianami) – oświadczamy, że niniejszy projekt dla n/w inwestycji sporządzony został 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. DANE  OGÓLNE I CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwiązania wewnętrznej 

instalacji gazowej, oraz wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym 

na dz. Nr 280, przy ulicy Grunwaldzkiej 12-14a w Połczynie-Zdroju.  

Dane opracowanie dotyczy zabezpieczenia dostawy gazu do kotłów kondensacyjnych 
gazowych z zamkniętą komorą spalania o mocach 12 i 16[kW] oraz kuchenek gazowych dla 
4 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych. 

 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa z inwestorem Nr88/IR/2020 z dnia 11.09.2020 r. 

- warunki przyłączenia do sieci gazowej :  

znak : WB00/0000150745/00001/2020/00001 z dnia 19.11.2020 r. 

- Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 

- Opinia kominiarska NR 158/2020 z dnia 25.11.2020 r. 

- Wizja lokalna , inwentaryzacja całego obiektu, 

- obowiązujące Prawo Budowlane oraz Polskie Normy  
 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

 Projekt niniejszy obejmuje rozwiązanie budowy pionu gazowego i instalacji gazowej w 
ciągach komunikacyjnych oraz w lokalach użytkowych i mieszkalnych od istniejącej szafki 
gazowej. Istniejącą szafkę należy przebudować i zamontować w niej punkt redukcyjny, wg 
rysunku nr 6 danego opracowania . Projektuje się wykonanie podejść dla poszczególnych 
gazomierzy przeznaczonych dla lokali mieszkalnych i użytkowych w celu doprowadzenia 
gazu ziemnego zaazotowanego gr. E (Gz-50).  
 Projektuje  się wykonanie  6-podejść o rozstawie 130mm dla gazomierza 
miechowego  G-4. Przewiduje się usytuowanie każdego gazomierza w pojedynczych 
szafkach gazowych typ SG 130 100 o wym. 450x500x220{mm}, wg części graficznej. 
Zaprojektowano usytuowanie pionu gazowego na parterze ,I oraz II piętrze w ciągu 
komunikacyjnym (klatka schodowa). 
 Budynek wielorodzinny mieszkalny nr 12-14a przy ul. Grunwaldzkiej , posadowiony  
na działce nr 280 w obr. 003 m. Połczyn - Zdrój. Jest to budynek wielorodzinny, o czterech 
kondygnacjach nadziemnych, posiada przyłącze średniego ciśnienia gazu bez 
rozprowadzenia wewnętrznej instalacji gazowej. Wewnętrzną instalację gazu projektuje się 
od istniejącej szafki gazowej na zewnętrznej ścianie budynku do poszczególnych podejść 
pod gazomierze w ciągu  komunikacyjnym  na parterze i piętrach oraz instalację gazowa dla 
lokali mieszkalnych i użytkowych. Przedmiotowe lokale mieszkalne w położone są na I i II 
piętrze,  użytkowe nr 1 i 2 na parterze budynku Grunwaldzka 12-14a.  
Lokal mieszkalne obecnie posiadają ogrzewanie z pieców na paliwo stałe.  
W pomieszczeniach kuchni znajdują się kuchenki gazowe na gaz propan-butan, lub 
elektryczne , które  podlegają demontażowi.  
(Ciepła woda użytkowa na potrzeby gospodarstwa domowego jest dostarczana z bojlerów 
elektrycznych). 
 W celu polepszenia komfortu użytkowego mieszkań i lokali użytkowych , najemcy 
lokali podjęli decyzję o wykonaniu instalacji gazowych dla potrzeb kotłów gazowych 
kondensacyjnych dwu lub jednofunkcyjnych oraz montażu kuchenek gazowych 4-ro 
palnikowych z piekarnikiem na co uzyskali zgodę właścicieli lub współwłaścicieli.     
Do budynku doprowadzony jest gaz ziemny zaazotowany grupy E (Gz-50). Zawór główny 
znajduje się na ścianie zewnętrznej budynku. Budynek nie posiada pionu gazowego z 
podejściami pod gazomierze dla poszczególnych lokali.  
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3.1 Rozwiązania projektowe 
 Projektuje się budowę wewnętrznej instalacji gazowej w celu wykonania pionu 
gazowego i poszczególnych podejść pod gazomierze oraz wykonanie instalacji gazowej do 
urządzeń gazowych w czterech lokalach mieszkalnych oraz w dwóch lokalach użytkowych. 
Dane rozwiązanie w budynku wielorodzinnym zaprojektowano poprzez montaż rury gazowej 
umocowanych do stropu, ścian na klatce schodowej w ciągach komunikacyjnym parteru , 
 I piętra, II-piętra oraz po ścianach zewnętrznych budynku, a następnie  przejściem rur 
gazowych do w/w lokali. 
 Projektuje się instalację gazową o średnicach zgodnymi z częścią graficzną danego 
opracowania. Dobór średnicy przyjęto na podstawie tablic uwzględniając straty przepływu 
oraz zapotrzebowanie gazu dla projektowanego odbioru. Wewnętrzną instalację gazową 
projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych na spaw. W ciągu 
komunikacyjnym,  pion , podejścia pod gazomierze oraz instalacje w lokalach mieszkalnych i 
użytkowych wykonać z rury stalowej bez szwu łączonej na spaw.  
 Przewody instalacji gazowej powinny być prowadzone ze spadkiem min.4 promile w 
kierunku przyborów gazowych. Na przewodzie doprowadzającym gaz do kotłów należy 
zamontować:  filtr gazu i zawór kulowy odcinający o średnicy odpowiadającej średnicy rury 
przy podłączonym urządzeniu. Na przewodzie doprowadzającym gaz do kuchenki należy 
zamontować zawór kulowy odcinający o średnicy 15[mm] (w przypadku czasowego nie 
podłączania kuchenki gazowej końcówkę podejścia zaspawać). Przy przejściach przez 
ściany przewody gazowe należy prowadzić w tulejach ochronnych stalowych a miejsca 
wolne uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji. Tuleje ochronne w ścianach powinny 
wystawać po 4 cm z każdej strony ściany. 
Przewody gazowe powinny być mocowane do ścian i stropów za pomocą uchwytów w 
odległości: 
 poziome co 1,50 m 
 pionowe co 2,50 m 
Odległość miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwiać 
wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być 
usytuowane w odległości co najmniej 0,10m powyżej innych przewodów instalacyjnych.  
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone co najmniej 0,20m.  
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji gazowych dla lokali mieszkalnych za 
pośrednictwem rury stalowej łączonej na spaw do wejścia przez przegrodę 
budowlana(ścianę) poprzez kształtkę mosiężna przejściową a w obrębie lokali rurą gazową 
miedzianą łączona na lut twardy lub zaciskowo. 
Odbiorniki gazu należy połączyć łącznikami gwintowanymi. 
  
