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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
 

Opracowanie jest projektem zamiennym do projektu wewnętrznej instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Kruczej 4 dz. nr 1/5 obr. 006 w 

Połczynie-Zdroju objętego Pozwoleniem Na Budowę nr 280/2019.Zmiana obejmuje rozbudowę 

instalacji o doprowadzenie gazu do odbiorników (kuchenka gazowa i piec gazowy) w 

poszczególnych mieszkaniach.   

1. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego do projektu objętego 

Pozwoleniem Na Budowę nr 280/2019. 

 Zakres opracowania obejmuje: 

-wewnętrzną instalację gazową od projektowanych gazomierzy na klatce schodowej (15 

szt.) do poszczególnych mieszkań (13 szt- brak 2 mieszkań ze względu na brak dostępu)  

 
2. Podstawa opracowania. 

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1186 ze zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935) 

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640), 

e) Wizja lokalna- inwentaryzacja pomieszczeń, 

f) Opinia kominiarska nr 34/2019 wykonana przez Usługowy Zakład Kominiarski 

Andrzej Błach, ul. Staszica 16/11 78-320 Połczyn-Zdrój 

g) Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

h) Warunki przyłączenia do sieci gazowej WB00/0000035439/00001/2019/00000  
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projekt zamienny obejmuje swoim zakresem budynek mieszkalny wielorodzinny oraz 

budynek niemieszkalny przy ul. Kruczej 4 w Połczynie-Zdroju. Zewnętrzna instalacja 

gazowa od szafki na granicy działki do zewnętrznej ściany budynku została objęta 

Pozwoleniem na budowę nr 280/2019. 

4. Ogólna charakterystyka obiektu 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z 

poddaszem użytkowym (mieszkalnym) z dobudowanym budynkiem niemieszkalnym 

jednokondygnacyjnym 

 Powierzchnia zabudowy:     324,50m2    

 Kubatura:        3732,00m3  

 Wysokość:        11,50 m  

 Powierzchnia lokali :      715,55m2 

 Ilość lokali:        15 

 Szerokość:       27,40m 

 Długość:       11,60m 

 

5. Informacja o zabytkach 
Zgodnie ze ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ z 

budynek przy ul. Kruczej 4  wpisany jest jako obiekt o walorach zabytkowych ujęty w 

gminnej ewidencji zabytków.  

Informacja o obszarze oddziaływania: 

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do działki nr 1/5 obr. Połczyn-Zdrój, na której 

zlokalizowana jest inwestycja. W przypadku budowy infrastruktury podziemnej lub naziemnej 

należy zachować minimalne odległości zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie( Dz. U. 2013 poz. 640) 

oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.690). 
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6. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko 
 
Instalacja gazowa, wykonana będzie w technologii, która nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrębie działki 1/5 przy ul. Kruczej 4 w 

Połczynie-Zdroju. Należy jednak pamiętać, że inwestycja jest związana z robotami 

gazoniebezpiecznymi. W tym celu podczas wykonywania robót montażowych jak również 

podczas eksploatacji instalacji należy kierować się przepisami BHP oraz Prawa 

Budowlanego. 

 
 

7. Rozwiązania projektowe 
 
7.1. Prowadzenie przewodów 

Instalacja gazowa w budynku oraz pomieszczenia, w których będą instalowane 

odbiorniki gazu powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r, 

poz. 690).  

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych bezszwowych i prowadzić pod 

stropem.  Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów pozostałych instalacji w 

budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna 

umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich. Przewody gazowe należy prowadzić w 

odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji co najmniej: 

 • 15 cm od poziomych przewodów wod-kan umieszczając je nad tymi przewodami 

 • 15 cm od poziomych przewodów c.o. jak wyżej  

 • 10 cm od pionowych przewodów w/w instalacji  

 • 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle  

 • 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej 

 • 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących. 

