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Podstawa opracowania i zakres opracowania 

 zlecenie i uzgodnienia z inwestorem 
 wizja lokalna 
 obowiązujące normy i przepisy 

 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem 
dwóch kotłów kondensacyjnych gazowych z zamkniętą komorą spalania i kuchenek gazowych 
czteropalnikowych w lokalach mieszkalnych powstałych po podziale lokalu mieszkalnego na piętrze w 
budynku przy ul. Sosnowieckiej 31/3 oraz Sosnowiecka 31/5  w Głubczycach.   
Całkowita kubatura budynku wynosi ok. ......  m3. 
Wysokość budynku wynosi około 8,2m. Budynek jest budynkiem niskim. 
 

 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ 

 Projektuje się doprowadzenie gazu do gazomierzy zlokalizowanych w korytarzu na klatce 
schodowej budynku z istniejącego pionu gazowego stalowego. Gazomierze przypisane każdy do 
wydzielonego liokalu będą zasilać instalację gazową budowaną w każdym lokalu. Instalacja każdego 
lokalu mieszkalnego zasila gazem kotły gazowe dwufunkcyjne oraz kuchenki 4-palnikowa gazowe w 
każdym lokalu. Budynek zasilany jest w gaz, poprzez istniejące przyłącze gazowe i poprzez istniejące 
piony gazu.  
W wydzielonym lokalu nr 3A  kubatura łazienki w której zamontowany zostanie kocioł gazowy 
wynosi 5,8 x 2,4 = 13,92m3.  
W wydzielonym lokalu nr 3B  kubatura łazienki w której zamontowany zostanie kocioł gazowy 
wynosi 3,52 x 2,4 = 8,44m3.  
Wysokość łazienek wynosi 2,4m  

Projektowana instalacja gazowa od gazomierza  do urządzeń odbiorczych zaprojektowana została 
w miedzi łączonej na kształtki zaciskane. Przewody prowadzić w odległości 2,0 cm od lica ściany, ze 
spadkiem 4‰, w stronę odbiorników. Rury montować w obejmach stalowych mocowanych do ściany 
co 1,5 m. Przy przejściach przez przegrody, gaz należy prowadzić w tulejach ochronnych o średnicach 
2x większych od średnicy przewodu. Tuleje wypełnić materiałem elastycznym. Drzwi do łazienek 
należy wyposażyć w otwory nawiewne. Powierzchnia nawiewu łączna wszystkich otworów w 
drzwiach nie może być mniejsza niż  220cm2. dla każdych drzwi. 
 Niniejszy projekt instalacji gazowej spełnia wymagania jakie w odniesieniu do instalacji 
gazowej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002,  
(Dz. Ustaw nr 75, poz 690 z późniejszymi zmianami) 
 
 PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 

 Próbę należy przeprowadzić po oczyszczeniu instalacji, zaślepieniu końcówek, otwarciu 
kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Próba polega, na wtłoczeniu do instalacji sprężonego 
powietrza o ciśnieniu  0,1 MPa w budynku. 
Wynik próby szczelności, uznaję się za pozytywny, jeżeli po 30 min od ustabilizowaniu się ciśnienia 
powietrza w instalacji, nie nastąpi spadek ciśnienia. 
 

 OPIS WENTYLACJI I ODPROWADZANIA SPALIN 

 W pomieszczeniach aneksów kuchennych oraz w łazienkach w każdym lokalu projektuje się 
wentylację grawitacyjną wywiewną.  