3.2 Szafka gazowa oraz przewody do gazomierzy 
 Wewnętrzną instalację gazu projektuje się od istniejącej szafki gazowej na ścianie 
budynku. Rura stalowa zaprojektowana, z przejściem przez ścianę zewnętrzną oraz pod 
stropem w piwnicy na klatkę schodowa parteru pod wykonanie pionu gazowego i podejść 
pod gazomierze. Instalację gazu należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
łączonych za pomocą spawania.  
 W szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku zainstalować kurek kulowy na 
wlocie, odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym , reduktor gazu 
Q=16m3/h. Za reduktorem odcinek rury z kurkiem odcinającym. Całą konstrukcję 
przymocować do wsporników, przymocowanych do ściany. Zastosować manometry 0100 na 
wejciu 0-0,6 MPa kl. 1,6 i na wyjściu 0- 6 kPa po stronie n/v kl.1,6 , szafkę redukcyjną 
zbudować zgodnie z rysunkiem nr 6 danego opracowania.  
 
Na podejściach do gazomierzy zamontować zawory odcinające DN25 oraz belki montażowe 
o rozstawie 130[mm] do montażu układów pomiarowych w postaci gazomierzy miechowych 
G4  w wentylowanych szafkach gazowych, zgodnie z częścią graficzną i warunkami 
technicznymi. 
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 Przewody gazowe po wykonaniu próby szczelności powinny być zabezpieczone 
przed korozją. Wszelkie prace związane z przejściami przez ściany należy wykonać zgodnie 
z przepisami robót budowlanych nie naruszając elementów konstrukcyjnych budynku.  
 Po zakończeniu montażu wszystkich urządzeń i armatury należy sprawdzić 
kompletność i prawidłowość wykonania oraz działania urządzeń. Przed przekazaniem 
instalacji do eksploatacji wykonać próbę ciśnienia na szczelność w obecności 
przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.  
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed pomalowaniem i zaizolowaniem elementów 
instalacji. Wszystkie prace montażowe urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR. Montaż 
instalacji technologicznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.  
Niedopuszczalne jest jednoczesne użytkowanie gazu ziemnego i płynnego w tym 
samym obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyjątkami przewidzianymi w 
tym rozporządzeniu. 
        