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (stropy i ściany ) stosować tuleje 

ochronne wystające po 3 cm z każdej strony przegrody, uszczelnionych szczeliwem nie 

powodującym korozji rur.  
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7.2. Materiały i uzbrojenie  

 
Wewnętrzną instalację gazową projektuje się : 

 -  z rur stalowych bezszwowych, 

(alternatywnie odcinki w obrębie lokalu mieszkalnego można wykonać z rur 

miedzianych łączonych poprzez kształtki kielichowe zaciskane ( dopuszczone do 

zastosowania w instalacji gazowej ) lub lutowane lutem twardym. 

Poszczególne odcinki należy łączyć przez spawanie acetylenowo – tlenowe i 

zabezpieczyć przed korozją malowaniem farbami – 1 warstwą farby podkładowej i 

dwoma warstwami farby antykorozyjnej nawierzchniowej ftalowej w kolorze żółtym 

( po przeprowadzonej próbie szczelności zakończonej wynikiem pozytywnym ). 

Do zmiany materiału ze stali na miedź wewnątrz mieszkania oraz do montażu 

armatury jak kurki przed odbiornikami, należy zastosować kształtki przejściowe 

wykonane z miedzi lub brązu. Do gazu nie wolno stosować kształtek mosiężnych. 

Kształtki z miedzi winny odpowiadać DIN 1787, natomiast z brązu DIN 1705 i 

posiadać wyraźne oznaczenie określające jakość materiału. Do mocowania rur 

miedzianych gazowych należy stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych 

(łącznie z kołkami) z przekładkami tłumiącymi drgania. 

Dobór średnic przyjęto na podstawie tablic uwzględniając pełne zapotrzebowanie 

gazu. Rozwiązanie wewnętrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie 

pomieszczeń oraz aksonometrii.  

Na przewodzie doprowadzającym gaz do kotła należy zamontować: 

 Filtr do gazu DN 20 

 Zawór kulowy DN 20 

Armaturę odcinającą należy sytuować tak, aby zapewnić do niej łatwy dostęp. 

Każde poziome podejście do urządzenia gazowego powinno być zakończone kurkiem 

kulowym gazowym (ćwierć obrotowym), pozwalającym na szybkie odcięcie dopływu 

gazu. Kurki powinny szybko i szczelnie zamykać przepływ gazu przy obrocie o 90 ° na 

prawo, z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót dźwigni kurka. Kurek 

powinien być wmontowany w stałą(sztywną) część instalacji gazowej i być trwale 

(sztywno) zamontowany do ściany, aby w przypadku jego otwierania i zamykania nie 

następowało odkształcanie instalacji. 

Zużycie gazu będzie rozliczane według wskazań indywidualnych o rozstawie 

króćców 130 mm (15 sztuk), zlokalizowanych na klatce schodowej. Lokalizacja 

gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. Gazomierze 
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mogą być instalowane w szafkach metalowych lub z tworzywa sztucznego z 

przeznaczeniem do gazu, z otworami wentylacyjnymi na klatkach schodowych. Przed 

każdym gazomierzem należy zainstalować kurek odcinający, według przepisów należy 

je instalować na wysokości od 0,3m do 1,8 m od poziomu posadzki do spodu 

gazomierza (najlepiej jednak na wysokości oczu). Połączenie powinno umożliwiać 

demontaż gazomierza bez konieczności demontażu części instalacji wewnętrznej. 

 

7.3. Pomieszczenie kotła 

 
Pomieszczenie kotła musi posiadać: 

 Kratkę nawiewną o wymiarach min 200cm2 

 Gniazda wtykowe o oprawie hermetycznej 

 Kratkę wywiewną: 200 cm2 

 Wysokość pomieszczenia: 2,20 m 

 Kubatura minimalna: 6,5 m3 

W pomieszczeniach, w którym znajdują się kotły przylegająca podłoga lub ściana 

powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub 

ściany z materiałów palnych, powierzchnia w odległości minimum 0,5m od krawędzi 

kotła powinna być w sposób trwały pokryta materiałem niepalnym.  