 

 

W celu wykonania właściwej wentylacji wywiewnej grawitacyjnej tych pomieszczeń należy 
prowadzić kanały rurowe Φ160mm wykonane ze stali ocynkowanej (rury typu spiro) przez strop 
każdego  pomieszczenia wyprowadzając rury na przestrzeń poddasza a następnie poprzez połać dachu 
ponad dach budynku. Wysokość zakończenia rur wentylacji ponad dachem to około 1 m nad połacią 
dachu. W przestrzeni poddasza i ponad dachem budynku rury wentylacji należy ocieplić wełną 
mineralną. W przestrzeni poddasza grubość ocieplenia wełną 10 cm. Ocieplenie wentylacji na 
poddaszu obudować płytami karton gips o odporności ogniowej EI30. Przez połać dachu i ponad 
dachem rurę wentylacji ocieplić wełną mineralną gr 5cm i izolację zabezpieczyć płaszczem stalowym 
wykonanym rurą stalową ocynkowaną Φ260 (typu spiro). Zakończenie każdego komina 
wentylacyjnego wykonać systemowo daszkiem stalowym zabezpieczającym przed opadami deszczu. 
  Nawiew do pomieszczeń aneksów kuchennych i łazienek realizowany będzie poprzez 
nieszczelności stolarki oraz  przede wszystkim poprzez otwory nawiewne w każdych drzwiach. 
Otwory w drzwiach o łącznej powierzchni ich przekroju nie mniejszej niż 220 cm2 dla każdych drzwi.    

W celu odprowadzenia spalin z kotłów oraz doprowadzenia powietrza do komory spalania w 

każdym kotle gazowym, projektuje się przewód powietrzno-spalinowy o średnicy  Ø80/120 mm, Będą 

to wykonane ze stali nierdzewnej systemowe przewody powietrzno-spalinowe o średnicy  

Ø80/120mm. Każdy przewód wyprowadzony przez stropy kondygnacji poprzez przestrzeń poddasza i 

poprzez połać dachu wyprowadzone zostaną ponad dach budynku. Przewody zakończone każdy 

czerpnią i daszkiem systemowym na wysokości 1m ponad połacią dachu. W przestrzeni poddasza 

przewody powietrzno spalinowe należy izolować termicznie wełną gr 5cm i obudować ociueplenie 

płytą karton gips o odporności ogniowej EI30. Każdy przewód powietrzno-spalinowy wykonany z 

blachy nierdzewnej i kwasoodpornej wg wybranego systemu powietrzno-spalinowego.   

 Z kotła odprowadzony zostanie kondensat rurką z tworzywa sztucznego o średnicy DN20 do 
najbliższego poziomu kanalizacji sanitarnej, wpięcie do rur w miejscu odprowadzania wody brudnej z 
przyborów wodnych. 

  
 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODY, KANALIZACJI ORAZ 
 CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
  Opis techniczny instalacji wodociągowej 

Projektuje się w lokalach mieszkalnych nową instalację wody użytkowej wykonaną rurami z 
materiału PE/Al/PE  w średnicach 16-32mm, Podłączenie nowej instalacji realizowane poprzez 
włączenie do istniejącego pionu wodociągowego, w budynku w korytarzu na parterze budynku. Pion 
wody w bruzdzie ściennej wyprowadzony zostanie na piętro. Na pietrze od pionu Ø32PE/Al woda 
rozprowadzona zostanie do dwóch lokali rurami Ø25PE/Al. W korytarzu  (przedpokoju) każdego 
lokalu mieszkalnego zabudowany zostanie węzeł wody wodomierzowy. Węzeł należy zabudować w 
skrzynce ściennej. W skład węzła wejdzie zawór kulowy DN25, wodomierz DN25, zawór 
antyskażeniowy DN25 oraz zawór kulowy DN25. Od węzła woda poprowadzona zostanie do 
poszczególnych odbiorników oraz do kotła gazowego dwufunkcyjnego. Ciepła woda użytkowa od 
kotła rozprowadzona zostanie w bruzdach ściennych (tych samych jak zimna woda) do 
poszczególnych odbiorników. 