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH LOKALI 
 
4.1 LOKAL UŻYTKOWY NR 1 (BANK), GRUNWALDZKA 12 
Projektuje się zamontowanie kotła gazowego podłączonego do nowej instalacji gazowej w 
pomieszczeniu nr 2, na ścianie murowanej gr. 40 cm. Ściana i podłoga  w obrębie montażu 
oraz za kotłem musi być niepalna.  
Pomieszczenie kotła gazowego musi posiadać: 
a) Odpowiednią kubaturę nie mniej niż 6,5 m3 – dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
 - sprawdzenie kubatury pomieszczenia 
    wymiary pomieszczenia :   

 wysokość pomieszczenia H = 2,60 [m] 
 powierzchnia pomieszczenia = 11,14 [m2] 
 kubatura pomieszczenia nr 2 = 29,00 [m3] 

 
    Moc kotła - 12 [kW]– kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania –
urządzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w 
rurze 125/80[mm] wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 3. 
    Pomieszczenie zgodne z wymogami.      
 
b)  Pomieszczenie nr 2 wyposażono w działającą wentylację, kanał wentylacyjny zakończony 
stalową kratką bez żaluzji o  wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewną pom. Nr 2 
posłuży wolny kanał wentylacyjny nr 1, wentylację zakończyć ponad dachem nasadą 
obrotową do systemów wentylacji grawitacyjnej. 
  Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
c) Istniejące okno w pom nr 1 wyposażyć w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o 
parametrach: przepływu nominalnego nie mniejszym niż 70 [m3/h], (dla Δp= 10 [Pa]), 
możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z 
pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20 [%] 
nominalnego), tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 [dB], kolor 
biały. Nawiewniki okienne oznaczone w części graficznej symbolem "N" 
d) Przewód odprowadzenia spalin z kotła gazowego w pom. Nr 2 to układ koncentryczny dn 
125mm/dn80mm, który należy wprowadzić w wolny kanał spalinowy nr 3 a następnie ponad 
dach budynku. Zakończyć daszkiem do systemów powietrzno-spalinowych. 
Całość wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta i zgłosić do odbioru przez 
uprawnionego kominiarza. 
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4.2 LOKAL UŻYTKOWY NR 2 (LODZIARNIA) , GRUNWALDZKA 14 A 
Projektuje się zamontowanie kotła gazowego podłączonego do nowej instalacji gazowej w 
pomieszczeniu nr 4, na ścianie murowanej gr. 25 cm. Ściana i podłoga  w obrębie montażu 
oraz za kotłem musi być niepalna.  
Pomieszczenie kotła gazowego musi posiadać: 
a) Odpowiednią kubaturę nie mniej niż 6,5 m3 – dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
 - sprawdzenie kubatury pomieszczenia 
    wymiary pomieszczenia :   

 wysokość pomieszczenia H = 2,55 [m] 
 powierzchnia pomieszczenia = 7,33 [m2] 
 kubatura pomieszczenia nr 2 = 18,70 [m3] 

 
    Moc kotła - 12 [kW]– kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania –
urządzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w 
rurze 125/80[mm],wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 6) 
    Pomieszczenie zgodne z wymogami.      
 
b)   Pomieszczenie nr 4 wyposażono w działającą wentylację, kanał wentylacyjny 
zakończony stalową kratką bez żaluzji o  wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewną 
pom. Nr 4 posłuży wolny kanał wentylacyjny nr 7, wentylację zakończyć ponad dachem 
nasadą obrotową do systemów wentylacji grawitacyjnej. Dla wentylacji pomieszczenia nr 1 
wykorzystać kanał wentylacyjny nr 8, na kanale zainstalować kratkę wentylacyjną 14x14[cm] 
   
c)  Istniejące okna w pom nr 1 i 3 wyposażyć w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o 
parametrach: przepływu nominalnego nie mniejszym niż 70 [m3/h], (dla Δp= 10 [Pa]), 
możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z 
pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20 [%] 
nominalnego), tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 [dB], kolor 
biały. Nawiewniki okienne oznaczone w części graficznej symbolem "N". Drzwi do 
pomieszczenia z kotłem gazowym wyposażyć w kratki nawiewne o powierzchni 200cm2 
d) Przewód odprowadzenia spalin z kotła gazowego w pom. Nr 4 to układ koncentryczny dn 
125mm/dn80mm, który należy wprowadzić w wolny kanał spalinowy nr 6 a następnie ponad 
dach budynku. Zakończyć daszkiem do systemów powietrzno-spalinowych. 
Całość wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta i zgłosić do odbioru przez 
uprawnionego kominiarza. 
 Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
4.3 LOKAL MIESZKALNY NR 1, GRUNWALDZKA 12 
Projektuje się zamontowanie kotła gazowego oraz kuchenki gazowej podłączonych do nowej 
instalacji gazowej w pomieszczeniu nr 5. Kocioł gazowy zawiesić na ścianie murowanej gr. 
50 cm. Ściana i podłoga  w obrębie montażu oraz za kotłem musi być niepalna.  
Pomieszczenie kotła gazowego musi posiadać: 
a) Odpowiednią kubaturę nie mniej niż 6,5 m3 – dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
 - sprawdzenie kubatury pomieszczenia 
    wymiary pomieszczenia :   

 wysokość pomieszczenia H = 2,65 [m] 
 powierzchnia pomieszczenia = 8,12 [m2] 
 kubatura pomieszczenia nr 2 = 21,52 [m3] 