 

7.4. Wentylacja  

 
Pomieszczeniom, w których znajdują się urządzenia gazowe należy zapewnić 

prawidłową wentylację- w tym głównie doprowadzenie powietrza do wszystkich 

pomieszczeń mieszkalnych, co jest szczególnie ważne w sytuacji montażu szczelnych 

okien plastikowych. W pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinien 

znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniej niż 

200cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad 

poziomem podłogi oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie 

mniejszej niż 200cm2 , umieszczony możliwie blisko stropu. Dopuszcza się 

doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w 

niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200cm2. 

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne. Ze względu na 

ograniczoną ilość przewodów kominowych zaprojektowano dodatkowe izolowane 

kanały wentylacyjne, wyprowadzone ponad dach budynku. Podłączając wentylację do 



 

8 
 

kanału wskazanego w opinii kominiarskiej należy upewnić się, czy nie jest on 

wykorzystywany na innej kondygnacji. W przypadku, kiedy do jednego kanału 

podłączone są inne pomieszczenia należy je odłączyć i stworzyć możliwość wentylacji 

poprzez podłączenie do innego kanału lub wybudowanie kanału zastępczego 

wyprowadzonego ponad dach budynku. 

 

Wentylacja klatki schodowej. 

Na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji (w ścianie zewnętrznej pod sufitem ) 

konieczne jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonej na zewnątrz 

budynku. Zaleca się wykonanie prostego kanału wentylacyjnego w ścianie 

zewnętrznej tylnej o średnicy 160 mm lub prostokątnego o minimalnych wymiarach 

14x14 cm osłoniętego kratką plastikową. 

Na parterze zaprojektowano kratkę wentylacyjną nawiewną  w drzwiach zewnętrznych 

od strony podwórka o powierzchni 200cm2, umieszczoną 30 cm od posadzki, z siatką 

przeciw gryzoniom.  

 

7.5. Warunki wykonania i odbioru 

 
Zakres robót wykonać zgodnie z: 

 Wydanymi warunkami technicznymi podłączenia 

 Projektem technicznym wewnętrznej instalacji gazowej  

Po zakończeniu robót montażowych instalacji wykonawca przeprowadzi próby 

szczelności, a następnie wykona zabezpieczenie przed korozją przez pomalowanie 

instalacji farbą podkładową i nawierzchniową.  

Do odbioru należy przedstawić: 

 Projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazowej, 

 Protokół wykonanych prób szczelności instalacji. 

 

7.6. Montaż instalacji gazowej 

 
Osoba kierująca wykonywaniem wewnętrznej instalacji gazowej musi posiadać 

odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie), których kserokopie należy przedłożyć Dystrybutorowi gazu 

oraz zgodnie z Prawem Energetycznym, może to być przedsiębiorstwo lub zakład 
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usługowy posiadający odpowiednie kwalifikacje energetyczne- świadectwo 

kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru grupy 3.  

Obowiązkiem wykonawcy przystępującego do podłączenia urządzeń gazowych 

(atestowanych) jest sprawdzenie, czy mają one kompletne wyposażenie i fabryczną 

instrukcję obsługi w języku polskim. 

Podłączenie gazomierza do instalacji wykonuje Dystrybutor gazu. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonania przewodów podłączeniowych aby można było 

gazomierz wmontować i wymontować bez usuwania i zmiany przewodów, a same 

przewody po zdjęciu gazomierza – zamykać gwintowanymi korkami. 

Przewody gazowe należy prowadzić ze spadkiem 4‰ w kierunku przyborów 

gazowych, powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Przy przejściach instalacji 

przez ściany i stropy przewody gazowe należy prowadzić w tulejach ochronnych 

stalowych lub z tworzyw sztucznych, a miejsca wolne uszczelnić szczeliwem nie 

powodującym korozji.  

Przewody gazowe z rur stalowych mocować do ścian za pomocą uchwytów w 

odległości: 

 Poziome co 1,5 m 

 Pionowe co 2,5 m 

Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna 

umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. 

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co 

najmniej 0,1 m powyżej tych przewodów instalacyjnych, natomiast jeśli gęstość gazu 

jest większa niż powietrza poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi 

powinny być od nich oddalone o co najmniej 20 mm. 

