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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 
- Wizja lokalna
- Opinia kominiarska z dnia 27-07-2018 r.
- Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 03-08-2018 r.
- Normy i wytyczne branżowe

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje instalację gazową i grzewczą lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku
przy ul. Plac Wolności 11 w Rynie. Najemca lokalu – Danuta Szyłejko.

3. INSTALACJA GAZOWA
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazowej  lokalu 
mieszkalnego (od gazomierza do odbiorników gazu).
Dane ogólne
Stan istniejący. 
Przedmiotowy lokal zlokalizowany na poddaszu budynku w Rynie pl. Wolnosci 11/8. Inwe-
stor planuje montaż dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania do celów
ogrzewania i CWU, podłączenie kuchenki gazowej. 
Zakres zmian. 
W budynku na klatce schodowej istniejący pion gazowy z podłączonymi gazomierzami do lo-
kali. Istniejące podejście do przedmiotowego gazomierza – bez zmian. Przed gazomierzem
kurek główny DN25.
Istniejący gazomierz – bez zmian.
Instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym – do demontażu. Od gazomierza wykonać nową in-
stalacje gazową. Wykonać próbę ciśnieniową instalacji. 
Źródło dostawy gazu.
Budynek zasilany w gaz poprzez przyłącze z istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia. Pa-
rametry gazu: ciśnienie nominalne gazu: około 1,8-2,5 kPa, gaz ziemny wysokometanowy
grupy E. 
Materiał i prowadzenie przewodów.
Przewody gazowe instalacji projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 typ średni łączonych przez spawanie doczołowe. 
Dopuszcza się wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym z rur miedzianych w sys-
temie zaprasowywanym mającym stosowne dopuszczenia do instalacji gazowych (wymagane
atesty,  aprobaty  i  dopuszczenia).  Instalacje  miedzianą  można  wykonywać  wyłącznie  we-
wnątrz budynku, odcinki na zewnątrz budynku bezwzględnie z rur stalowych.
Połączenia gwintowane skręcane dopuszcza się do stosowania przy montażu gazomierza oraz
odbiorników gazu (PN-84/H-74220). 
Przewody poziome gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości od tynku co
najmniej  2 cm i w odległości  co najmniej  10 cm od przewodów elektrycznych,  wod-kan,
grzewczych (powyżej). Przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych w stosunku do
innych instalacji zachować odległość umożliwiającą wykonanie prac konserwacyjnych. Przy
przejściach  przez  przegrody konstrukcyjne  (ściany,  stropy)  przewody prowadzić  w rurach
ochronnych. Miejsca wolne powinny być uszczelnione szczeliwem niepowodującym korozji
rur. Rury ochronne powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody należy
prowadzić ze spadkiem 0,4 % w kierunku do przyborów gazowych. Przewody należy moco-
wać do ścian za pomocą haków lub uchwytów w odległościach:
- Przewody poziome, co 1,5 m
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- Przewody pionowe, co 2,0 m
Wykonaną instalację przed pomalowaniem należy poddać próbie szczelności. Przed próbą na-
leży instalację przedmuchać sprężonym powietrzem. Próbę (sprężonym powietrzem) należy
wykonać na ciśnienie 0,1 MPa. Instalację uznaje się za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie
pozostało niezmienione w ciągu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób ciśnienio-
wych rurociągi gazu zabezpieczyć antykorozyjnie i następnie pomalować farbą nawierzchnio-
wą koloru żółtego.
Aparaty gazowe.
Projektowane wyposażenie w aparaty gazu:

 Projektowany dwufunkcyjny kocioł o mocy Q=19 kW (Qmax=24 kW) z zamkniętą ko-
morą spalania (typu C) na potrzeby ogrzewania i przygotowania CWU

 Kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem 
Podejścia do odbiorników uzbroić w kurek odcinający,  połączenie rozłączne (dwuzłączka)
oraz jeden trójnik kontrolny do próby ciśnieniowej. Kurek gazowy odcinający dopływ gazu
do urządzenia gazowego należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym. Podłączenie do przy-
borów wykonać zgodnie z DTR urządzeń. Próbę urządzeń należy przeprowadzić manome-
trem wodnym na ciśnienie 5 kPa w czasie 30 minut.
Gazomierz.
Istniejący gazomierz na klatce schodowej – gazomierz G-4. Rozwiązania techniczne połącze-
nia gazomierza i urządzeń gazowych z instalacją powinny umożliwiać ich odłączenie bez ko-
nieczności demontażu instalacji (połączenia skręcane gwintowane). 
Długość przewodu od gazomierza do urządzenia gazowego nie może być mniejsza niż
3m mierząc w rozwinięciu długości przewodu!