 
    Moc kotła - 16 [kW]– kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania –
urządzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w 
rurze 125/80[mm],wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 13) 
    Pomieszczenie zgodne z wymogami.      
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b) Sprawnie działającą wentylację, kanał wentylacyjny zakończony stalową kratką bez żaluzji 
o wymiarach 14x14[cm]  
  Pomieszczenie nr 5 wyposażono w działającą wentylację, kanał wentylacyjny zakończony 
stalową kratką bez żaluzji o  wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewną pom. Nr 5 
posłuży wolny kanał wentylacyjny nr 14, wentylację zakończyć ponad dachem nasadą 
obrotową do systemów wentylacji grawitacyjnej. 
Pomieszczenie nr 6 wyposażono w działającą wentylację, kanał wentylacyjny zakończony 
wentylatorem mechanicznym o wyd. 50m3/h . Za wentylacje wywiewną pom. Nr 6 posłuży 
wolny kanał wentylacyjny nr 15, wentylacyjny kanał stalowy o średnicy 150[mm], prowadzić 
pod stropem pomieszczenia i podłączyć go do kanału nr 15 
  Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
c) Istniejące okna w pom nr 4 i 6 wyposażyć w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o 
parametrach: przepływu nominalnego nie mniejszym niż 70 [m3/h], (dla Δp= 10 [Pa]), 
możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z 
pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20 [%] 
nominalnego), tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 [dB], kolor 
biały. Nawiewniki okienne oznaczone w części graficznej symbolem "N". Drzwi do 
pomieszczenia z kotłem gazowym wyposażyć w kratki nawiewne o powierzchni 200cm2 
 
d) Przewód odprowadzenia spalin z kotła gazowego w pom. Nr 5 to układ koncentryczny dn 
125mm/dn80mm, który należy wprowadzić w wolny kanał spalinowy nr 13 a następnie ponad 
dach budynku. Zakończyć daszkiem do systemów powietrzno-spalinowych. 
Całość wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta i zgłosić do odbioru przez 
uprawnionego kominiarza. 
 
 
4.4 LOKAL MIESZKALNY NR 1, GRUNWALDZKA 14A 
Projektuje się zamontowanie kotła gazowego w pom. nr 2 oraz kuchenki gazowej w pom. nr 
6 ,podłączonych do nowej instalacji gazowej. Kocioł gazowy zawiesić na ścianie murowanej 
w sąsiedztwie istniejącego komina. Ściana i podłoga  w obrębie montażu oraz za kotłem 
musi być niepalna.  
Pomieszczenie kotła gazowego musi posiadać: 
a) Odpowiednią kubaturę nie mniej niż 6,5 m3 – dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
 - sprawdzenie kubatury pomieszczenia 
    wymiary pomieszczenia :   

 wysokość pomieszczenia H = 2,60 [m] 
 powierzchnia pomieszczenia = 4,10 [m2] 
 kubatura pomieszczenia nr 2 = 10,66 [m3] 

 
    Moc kotła - 16 [kW]– kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania –
urządzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w 
rurze 125/80[mm],wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 9). Kuchenka 
gazowa o mocy 8,0 [kW] 
    Pomieszczenie zgodne z wymogami.      
 
b)  Pomieszczenie nr 6 wyposażono w działającą wentylację, kanał wentylacyjny zakończony 
stalową kratką bez żaluzji o  wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewną pom. Nr 6 
posłuży wolny kanał wentylacyjny nr 5, wentylację zakończyć ponad dachem nasadą 
obrotową do systemów wentylacji grawitacyjnej. 
  Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
c) Istniejące okna w pom nr 2 i 6 wyposażyć w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o 
parametrach: przepływu nominalnego nie mniejszym niż 70 [m3/h], (dla Δp= 10 [Pa]), 
możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z 
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pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20 [%] 
nominalnego), tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 [dB], kolor 
biały. Nawiewniki okienne oznaczone w części graficznej symbolem "N".  
 
d) Przewód odprowadzenia spalin z kotła gazowego w pom. Nr 2 to układ koncentryczny dn 
125mm/dn80mm, który należy wprowadzić w wolny kanał spalinowy nr 9 a następnie ponad 
dach budynku. Zakończyć daszkiem do systemów powietrzno-spalinowych. 
Pomieszczenie nr 2 wyposażono w działającą wentylację, kanał wentylacyjny zakończony 
stalową kratką bez żaluzji o  wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewną pom. Nr 2 
posłuży wolny kanał wentylacyjny nr 10, wentylację zakończyć ponad dachem nasadą 
obrotową do systemów wentylacji grawitacyjnej. 
  Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
Całość wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta i zgłosić do odbioru przez 
uprawnionego kominiarza. 
 