Rury wody użytkowej należy izolować termicznie. Na rurze wody zimnej należy montować 
izolację termiczną z pianki PE o grubości 13 mm. Na rurze wody ciepłej montować izolację z PE o 
grubości jak średnica wewnętrzna rury izolowanej lecz nie mniejszej niż 20 mm 



 

 

Badanie szczelności przeprowadzamy, przed zasklepieniem wszystkich bruzd i kanałów, po jednej 
dobie od zgody na przeprowadzenia próby. W trakcie tego czasu, po napełnieniu instalacji wodą oraz 
dokładnym odpowietrzeniu, należy ją obserwować pod katem ewentualnego roszenia i przecieków. 

Po stwierdzeniu gotowości, należy przystąpić do badania głównego, które powinno trwać 0,5 
godziny, Rurociągi instalacji należy poddać próbie ciśnienia o wartości 0,7 MPa. w tym czasie nie 
powinno dojść do przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. 
Podczas badania, podnosi się ciśnienie w instalacji do 1,25x ciśnienia roboczego. 
 
  Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej 

 W celu odprowadzenia ścieków z poszczególnych przyborów, projektuje się wykorzystać 
istniejące piony kanalizacji ściekowej. Istniejące piony należy wyremontować poprzez wymianę rur na 
rury typu PCV oraz przeczyścić ich przeloty.  

Rury kanalizacji ścieków sanitarnych prowadzić od przyborów w bruzdach ściennych oraz w 
stropie. Przed zakryciem, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie na szczelność.  

Przy przejściach przez przegrody przewody należy umieszczać w tulejach ochronnych 
wypełnionych materiałem plastycznym. Kompensacje wydłużeń termicznych przewodów należy 
zapewnić poprzez pozostawienie w kielichach podczas montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego 

 
  Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 

Ciepło dla każdego lokalu mieszkalnego produkowane jest w kotle gazowym dwufunkcyjnym , o 
mocy 24kW. Instalacja zabezpieczona jest standardowo  naczyniem wzbiorczym umieszczonym w 
kotle jako kompletne urzadzenie wraz z zaworem bezpieczeństwa. Instalacja C.O dwururowa z pompą 
obiegową w kotle jako standardowe wyposażenie kotła. Ciepło przekazywane będzie do pomieszczeń 
przy pomocy grzejników panelowych konwektorowych z wbudowanym zaworem termostatycznym, 
zasilany od dołu. Grzejniki zamontować według rysunku, a następnie połączyć, rurami o 
projektowanych średnicach jak na rysunku. Instalację c.o  wykonać z rur z tworzywa sztucznego 
wielowarstwowe np typu PE/Al/PE. Rury łączone kształtkami na zacisk o średnicach jak na 
rysunkach. Przewody instalacji CO prowadzić nw bruzdach ściennych jak pokazano na rzutach. 
Należy zapewnić możliwość odpowietrzenia instalacji na każdym z grzejników. Rury poziome 
instalacji CO w pomieszczeniach ogrzewanych  prowadzić w ścianach lub częściowo w posadzce.   
Rurociągi instalacji CO izolować pianką PE o grubości jak średnica wewnętrzna rury lecz nie 
mniejszej niż 20mm.  

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać badania 
szczelności. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, bez 
zwiększania ciśnienia przy ciśnieniu atmosferycznym, dokonać starannego przeglądu instalacji. 
Badanie szczelności ciśnieniowe  instalacji należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności ciśnieniowej należy 
odłączyć od instalacji kocioł gazowy i poddawać próbie instalację, poza kotłem. Należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Instalację poddajemy 
badaniu na ciśnienie próbne o wartość 0,3MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po 
zakończeniu badania szczelności na zimno, należy podłączyć instalację do źródła ciepła, sprawdzić 
podłączenie z naczynie wzbiorczym i sprawdzić napełnienie instalacji wodą. Po powyższych 
kontrolach należy rozpocząć izolację instalacji a następnie dokonać próby na gorąco. 

 
 
 

 



 

 

 
 STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU, 
 KATEGORIA GEOTECHNICZNA TERENU, PRZEPISY O ZABYTKACH  

 Istniejący stan zagospodarowania terenu działki nie ulega zmianie. Zadanie inwestycyjne 
dotyczy obiektów wewnątrz budynku i będzie wykonywane tylko w budynku. 

