


      
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
 Instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 11.                                                   
 
Inwestor:  Miejski Zarz ąd Budynków w Kielcach  
                25 – 004 Kielce ul. Paderewskiego 20 
  
1. Podstawa opracowania: 
 
-plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 1000 
-warunki przyłączenia z KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w 
Kielcach ul. Loefflera 2 Biuro Obsługi Klienta pismo znak: 519/O/WP1/168/2007 
 z dnia 17.05.2006 r. 
-własne pomiary inwentaryzacyjne.  
- opinia kominiarska nr 020205 z dnia 22.02.2007 r. 
-obowiązujące normy i przepisy. 
-zlecenie inwestora 
 
2. Instalacja gazowa wewnętrzna: 

 
      Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez 
spawanie. Dopuszcza się równieŜ stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania 
armatury oraz do innych połączeń w budynku. Do budowy instalacji gazowej naleŜy 
zastosować rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219. Przewody instalacji 
gazowej naleŜy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych budynku w odległości 
min. 2 cm od ściany na parterze i 3 cm w piwnicy. Przewody mocować do ścian 
uchwytami dla rur co 2,0 ÷ 3,0 m. Przy przejściach przez ściany, przewody naleŜy 
prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie 
powodującym korozji. Rury ochronne w ścianach powinny wystawać po 2 cm z 
kaŜdej strony ściany. Poziome odcinki instalacji gazowej układać w odległości 0,1 m 
powyŜej innych przewodów instalacyjnych. W miejscach przejść przez mury nie 
wolno stosować Ŝadnych połączeń. Wykonywanie instalacji gazowej przez kanały 
wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne.  
 
3. Przybory gazowe projektowane: 
 
– Kocioł C.O. gazowy                                      szt. 1 

 
Projektowany kocioł gazowy naleŜy łączyć z instalacją za pomocą połączeń stałych. 
Na kaŜdym odgałęzieniu, przed urządzeniami gazowymi winien być zamontowany 
kurek kulisty zamykający. Kurek gazowy ćwierć obrotowy kulisty zamontować w  
odległości maksymalnie 1,0 m od urządzenia gazowego w miejscu widocznym.  
Połączenia gwintowane uszczelniać taśmą teflonową lub włóknem konopnym. W celu 
lepszego rozłoŜenia szczeliwa moŜna stosować odpowiednią pastę 
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4. Wentylacja pomieszczeń, odprowadzenie spalin. 
 
Pomieszczenie, w którym jest projektowany kocioł C.O. opalany gazem ziemnym 
GZ50 winno posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną. Drzwi z kotłowni 
muszą się otwierać na zewnątrz. Pomieszczenie kotłowni winno być wysokości 2,2 m.  
Kratka wentylacji grawitacyjnej, montowana na przewodzie musi posiadać wymiary 
14 x 21 cm to jest 1,5 krotnie większy przekrój niŜ przekrój przewodu oraz nie moŜe 
posiadać Ŝaluzji. Kratkę naleŜy zainstalować w odległości około 5 ÷ 10 cm od stropu. 
Dla lepszego przewietrzania pomieszczenia, w którym jest projektowany kocioł C.O 
jedno funkcyjny naleŜy doprowadzić powietrze z zewnątrz budynku otworem 14x14 
cm w zewnętrznej ścianie budynku nawiew powietrza. Odprowadzenia spalin na 
zewnątrz budynku wymaga kocioł centralnego ogrzewania. Całkowita długość rury 
spalinowej od urządzenia do przewodu spalinowego w kominie nie powinna 
przekraczać długości 2,0 m. Rurę spalinową naleŜy układać ze spadkiem w kierunku 
kotła. Pionowy odcinek rury nad kotłem nie moŜe być mniejszy od 22 cm. W 
odległości 1,5 m poniŜej wlotu rury spalinowej przewód spalinowy winien posiadać 
otwór rewizyjny zaopatrzony w drzwiczki hermetyczne z kluczem ćwierć obrotowym. 
Wszystkie łączenia rury spalinowej ( od kotła do przewodu w kominie)winne być 
szczelne. Projektuje się kanał spalinowy i wentylacji grawitacyjnej z rur 
stalowych nierdzewnych DN 130 mm. Kanały wyprowadzić 2,0 m ponad dach.  

      Do odprowadzenia spalin z kotła CO nie zaleca się stosowania rur spiralnych 
aluminiowych. Dla zapewnienia właściwego odprowadzania spalin naleŜy 
wykonać kanał spalinowy z elementów rur ze stali szlachetnej o średnicy min. 130 
mm. Rury kanału na zewnątrz pomieszczenia wykonać z rur ocieplanych. 

 
5. MontaŜ gazomierza: 

 

–   Pomiar zuŜycia gazu odbywać się będzie poprzez gazomierz G – 2,5 o rozstawie 
króćców 130 mm zainstalowany na klatce schodowej na parterze budynku w szafce  
Szafka wentylowana w kolorze Ŝółtym o wymiarach 60 x 60 x 25 cm. 

6. Próba szczelności: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16.08.1999 r Dz.U. 74/99 poz. 836 naleŜy przeprowadzić próbę główną instalacji 
gazowej odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej 
części instalacji z pominięciem gazomierza. Główną próbę szczelności przeprowadza 
się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, 
zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr 
uŜyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
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Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 

1. 0÷0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa 

2. 0÷0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. 

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności 
powinno wynosić 0,05 MPa.  

Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
pomieszczeniu zagroŜonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 
0,1 MPa. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeŜeli w czasie 30 minut od 
ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.             Z 
przeprowadzenia głównej próby szczelności wykonawca instalacji gazowej sporządza 
protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz inspektora 
nadzoru. 

Instalacja gazowa winna być po wykonaniu zgodna z przepisami: Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  ( Dz. U. nr. 75, poz 690 ). 

 
 Uwagi do projektowanej instalacji:  

 
1. Podczas spisywania umowy na dostawę gazu w RZG Kielce do protokółu z odbioru 

próby szczelności inwestor winien dołączyć protokół kominiarski potwierdzający 
prawidłową wentylację nawiewno – wywiewną z pomieszczeń z przyborami 
gazowymi oraz odprowadzania spalin z kotła CO. 
 

2. Rury instalacji gazowej po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym    
   naleŜy pomalować farbą podkładową a następnie olejną dwukrotnie.  
 
 
 
Kielce, lipiec 2007 r. 
 
                                                                                                       Projektował: 
           

KIEROWNIK  
PRACOWNI PROJEKTOWEJ 
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         upr. GT. V-63/138/75  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
“Plan bioz” 
  
 
                 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 ( Dz.U. z 
dnia 10.07.2003 r. ) - opracowanie planu bioz nie jest wymagane dla niniejszego 
opracowania. 
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Ryszard Susło                            Kielce lipiec 2007 r. 
upr. Nr GTV-63/138/75 
i KL-120/89  
Członek Izby Świętokrzyskiej  
nr ewid. SWK/IS/0665/01 
                                            
 
 

         OŚWIADCZENIE 
 

 
 Oświadczam, Ŝe projekt budowlany instalacji gazowej dla budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ul.Czarnowskiej 11 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
                                                        podpis 
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