4.5 LOKAL MIESZKALNY NR 2, GRUNWALDZKA 12 
Projektuje się zamontowanie kotła gazowego oraz kuchenki gazowej podłączonych do nowej 
instalacji gazowej. Kocioł gazowy zawiesić na ścianie murowanej w sąsiedztwie istniejącego 
komina w pomieszczeniu nr 3 , kuchenkę zamontować w pomieszczeniu nr 4. Ściana i 
podłoga  w obrębie montażu oraz za kotłem musi być niepalna.  
Pomieszczenie kotła gazowego musi posiadać: 
a) Odpowiednią kubaturę nie mniej niż 6,5 m3 – dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
 - sprawdzenie kubatury pomieszczenia 
    wymiary pomieszczenia :   

 wysokość pomieszczenia H = 2,95 [m] 
 powierzchnia pomieszczenia = 8,02 [m2] 
 kubatura pomieszczenia nr 2 = 23,66 [m3] 

 
    Moc kotła - 16 [kW]– kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania –
urządzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w 
rurze 125/80[mm],wprowadzonym do wolnego przewodu kominowego nr 11). Kuchenka 
gazowa o mocy 8,0 [kW], przewidziana w pomieszczeniu nr 4. 
    Pomieszczenie zgodne z wymogami.      
 
b)  Pomieszczenie nr 3 wyposażono w działającą wentylację, kanał wentylacyjny zakończony 
stalową kratką bez żaluzji o  wymiarach 14x14[cm] . Za wentylacje wywiewną pom. Nr 3 
posłuży wolny kanał wentylacyjny nr 12, wentylację zakończyć ponad dachem nasadą 
obrotową do systemów wentylacji grawitacyjnej. 
 
Pomieszczenie nr 4 nie  posiada wywiewnej wentylacji grawitacyjnej w związku z powyższym 
należy wykonać wentylację pomieszczenia. Projektuję się wykonanie kanału wentylacyjnego, 
stalowego Ф 150mm zaizolowanego termicznie, wyprowadzonego bezpośrednio przez dach 
budynku zakończonego w pomieszczeniu kratka wentylacyjna bez żaluzji o średnicy dn 
150mm zamontowana jak najwyżej przy suficie. Pionowy kanał wentylacyjny montować do 
istniejącego bloku kominowego obejmami co 1[m], wyprowadzić ponad dach budynku i 
zakończyć obrotową nasadą do systemów wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie przejścia 
kanału przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych dn 200[mm]. 
  Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
c) Istniejące okna w pom nr 3 i 4 wyposażyć w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o 
parametrach: przepływu nominalnego nie mniejszym niż 70 [m3/h], (dla Δp= 10 [Pa]), 
możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z 
pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20 [%] 
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nominalnego), tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 [dB], kolor 
biały. Nawiewniki okienne oznaczone w części graficznej symbolem "N".  
 
d) Przewód odprowadzenia spalin z kotła gazowego w pom. Nr 3 to układ koncentryczny dn 
125mm/dn80mm, który należy wprowadzić w wolny kanał spalinowy nr 11 a następnie ponad 
dach budynku. Zakończyć daszkiem do systemów powietrzno-spalinowych. 
Całość wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta i zgłosić do odbioru przez 
uprawnionego kominiarza. 
 
4.6 LOKAL MIESZKALNY NR 2, GRUNWALDZKA 14A 
Projektuje się zamontowanie kotła gazowego w pom. Nr 2 oraz kuchenki gazowej w pom. Nr 
1 ,podłączonych do nowej instalacji gazowej Kocioł gazowy zawiesić na istniejącym bloku 
kominowym. Ściana i podłoga  w obrębie montażu oraz za kotłem musi być niepalna.  
Pomieszczenie kotła i kuchenki gazowej musi posiadać: 
a) Odpowiednią kubaturę nie mniej niż 6,5 m3 – dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. 
 - sprawdzenie kubatury pomieszczenia 
    wymiary pomieszczenia :   

 wysokość pomieszczenia H = 2,77 [m] 
 powierzchnia pomieszczenia = 6,50 [m2] 
 kubatura pomieszczenia nr 2 = 18,00 [m3] 

 
    Moc kotła - 16 [kW] – kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania –
urządzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w 
rurze 125/80[mm], wprowadzonym bezpośrednio przez dach budynku, projektowany 
przewód powietrzno-spalinowy mocować systemowymi obejmami co 1[m] do istniejącego 
komina). Kuchenka gazowa o mocy 8,0 [kW], w sąsiedztwie istniejącego bloku kominowego, 
w pom. Nr 1  
    Pomieszczenie zgodne z wymogami.      
 