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 465/14obręb Głubczyce 
jednostka ewidencyjna Głubczyce na której został zaprojektowany. 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie  
◦ przepisów ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności 

przepisów §§ 12,13,60 i §§ od 241 do 247  Rozp. Min. Infrast. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

◦ przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej, 
◦ przepisów prawa cywilnego, dotyczących ochrony prawa własności (w szczególności art. 

140, art. 143 i art. 144 k.c.).  
 

 Istniejący stan geotechniczny terenu nie zmienia się. Kategoria geotechniczna nie zmienia się. 
 Budynek nie jest ujęty w ewidencji zabytków i jest objęty nadzorem konserwatora zabytków. 
 Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 Brak jest jakichkolwiek istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska z tytułu 

realizacji projektowanego zadania inwestycyjnego. Emitowane ze spalania gazu w kotłach i 
kuchenkach gazowych zanieczyszczenia nie zagrażają środowisku. 

 Roboty budowlane jak i powstający w wyniku ich realizacji obiekt budowlany w postaci 
instalacji gazowej są proste w wykonywaniu i mają charakter typowych standardowych 
rozwiązań technicznych. Powstały obiekt budowany charakteryzuje się znikomym 
skomplikowaniem. 

 Realizowany projekt budowany nie zawiera nowych niesprawdzonych w krajowej praktyce 
rozwiązań technicznych 

 Realizowana inwestycja nie wymaga warunków ochrony przeciwpożarowej określanych 
odrębnymi przepisami. 

 
 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OBIEKTU 

 Całość prac powierzyć firmie specjalizującej się w wykonawstwie instalacji gazowych. 
Zwrócić szczególna uwagę na właściwe i zgodne z opisem wykonanie połączeń rur instalacji gazowej. 
Przejścia przez ściany rur instalacji gazowej należy wykonać w rurach ochronnych z elastycznym 
wypełnieniem.  
Dokumentacja odbiorcza wykonania instalacji powinna zawierać protokóły szczelności i odbioru 
podpisane przez osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi do gazu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres budowy : 
 

 BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU WRAZ Z MONTAŻEM 
 KOTŁA GAZOWEGO ORAZ  KUCHENKI GAZOWEJ  4-PALNIKOWEJ W 
 LOKALACH MIESZKALNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO    
 UL. SOSNOWIECKA 31/3 ORAZ SOSNOWIECKA 31/5 
 48-100 GŁUBCZYCE , dz.nr 465/14 OBRĘB GŁUBCZYCE  
 
 
 
 
Nazwa i adres inwestora : 
 

 Gmina Głubczyce 
 Ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację BiOZ : 
 
 Mgr inż. Marcin Bieniarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZENIA. 

 
 Zakres zamierzenia obejmuje budowę  wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem dwóch 
kotłów kondensacyjnych gazowych z zamkniętą komorą spalania i kuchenek gazowych 
czteropalnikowych w lokalach mieszkalnych powstałych po podziale lokalu mieszkalnego na piętrze w 
budynku przy ul. Sosnowieckiej 31/3 oraz Sosnowiecka 3/5 w Głubczycach 
Zadanie jak wyżej będzie wykonywane wg niżej wymienionego algorytmu prac: 

 przebicia otworów w stropach i ścianach 
 montaż rurociągów, kurków gazowych instalacji gazowej 
 montaż zaworów  oraz gazomierzy 
 montaż kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania 
 montaż kuchenek gazowych 4-palnikowych 
 montaż rur powietrzno-spalinowych i rur wentylacji grawitacyjnej ponad dach 
 spięcie instalacji z istniejącymi rurami gazu 
 naprawa przebić i przekuć oraz przejść przez ściany i stropy 
 próby i odbiory 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Na terenie działki 465/.14 obr. Głubczyce, jedn. ew. Głubczyce istnieją obiekty budowlane 
objęte niniejszym opracowaniem. Jest to budynek wielorodzinny mieszkalny.  
 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 Brak jest elementów zagospodarowania działki i terenu które mogą zagrażać bezpieczeństwu i 
zdrowiu ludzi. Zwrócić należy uwagę na bliskość działki z drogą publiczną na której odbywa się duży 
ruch samochodowy, co może być zagrożeniem dla pracowników wykonujących prace przewidziane 
niniejszym projektem technicznym. 
 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ  MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