Pomieszczenia kotła.
Spełniony warunek kubatury minimum 6,5 m3, oraz wysokości min. 2,2 m i obciążenia ciepl-
nego. 
Zastosować następujące elementy wyposażenia:
- Wkład kominowy - przewód spaliny/powietrze – koncentryczny z blachy kwasoodpornej

DN 60/80 mm, wyprowadzony ponad istniejącą czapkę kominową. Przewód zamontować
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego kotła i systemu kominowego. Komin nale-
ży w dolnej części wyposażyć w rewizję i odskraplacz. Skropliny odprowadzić do pionu
kanalizacyjnego.  Montaż komina zaleca się zlecić Zakładowi Kominiarskiemu

- Wywiew kuchni: projektowany przewód wywiewny wyprowadzony ponad dach, kratka w
kuchni DN150 mm, 

- Wywiew łazienki: istniejące kratki wywiewne 14*14 cm, 
- W dolnych partiach drzwi kuchni wykonać otwory transferowe o powierzchni 200cm2.
UWAGA !!! Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montować żadnych ograniczników
przepływu powietrza wentylacyjnego. Po wykonaniu zgłosić do odbioru do Zakładu Komi-
niarskiego

Uwagi końcowe
Instalację, próby i odbiór należy wykonać zgodnie z opracowaniem, normami oraz najnowszą
wiedzą techniczną. Odbiorniki gazu i armatura muszą posiadać znak budowlany B oraz dekla-
rację zgodności wydaną przez producenta lub importera. Należy przeprowadzić badania droż-
ności i szczelności przewodów wentylacyjnych, spalinowych przez wyspecjalizowany Zakład
Kominiarski lub inną uprawnioną osobę. Warunkiem nagazowania instalacji jest dostarczenie
przez inwestora warunków technicznych, protokołów z próby ciśnieniowej, opinii kominiar-
skiej potwierdzającej prawidłowość wykonania przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
Instalacja gazowa winna być wykonana przez wykonawcę dopuszczonego do wykonywania
instalacji gazu ziemnego na terenie działalności PSG Sp. z o. o. Instalację wykonać zgodnie z
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RMI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie oraz RMG w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
UWAGA !
Kurek główny, gazomierz są własnością dostawcy gazu i są przez niego eksploatowane. Nato-
miast instalacja gazowa wraz z przyłączonymi do niej urządzeniami jak również kanały wen-
tylacyjne i spalinowe są własnością inwestora i są przez niego eksploatowane.
4. INSTALACJA GRZEWCZA
Lokal był ogrzewany – istniejące grzejniki – do likwidacji.
Dane techniczne.
Strefa klimat. – IV, Temperatura zewnętrzna -22oC. Temp. 75/60 oC.
Rozwiązania projektowe.
Wykonać instalację grzewczą pompową w układzie dwu rurowym w wykonaniu z rur mie-
dzianych lub ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie typu STEEL, połączenia zapraso-
wywane typu Press, lub miedzianą.
Instalacja prowadzona po wierzchu ścian, przy podłodze, układ przewodów zgodnie z częścią
graficzną opracowania. Punkty stałe wykonać w okolicach podejść do pionów i grzejników. 
Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Do połączenia używać wyłącz-
nie kształtek systemowych. 
Średnice, rozprowadzenie oraz armatura wg części graficznej opracowania.
Dobrano grzejniki typu CV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną i
odpowietrznikami, w łazience grzejnik drabinkowy. Wielkość grzejników wg części graficz-
nej. Podłączenie grzejników CV zaworami przyłączeniowymi. Wszystkie grzejniki wyposa-
żyć w indywidualne zaworki odpowietrzające,  zamontować również odpowietrzniki w naj-
wyższych punktach instalacji.