b)  Pomieszczenie nr 1 nie  posiada wywiewnej wentylacji grawitacyjnej w związku z 
powyższym należy wykonać wentylację pomieszczenia. Projektuję się wykonanie kanału 
wentylacyjnego, stalowego Ф 150mm zaizolowanego termicznie, wyprowadzonego 
bezpośrednio przez dach budynku zakończonego w pomieszczeniu kratka wentylacyjna bez 
żaluzji o średnicy dn 150mm zamontowana jak najwyżej przy suficie. Pionowy kanał 
wentylacyjny montować do istniejącego bloku kominowego obejmami co 1[m], wyprowadzić 
ponad dach budynku i zakończyć obrotową nasadą do systemów wentylacji grawitacyjnej. 
Wszystkie przejścia kanału przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach 
ochronnych dn 200[mm]. 
  Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
c) Istniejące okna w pom nr 1 i 2 wyposażyć w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o 
parametrach: przepływu nominalnego nie mniejszym niż 70 [m3/h], (dla Δp= 10 [Pa]), 
możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z 
pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20 [%] 
nominalnego), tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 [dB], kolor 
biały. Nawiewniki okienne oznaczone w części graficznej symbolem "N".  
 
d) Przewód odprowadzenia spalin z kotła gazowego w pom. Nr 2 to układ koncentryczny dn 
125mm/dn80mm, który należy wyprowadzić bezpośrednio przez dach budynku . 
Projektowany przewód powietrzno-spalinowy, zakończyć daszkiem do systemów powietrzno-
spalinowych, ponad dachem. Przewód mocować systemowymi obejmami do istniejącego 
bloku kominowego co 1[m]. 
Całość wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta i zgłosić do odbioru przez 
uprawnionego kominiarza. 
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Pomieszczenie nr 2 nie  posiada wywiewnej wentylacji grawitacyjnej w związku z powyższym 
należy wykonać wentylację pomieszczenia. Projektuję się wykonanie kanału wentylacyjnego, 
stalowego Ф 150mm zaizolowanego termicznie, wyprowadzonego bezpośrednio przez dach 
budynku zakończonego w pomieszczeniu kratka wentylacyjna bez żaluzji o średnicy dn 
150mm zamontowana jak najwyżej przy suficie. Pionowy kanał wentylacyjny montować do 
istniejącego bloku kominowego obejmami co 1[m], wyprowadzić ponad dach budynku i 
zakończyć obrotową nasadą do systemów wentylacji grawitacyjnej Wszystkie przejścia 
kanału przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych dn 200[mm]. 
    Wentylacja zgodna z wymogami. 
 
4.7 KLATKI SCHODOWE NA II PIĘTRZE 
W najwyższym punkcie obu klatek schodowych zainstalować kratki wentylacyjne stalowe o 
wymiarach 14x14[cm] od wewnątrz i zewnątrz ściany zewnętrznej 
 
5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 
Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem jej do użytku powinna być 
sprawdzona przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Wykonawca instalacji gazowej 
powinien pouczyć odbiorcę o sposobie bezpiecznego używania urządzeń gazowych.    
Sprawdzenie  instalacji  polega na: 
-kontroli zgodności wykonania z projektem -kontroli jakości wykonania, 
-kontroli szczelności przewodów i urządzeń. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę 
protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacyjnych.  
Do odbioru należy  przedstawić: 

- Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami, uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie budowy 

- Pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót budowlanych (nie wymagających 
pozwolenia na budowę) 

- Dziennik budowy 
- Dokument określające prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i 

wentylacyjnych tzw. opinię kominiarska powykonawczą 
 
 

5.1 PRÓBY ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ 
Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy wykonać próbę szczelności na 
ciśnienie 0,05MPa w czasie 30min. W przypadku prowadzenia instalacji gazowej przez 
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia dla których należy stosować ostrzejsze 
wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem większym tj. 0,10MPa w 
czasie 30min. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, należy wykonać próbę szczelności 
instalacji z urządzeniami na połowę zakresu manometru, którym dokonuje się pomiaru 
ciśnienia. 
 