Przewody gazowe z rur stalowych lub miedzianych, po wykonaniu prób szczelności 

należy zabezpieczyć przed korozją.  

Rury stalowe należy oczyścić z rdzy, zagruntować i pomalować dwukrotnie farbą 

olejną na żółto. 

7.7. Odprowadzanie spalin 

 Odprowadzenie spalin z kotłów gazowych należy wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową projektu. Ze względu na brak dostatecznej liczby przewodów kominowych 

zaprojektowano dodatkowe, izolowane przewody wyprowadzone ponad dach. W 

części lokali ze względu na małą średnicę przewodów kominowych należy zastosować 
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rozdzielny system powietrzno-spalinowy, zaprojektowano odprowadzenie spalin do 

kanału wskazanego w opinii kominiarskiej, dostęp powietrza do pieca należy zapewnić 

poprzez zewnętrzną ścianę budynku. Montując przewód powietrzno-spalinowy lub 

spalinowy do kanału wskazanego w opinii kominiarskiej należy upewnić się, czy nie 

jest on wykorzystywany na innej kondygnacji. W przypadku, kiedy do jednego kanału 

podłączone są inne lokale należy je odłączyć i stworzyć możliwość odprowadzenia 

spalin poprzez podłączenie do innego kanału lub wybudowanie kanału zastępczego 

wyprowadzonego ponad dach budynku.  

Urządzenia gazowe należy ustawiać w pobliżu kanałów spalinowych, tak aby łączna 

długość rur spalinowych nie przekraczała 2m. Pionowy odcinek rury nad urządzeniem 

powinien mieć długość co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy ułożyć ze spadkiem 5% 

w kierunku urządzenia. Rura spalinowa powinna mieć stały przekrój i łagodne łuki. 

Ewentualne łączenie odcinków należy przeprowadzać przez nakładanie na siebie 

jednej rury w drugą w kierunku przeciwnym do ciągu.  

Poprawność  wykonania instalacji odprowadzania spalin z kotła gazowego 

potwierdza uprawniony kominiarz i kierownik budowy.  

 

  
8. Próby odbioru instalacji gazowych 
 

Próbę szczelności przeprowadza wykonawca wewnętrznej instalacji gazowej w 

obecności Dystrybutora gazu, przed pomalowaniem i napełnieniem instalacji gazem. 

Udział przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza się do stwierdzenia szczelności, 

zgodności wykonywania przyłączenia z wydanymi wydrukami przyłączenia oraz 

sprawdzenia prawidłowości wykonania i usytuowania węzła gazomierzowego. 

Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem pod 

ciśnieniem 50 kPa przez 30 min. Do wykonania prób szczelności niedopuszczalne 

stosowanie jest gazów palnych.  

 

Do odbioru należy przedstawić: 

 Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. Dokumentację 

powykonawczą 

 Pozwolenie na budowę i zagazowanie  

 Dziennik budowy 
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 Protokół wykonania prób szczelności instalacji 

 Opinię kominiarską poprawności wykonania wentylacji grawitacyjnej na klatce 

schodowej 

 Atesty i zaświadczenia wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających specjalnym odbiorom technicznym 

 Instrukcje obsługi urządzeń gazowych, opracowane przez producentów tych 

urządzeń. 

9. Uruchamianie instalacji gazowej 
Napełnienie instalacji gazem wykonuje wyłącznie Dystrybutor gazu. Przed 

rozpoczęciem napełnienia instalacji gazem w budynku należy sprawdzić, czy nie 

pozostawiono otwartych wylotów instalacji. W pomieszczeniach, w których 

przeprowadza się odpowietrzenie instalacji gazowej, nie można używać otwartego 

ognia. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wypróbowanie działania poszczególnych urządzeń 

gazowych i skontrolowanie szczelności złączy i kurków za pomocą płynów testujących 

w aerozolu lub wody mydlanej. 

Wykonawca powinien pouczyć użytkowników o sposobie użytkowania urządzeń. 