Zaprojektowano zasilenie instalacji z dwufunkcyjnego kotła gazowego. Kocioł podłą-
czyć do istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody w łazience, odprowadzenie kondensatu do
kanalizacji – podejście zlewozmywakowe. Kocioł winien być wyposażony w zawór bezpie-
czeństwa,  rurę  bezpieczeństwa,  wbudowane  naczynie  wzbiorcze,  odpowietrznik  i  pompę
obiegową –  na wyposażeniu kotła. Zastosować kocioł z zamkniętą komorą spalania (typu C)
o mocy 19 kW ze sterownikiem i z termostatem zamontowanym w pokoju. 
Próby i odbiory.
Po wykonaniu instalacji grzewczej, należy ją poddać płukaniu, próbie ciśnieniowej i termicz-
nej zgodnie z instrukcją producenta systemu i DTR urządzeń. Instalacje mogą wykonywać 
wyłącznie zakłady posiadające odpowiednie doświadczenie i uprawnienia w zakresie tych 
technologii. Całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z wytycznymi 
producenta systemu.

5. Instalacja wodociągowa.

Projektuje się doprowadzenie instalacji zimnej wody z istniejącego podejścia z wodomierzem.
Istniejący podgrzewacz c.w.u. - do likwidacji.
Przygotowanie c.w.u. - projektowany kocioł dwufunkcyjny – podłączyć do istniejącej instala-
cji c.w.u. w łazience w miejscu starego podgrzewacza.
Instalację wykonać z rur PP w systemie zgrzewanym. Całość instalacji wykonać w izolacji
termicznej z gumy porowatej grubości 20 mm. Po wykonaniu prób można obudować.
Armatura odcinająca kulowa, armatura czerpalna standardowa. 
Średnice i rozprowadzenie wg części graficznej.
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.
Obszar oddziaływania inwestycji: Instalacja gazowa i grzewcza w lokalu mieszkalnym -
Ryn pl. Wolności 11/8, dz. nr 21/4 obręb Ryn - nie wykracza poza granice działki objętej
inwestycją

mgr inż. Marek Jatkowski
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Instalacja gazowa i grzewcza lokalu mieszkalnego nr 8
Adres inwestycji: Ryn pl. Wolności 11/8 dz. nr 21/4 obręb Ryn
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rynie
Adres inwestora: 11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10

Projektant: mgr inż. Marek Jatkowski
Adres: 11-500 Giżycko, Plac Dworcowy 2
Uprawnienia bud: 113/01/OL
PIIB nr: WAM/IS/0929/01

CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Zakres robót – projektowany zakres robót obejmuje budowę instalacji gazowej, 
grzewczej, montaż kominów i wentylacji wraz z zabezpieczeniem robót.

2. Istniejące obiekty – budynek, instalacje
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie przy wykonywaniu

prac – zakres inwestycji nie przewiduje robót ani elementów mogących stwarzać za-
grożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  poza  robotami  na  wysokości  (na  dachu).
Możliwe zagrożenie - upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia, poręczy
rusztowania i środków ochrony indywidualnej – linki i pasy asekuracyjne). Wyszcze-
gólnienie robót:
◦ montaż rurociągów, urządzeń, armatury instalacji
◦ próby szczelności instalacji
◦ montaż wkładu kominowego i  wentylacji

 Całość robót wykonać z zachowaniem ostrożności i zgodnie z przepisami BHP i sztu-
ką budowlaną.

 Inwestycja w/w zakresie nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi poza pracą na
wysokości przy montażu wkładu kominowego

 Instruktaże BHP. Szkolenia pracowników należy przeprowadzić jako szkolenie wstęp-
ne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szkolenia należy potwierdzić na piśmie i
załączyć do akt osobowych. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ich bezpieczeń-
stwem i  higieną  pracy  spoczywa na  kierowniku  budowy (majstrze)  W przypadku
stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  ludzi  należy  bez-
zwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia.

 Wskazanie  środków technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegające  niebezpieczeń-
stwom wykonywania robót oraz wytyczne do prowadzenia prac.

Zagospodarowanie placu budowy.  Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed
rozpoczęciem robót w zakresie, co najmniej: zapewnienia energii, zapewnienia oświetlenia.
Roboty ziemne. Nie dotyczy
Roboty montażowe.
Montaż elementów instalacji wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Pra-
cowników wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać
swobodę ruchu i bezpieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie
prac.
Roboty mogą być wykonywane z rusztowań składanych. Montaż rusztowań, ich eksploata-
cja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż
tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio
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przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania powinny być 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, po-
winna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp oso-
bom postronnym.
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty,
lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować
się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylo-
ne pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i
odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  Używanie  daszków ochronnych  jako
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy.
Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozoro-
wi technicznemu mogą być używane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne dokumenty upraw-
niające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący urządzenia i maszyny muszą posiadać wy-
magane i aktualne kwalifikacje.

mgr inż. Marek Jatkowski
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