5.2. URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWEJ 
Napełnienie instalacji gazem wykonuje wyłącznie dystrybutor gazu. Przed rozpoczęciem 
napełniania instalacji gazem należy sprawdzić czy nie pozostawiono otwartych wylotów 
instalacji. 
W pomieszczeniach, w których dokonuje się odpowietrzenia instalacji nie można używać 
otwartego ognia oraz należy otworzyć okna celem przewietrzenia. 
Obowiązkiem wykonawcy jest wypróbowanie działania kotła gazowego skontrolowanie 
szczelności złączek i kurków za pomocą płynów testujących lub wody mydlanej. 
Obowiązkiem wykonawcy jest pouczyć użytkownika o sposobie użytkowania kotła 
gazowego. 
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6 WYTYCZNE BRANŻOWE 
6.1 Branża budowlana  

- osadzić tuleje stalowe dla przejścia przewodów gazowych przez przegrody 
budowlane i zabezpieczyć je materiałami elastycznymi uszczelniającymi; 

- wykonać przebicia w celu montażu koncentrycznego układu powietrzno-spalinowego 
dn125/dn80mm w istniejących kominach, 

-     wykonać przebicia w celu montażu kratek wentylacyjnych, w istniejących kominach. 
 

6.2. Branża elektryczna 
   - doprowadzić zasilanie do kotła gazowego. 
    
6.3. Branża sanitarna 
   - doprowadzić zasilanie wody zimnej do kotła; 
   - wykonać instalację grzewczą, zamontować grzejniki; 
   - podłączyć układ centralnego ogrzewania do kotła; 
   - podłączyć rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej z kotła  (w lokalach mieszkalnych) 
   - odprowadzić skropliny z kotła do istniejącego odpływu kanalizacji sanitarnej; 
   - zamontować kratkę wentylacyjna bez żaluzji jak najwyżej sufitu o wym. 14x14cm  
 
7  SPOSÓB PROWADZENIA BUDOWY A INTERESY OSÓB TRZECICH 
Projektowane roboty instalacyjne nie naruszają interesu osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. Wszystkie prace budowlano - instalacyjne prowadzone będą 
na terenie własnej nieruchomości. Prace częściowo prowadzone będą w częściach 
wspólnych budynku, tj. parter , piętra klatki schodowej.     
Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiory robót wykonywać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych” wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” 
Po wykonanych robotach części wspólne budynku, w których były prowadzone prace należy 
doprowadzić do należytego stanu. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane 
odpowiednio zabezpieczyć, ubytki pouzupełniać i pomalować - wg uzgodnień z 
Administratorem budynku. 
   
8 DANE TECHNOLOGICZNE BUDOWY   
Prowadzone roboty mają charakter proekologiczny, nie występuje żadne ujemne 
oddziaływania na środowisko naturalne. Celem inwestycji jest ograniczenie emisji substancji 
szkodliwych do atmosfery i poprawa parametrów energetycznych lokalu i budynku. 
Projekt zakłada technologię wykonania robót z materiałów tradycyjnych, ekologicznych i nie 
oddziaływujących negatywnie na środowisko. Podstawowe materiały jakie zastosowano przy 
projektowaniu to rury ze stali. Użyte materiały nie mają toksycznego wpływu na środowisko. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty do 
stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji projektu zakłada się takie użycie maszyn i 
urządzeń by nie zakłócić równowagi ekologicznej terenu objętego pracami jak i terenów 
przyległych.  
 
9 ZAGROŻENIA BHP i ppoż. 
Wymagania BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 
zakresie obsługi i pracy przy urządzeniach energetycznych. Obsługa urządzeń powinna być 
przeszkolona w zakresie BHP.  
Wymagania ppoż. - zgodnie z warunkami wykonania i eksploatacji kotłowni gazowych. 
 
10 UWAGI OGÓLNE 
Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia są następujące: dokonywanie 
jakichkolwiek przeróbek instalacji bez zgody i nadzoru DYSTRYBUTORA gazu jest 
zabronione. Użytkownik instalacji ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Pogotowie 
Techniczne o każdym zaobserwowanym przypadku ulatniania gazu. Tylko pogotowie 



 

13 

P.B.I "NAOS" inż. Bogusław Drożdż,  ul. B .Chrobrego 24,78-320 Połczyn Zdrój 

gazowe" może wykonać naprawę czynnej instalacji gazowej. Zabrania się w przypadku 
stwierdzenia ulotu z instalacji gazowej używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych w 
strefie zagrożenia. W myśl obowiązujących przepisów właściciel- zarządca i użytkownik 
budynku zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych 
i kominowych. 
W tym celu należy zapewnić, aby w obowiązujących terminach odbywały się konserwacja i 
czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych dokonywane przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje z następującą częstotliwością: 
- raz w roku sprawdzenie przewodu kominowego 
- raz w roku sprawdzenie wentylacji nawiew-wywiew 
-każdorazowo po przeróbce i jakiejkolwiek zmianie. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku i osób trzecich 
ustawodawca za nieprzestrzeganie powyższych zasad przewiduje sankcje karne określone 
w KODEKSIE WYKROCZEN: 
Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnić z projektantem pod warunkiem nieważności.  
 