 

10. Eksploatacja instalacji gazowych 
Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia są następujące: 

 Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek instalacji bez zgody i nadzoru 

Dystrybutora gazu jest zabronione 

 Użytkownik mieszkania i zarządca domu ma obowiązek niezwłocznie 

zawiadomić Gazowe Pogotowie Techniczne o każdym zaobserwowanym 

przypadku ulatniania się gazu 

 Tylko Dystrybutor gazu może wykonać naprawę czynnej instalacji gazowej 

 Wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w którym ulatnia się gaz 

jest zabronione, wolno posługiwać się tylko lampami bezpieczeństwa 

 Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie wybuchu jest pierwszą czynnością po 

stwierdzeniu ulatniania się gazu 

 W przypadku zaobserwowania ulatniania się gazu w piwnicach konieczne jest 

niezwłoczne zamknięcie kurka głównego na przyłączu 

 Ulatnianie się gazu na klatce schodowej wymaga odcięcia od pionu 
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 Wykrywanie nieszczelności może odbywać się za pomocą specjalnych 

wykrywaczy gazu, wody mydlanej lub innych środków powierzchniowo 

czynnych. 

Używanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione. 

W celu zmniejszenia stopnia zagrożenia zaleca się stosowanie czujników 

sygnalizujących ulatnianie się gazu z instalacji, np. firmy „GAZEX” 

Najczęstszą przyczyną ulatniania się gazu w mieszkaniach jest nieuwaga 

użytkowników i pozostawianie otwartych kurków  przy urządzeniach gazowych, 

nieszczelne złącza, kurki lub źle funkcjonujące urządzenie gazowe. 

12. Uwagi końcowe 
 
Zasady bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych 

W dniu 9 grudnia 1999r. weszło w zycie Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836). Łącznie z 

wcześniej wydaną ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

nr 92 poz. 460) regulują one miedzy innymi zasady użytkowania i konserwacji 

przewodów kominowych. 

W myśl powyższych 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- czyszczenie przewodów kominowych dokonywane przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje- czeladnika kominiarskiego w budynkach 

mieszkalnych obowiązuje następująca częstotliwość czyszczeń: 

o Przewody od palenisk opalanych paliwem stałym- 4 razy w roku 

o Przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym- 2 razy w 

roku 

o Przewody wentylacyjne- 1 raz w roku 

 Kontrole okresowe sprawności technicznej dokonywane przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje mistrza - 1 raz w roku 
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 Przed oddaniem do użytku, po przeróbce lub zamianie podłączeń przewody 

kominowe należy poddać do kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynków i osób 

trzecich ustawodawca za nieprzestrzeganie powyższych zasad przewiduje sankcje 

karne określone w Kodeksie Wykroczeń Art. 82 „Kto nieostrożnie obchodzi się z 

ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania 

pożarów (….) podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”. Wykroczeniem takim 

może być np. niedopuszczenie kominiarza do przeprowadzenia czynności.  

 

Uwagi: 

 
1. Podłączenie przewodów powietrzno-spalinowych wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i opinią kominiarską. 
2. Po wykonaniu montażu kotłów i przewodów powietrzno-spalinowych w każdym lokalu 
mieszkalnym sprawdzić szczelność i poprawność podłączenia przez osobę uprawnioną ( 
potwierdzoną opinią )  
3. Pomieszczenia przez które przechodzi instalacja gazowa powinny posiadać sprawną 
wentylacje grawitacyjną.  
4. Pomieszczenia przewidziane do montażu urządzeń gazowych powinny spełniać 
obowiązujące przepisy.  
5. Elementy budynku niespełniające odpowiedniego stanu technicznego (bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa p.poż.) powinny być doprowadzone do stanu spełniającego 
powyższe wymagania przed wykonaniem prac montażowych wewnętrznej instalacji 
gazowej. 
6. Elementy, do których mocowane będą przewody gazowe muszą być w dobrym stanie 
technicznym i gwarantować bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowej.  
7. Należy wykonać odprowadzenie skroplin dla kotłów z komina oraz z zaworów 
bezpieczeństwa do kanalizacji. 
8.Istniejące  przewody kominowe należy udrożnić. Przewody kominowe powinny 
odpowiadać normie PN-89/B-1042 oraz normie PN-EN 1332 
9. Przewody kominowe powinny być izolowane materiałem niepalnym. 
10.W trakcie wykonywania robót spawalniczych należy wszelkie roboty wykonywać 
zgodnie z przepisami bhp i p.poż.  
11. Zgodnie z par. 157 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci 
gazowej. 
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Sławoborze, 24.07.2019r. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Zgodnie  z art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019, poz. 