 Podczas realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi związane z następującymi robotami budowlano – montażowymi: 

 Prace z chemią budowlaną 
 Prace ziemne 
 Prace na wysokości 
 Prace montażowe z wykorzystaniem elektronarzędzi 
 Prace uruchamiania urządzeń pod ciśnieniem gazowych 

Czas i skala zagrożeń oraz miejsca szczegółowe ich występowania mają ścisły związek z 
harmonogramem wykonywania robót. Zagrożenia występują w sposób ciągły w czasie całego okresu 
realizacji zamierzenia. Należy wszystkie sytuacje zagrożenia określić w planie BIOZ. Wykonawca sam 
określa czas wykonywania robót i technologię ich wykonywania a stąd wynika ilość zatrudnionych 
osób przy danej czynności rodzaj urządzeń i maszyn koniecznych do wykonania zadania. Roboty 
należy wykonywać w porozumieniu z inwestorem i pod nadzorem. Należy wykonać harmonogram 
wykonywania prac , uzgodnić go z inwestorem oraz ustalić plan korzystania z obiektu 
przez wykonawcę zadania a co z tym idzie ustalić plan zabezpieczenia obiektu. 



 

 

 
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 Prace objęte tym zamierzeniem należy uznać za niebezpieczne. Przed przystąpieniem do ich 
wykonywania należy przeprowadzić szkolenie BHP stanowiskowe. Przeprowadzone szkolenie 
stanowiskowe należy potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia pracownika o uczestnictwie w 
takim szkoleniu. Należy krótko w kilku zdaniach opisać zakres prac wykonywanych i występujące tam 
zagrożeniua. Szkolenie może przeprowadzić osoba uprawniona do przeprowadzania szkoleń w 
zakresie przepisów BHP, właściwych dla danego zakresu prac budowlano-montażowych w 
uzgodnieniu ze specjalistą – Inspektorem BHP. 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
 ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
 WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
 ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
 BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ , UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
 EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 Na wykonywanym zadaniu strefy szczególnego zagrożenia zdrowia mogą wystąpić podczas 
budowy instalacji gazowej,  

 Należy prace przy demontażu instalacji gazu prowadzić po szczegółowych zaleceniach 
postępowania które określa kierownik robót. 

 Przy próbach rozruchowych instalacji i urządzeń gazowych zachować szczególną ostrożność i 
prace wykonywać ściśle pod nadzorem kierującego  

 Zapewnić właściwą i prawidłową pracę sprzętu oraz zadbać o jego zabezpieczenia BHP i 
właściwe przeglądy i konserwację. 

 Przewidzieć drogi ewakuacyjne. Oznakować miejsca składowania podręcznego sprzętu ppoż. i 
pierwszej pomocy oraz telefonu.  

 Koordynować prace budowlane wg harmonogramu prac. 
 Zapewnić na widocznym miejscu spis telefonów do podstawowych służb bezpieczeństwa oraz 

telefony do nadzorujących budowę.  
 Zapewnić oznakowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w instrukcje udzielania pomocy 

itp  
 Zapewnić właściwe i oznaczone miejsce składowania materiałów i narzędzi pracy. 
 Zapewnić właściwą obsadę do prac wymagających min dwóch osób jednocześnie tj między 

innymi prace spawalnicze. 
 Udzielać instrukcji podczas prac z chemią budowlaną oraz pracach transportowych 

wielkogabarytowych (rury długie). 
 