11 UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace instalacyjne i budowlane należy prowadzić pod kierownictwem osób 

posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbędne uprawnienia. 

 W czasie prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP. 

 Do wykonawstwa stosować materiały atestowane i o wysokiej jakości. 

 Atesty i protokóły sprawdzeń przedłożyć do odbioru.                                     

 Po zakończonych pracach teren uporządkować a przed użytkowaniem instalacji       

    zgłosić do Zakładu Gazowniczego celem odbioru i napełnienia instalacji gazem. 

 Zakończenie robót do właściwego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Połczyn-Zdrój, 10.05.2021 r.                                                                                     
  
               Projektował instalacje sanitarne: 

         MGR INŻ. JAN DROŻDŻ 
            NR UPRAWNIEŃ: ZAP/0211/PWBS/18 
  Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
   gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
          bez ograniczeń 
 

 

 

 

 

 

 

         Sprawdził instalacje sanitarne: 

        MGR INŻ. ARKADIUSZ KOSIŃSKI 
            NR UPRAWNIEŃ: ZAP/0165/PWBS/17 
  Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
   gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
          bez ograniczeń 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 
Kategoria obiektu budowlanego XIII 

Adres:  Ul. Grunwaldzka 12-14a, 78-320 Połczyn-Zdrój 
Działka nr 280 , obręb 003, Połczyn-Zdrój 

Branża: Instalacje gazowa 

Inwestor:      Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Połczynie-Zdroju, 
                     ul. Grunwaldzka 12-14a,78-320 Połczyn-Zdrój 
    reprezentowana przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
                   ul.Jana Pawła II 16 , 78-320 Połczyn-Zdrój 

Nazwa 
zadania: 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej   

Autor 
opracowania: 

Projektował instalacje sanitarne: 
MGR INŻ. JAN DROŻDŻ 
NR UPRAWNIEŃ: ZAP/0211/PWBS/18 
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych , 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
 bez ograniczeń 

 
 
 
 
 

Połczyn-Zdrój, 10.05.2021 r. 

 
1.0.  Podstawa opracowania :  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z późn. zm.). 

 Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 z późniejszymi 
zmianami  
(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
2.0. Zakres  robót:  

 Montaż instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej 
 Prace porządkowe. 

 
 

3.0.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych, instalacji: 
Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Istniejące instalacje: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji ściekowej, 
instalacja elektryczna, instalacja gazowa . 

 
4.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Brak. 
 

5.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych: 
W trakcie realizacji robót nie wystąpią szczególne warunki zagrażające 
bezpieczeństwu pracowników. Ponad to obszar inwestowania winien być wygrodzony 
a wejścia i droga transportu materiałów i urządzeń oznakowana. 
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Zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać przedmiotowych przepisów BHP 
podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, montażu pionowych przewodów 
wentylacyjnych, montażu nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowej.  
Pozostałe prace budowlane nie powodują szczególnych zagrożeń. 

 
6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać: 

 Aktualne badania lekarskie świadczące o przydatności do pracy na budowie,   
 Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
Kierownictwo i kadra techniczna winna posiadać stosowne uprawnienia budowlane  
oraz aktualne przeszkolenie tzw. III stopnia (dla kadry inżynieryjno-technicznej 
zatrudnionej w budownictwie). 
Przed rozpoczęciem każdego dnia pracy poszczególne grupy pracowników winny 
przejść przeszkolenie dotyczące zmieniających się warunków lub miejsca 
wykonywania przydzielonych zadań a związanych z poszczególnym stanowiskiem.  

 
7.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:  
Wszystkie urządzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczególnione  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 
1021 z późn. zm.) winny posiadać aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z 
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321 z późn.zm.). 

       Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy: 
 Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania 

robót budowlanych, 
 Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbędne zaplecze socjalne  

i higieniczno – sanitarne. 
Inwestor przekaże do wykorzystania kierownikowi budowy obowiązujące na terenie 
działki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoż. oraz plan ewakuacyjny na wypadek 
innych zagrożeń. 
Wykonawca zapewni swoim pracownikom:  

 Odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony i asekuracji do zastosowania  
na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 Środki łączności z kierownictwem firmy oraz służbami ratunkowymi. 
 Miejsce lub miejsca z umieszczoną apteczką zawierającą środki pierwszej pomocy. 
 Wykonawca zapewni nieprzerwaną bytność na budowie stosownych osób obsługi 

inżynieryjno-technicznej. 
 Nie ma konieczności sporządzania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

Połczyn-Zdrój, 10.05.2021 r. 
  
          Opracował: 

         MGR INŻ. JAN DROŻDŻ 
            NR UPRAWNIEŃ: ZAO/0211/PWBS/18 
  Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
   gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
          bez ograniczeń 
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