1186 ze zm.), oświadczam że wyżej wymienione opracowanie- Projekt zamienny 

do Pozwolenia na budowę Nr 280/2019 wewnętrzna instalacja gazowa w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kruczej 4 w Połczynie- Zdroju  dla Inwestora: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kruczej 4 w Połczynie-Zdroju 

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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PROJEKT  BUDOWLANY ZAMIENNY 
DO DECYZJI NR 280/2019 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY 
PRACACH INSTALACYJNYCH - INSTALACJA GAZOWA 

 
 

 

 

 

Obiekt:                    Budynek mieszkalny wielorodzinny 
 
                                
Inwestor:                Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy  

ul. Kruczej 4 w Połczynie- Zdroju 
 
Adres inwestycji:       ul. Krucza 4, 78-320 Połczyn-Zdrój 
    dz. nr 1/5 obr. 006 Połczyn-Zdrój 
             

 

 
 
 
 
          Sporządził:    Upr. Bud. branży sanitarnej  
     do proj. bez ograniczeń 
     mgr inż. Katarzyna Ciupak 
                                nr upr. ZAP/0089/POOS/13 
 
 
 
   Sprawdził:     Upr. Bud. branży sanitarnej  
     do proj. bez ograniczeń 
     mgr inż. Stefan Ciupak 
                                nr upr. ZAP/0197/POOS/11 
 
          

 
 

   

 
 

Sławoborze, lipiec 2020r. 
 



 

16 
 

 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
robót. 
 

Zakres prac instalacji gazowej do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia obejmuje; 
  wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku – prace na wysokości 2,6 m nad 
poziomem posadzki 
  prace pomiarowe 
  wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) – prace na wysokości j.w. 

 
2.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

brak 
  
3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania. 
 

 - porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi 
 - zatrucie,  
 - poparzenie przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby i 
rozpuszczalniki) 
 - podczas prac prowadzonych na wysokości – malowanie, spawanie 
 - zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazo 
niebezpiecznych 

 
4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Podczas wykonywania robót instalacyjnych należy stosować się do przywołanych 
w projekcie przepisów oraz przestrzegać zasad BHP i P.POŻ. 
Prace instalacyjne muszą wykonywać pracownicy wykwalifikowani w danej branży 
pod technicznym nadzorem kierownika robót instalacyjnych/ kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie 
niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest:  zaznajomić pracowników z 
zakresem obowiązków i czynności,  zaznajomić pracowników ze sposobem 
wykonywanej pracy,  poinformować pracowników o ryzyku zawodowym 
związanym z wykonywana przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami,  dostarczyć środki ochrony indywidualnej,  określić zasady 
powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, wyznaczyć osobę do 
bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 
 
W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających 
ważną cechę organu dozoru technicznego  
W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji 
pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 450 od poziomu  
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Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1m  
Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a 
ich długość powinna wynosić co najmniej 5 m  
Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
 niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach  szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
zapewniających   bezpieczną i  sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi 
badaniami, wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy 
wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi 
tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się 
właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy. 

 

Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy: 

a. ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane. 

b. ustalic rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 
rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu. 

c. wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, 
przebieg samej pracy oraz zabezpieczenie tego miejsca po zakończeniu prac. 

d. Zapewnić, aby prace były wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

e. Zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi 
w rejonie wykonywania prac i przedsięwzięciami mającymi na celu 
niedopuszczenia do powstania pożaru lub wybuchu. 

W trakcie wykonywania prac należy: 

a. Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 
wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy 
konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych. 

b. Mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 
pożaru. 

c. Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz 
zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. 

Po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były 
wykonywane, a także jego przyległe rejony. 


























