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Opis techniczny 

 
Do projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym w Koszalinie przy ul. Broniewskiego 17-19 dz nr 212/2 
obr.0019 Koszalin. 
 

1.0 Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie inwestora – Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  

ul. Szymanowskiego 14 75-950 Koszalin 
2. Uzgodnienie z inwestorem, 
3. Plan zagospodarowania terenu, sytuacyjno – wysokościowy; 
4. Wizja lokalna w terenie, 
5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej  
6. Opinia kominiarska  
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego; 
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.07.1994r. z 

późn. zm.); 
 

       2.0. Cel i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w 

istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w Koszalinie przy ul. Broniewskiego 
17-19 na dz nr 212/2 obr.0019 Koszalin. 

Zakres opracowania określenie zmianę lokalizacji pionów gazowych, trasę instalacji  
oraz rysunki techniczne . 

Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku jest zlokalizowana na działce: 
 

Lp Nr działki Właściciel/ Użytkownik Adres 

1 
212/2 obr.0019 

Koszalin 
Koszalińska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „NASZ DOM” 

ul. Szymanowskiego 
14 75-950 Koszalin 

 
 

3.0. Charakterystyka budynku  
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Broniewskiego 17-19 w Koszalinie  jest 
budynkiem o 5 kondygnacjach nadziemnych, dwuklatkowym, całkowicie podpiwniczonym. 
Kubatura budynku wynosi – 5344,3 m3 
Ilość mieszkań w klatce  - 15 
Ilość mieszkań na  każdej kondygnacji w układzie poszcz. klatek - 3 
Wysoko kondygnacji - 2,5 m 
Wysoko piwnic - 2,2 m 

 
4.0. Stan istniejący   

 
Ze względu na konieczność  poprawy stanu technicznego istniejącej instalacji 

gazowej, Inwestor zdecydował o przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji w/w 
instalacji. 
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Istniejąca instalacja gazowa zasilana jest z istniejącego przyłącza niskiego  gazu i zasila 15 
mieszkań w klatce nr 17 i 15 mieszkań w klatce nr 19. Każde lokali mieszkaniowych  
wyposażone jest w jeden  odbiorniki gazu : 
- 4 palnikowa kuchenka gazowa z piekarnikiem – KG  
Instalacja jest wyposażona w gazomierze umieszczone w szafkach w mieszkaniach . Piony 
gazowe są zlokalizowane w mieszkaniach w obrębie szafki gazomierzowej.   
Cała instalacji jest w złym stanie technicznym co potwierdzaj protokoły z przeglądów 
instalacji gazowej i jej warunkowe dopuszczenie do eksploatacji.  
 

5.0. Obliczenia    
 

Mieszkania wyposażone są w standardowe aparaty gazowe tj: 
- kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem (KG4p) - 1,3 [m3/h] 
- ilość mieszkań n=30 

- wsp. jednoczesności poboru gazu: pg = 0,486 
- obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla całej klatki mieszkalnej : 
         Qn= 30x1,3m3/h = 39,0m3/h x 0,486 = 18,95 m3/h  

 
6.0. Wewnętrzna instalacja gazowa  

 
Przewiduje się wymianę instalacji gazowej od kurka głównego 

zlokalizowanego w skrzynce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku do 
zaworów odcinających odbiorniki gazowe w mieszkaniach , wraz z tymi 
zaworami. Istniejące odbiorniki gazowe zlokalizowane w poszczególnych 
mieszkaniach nie podlegaj wymianie w ramach w/w inwestycji. 
 

6.1. Prowadzenie przewodów 
 
Poziom gazowy należy wykona z rur stalowych spawanych i  prowadzić pod 

stropem piwnicy i zasilić z  niego jeden  piony gazowy zaprojektowany dla klatki  
mieszkalnej nr 23. Pod pionem zamontować należy kurek gazowy DN 32. 

Od gazomierzy zlokalizowanych w mieszkalnych  wykonać  instalację wewnętrzną  
zgodnie z rysunkami. Po wprowadzeniu instalacji do 
poszczególnych pomieszczeń  dokonać należy podłączenia jej do odbiornika na stałe przy 
pomocy dwuzłączki lub atestowanego do gazu węża elastycznego. Zamontować należy 
przed każdym odbiornikiem gazowym kurek gazowy odcinający nie niżej jak 0,7m od 
podłogi w widocznym i dostępnym miejscu. Instalację wewnątrz budynku należy prowadzi 
po wierzchu ścian,(odcinki poziome ze spadkiem 4 ‰ w kierunku przyborów gazowych), 
2 cm od tynku, mocować na uchwytach rozmieszczonych co 1,5-2m.Przewody gazowe 
należy prowadzi 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 ) stosowa 
tuleje ochronne wystające po 3 cm z każdej strony przegrody, uszczelnionych szczeliwem 
nie powodującym korozji rur. 
Wszystkie pomieszczenia z zamontowanymi odbiornikami gazowymi mają 
Wymaganą  wysokość ponad 2,2m. 
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Nową instalację gazową należy wykona z rur stalowych czarnych bez szwu, 
wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Rury powinny posiada świadectwo 
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Poszczególne odcinki należy łączy przez 
spawanie acetylenowo – tlenowe i zabezpieczy przed korozją malowaniem farbami – 1 
warstw farby podkładowej i dwoma warstwami farby antykorozyjnej nawierzchniowej 
 w kolorze żółtym. 
 
Alternatywnie w mieszkaniach ( nie na klatce schodowej) do wykonywania instalacji 
można użyć rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciągnionych , bez szwu o twardo ci F-37 
(twardych) lub rur posiadających polski atest TIN i znak twardo ci Z6. Grubo ścianki rur 
miedzianych w instalacjach gazowych nie mogą być mniejsze ni 1 mm. I tak odpowiednio 
należy zastosować rury miedziane odpowiednio o średnicy: 15,0x 1,0mm, 22,0x 1,0 mm i 
28,0x 1,5mm (odpowiednio odległości uchwytów nie większe ni 1,25 dla rury Dn 15, 
2,0 m dla rury Dn 22 oraz 2,25 m dla rury Dn 28 mm). 
Łączenie rur miedzianych należy wykona metod kielichowania i lutowania kapilarnego z 
zastosowaniem lutu twardego o temperaturze roboczej powyżej 650 °C. 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 stosowa kształtek mosiężnych. Kształtki z miedzi winny 
odpowiada DIN 1787, natomiast z brązu DIN 1705 i posiada wyraźne oznaczenie 
określające jako materiału tj. Rg lub GM i znak producenta. Gwinty tych kształtek 
posiadaj gwinty gazowe ( calowe typu BSPT-G). Lutowanie rur miedzianych z 
kształtkami przejściowymi wykonujemy tymi samymi lutami ( np.: LS-45, LAg34Sn, 
L-Ag45 czy L-Ag45Sn). W celu poprawienia estetyki połączeń lutowanych dopuszcza się ich 
pokrycie lakierem bezbarwnym z domieszką sproszkowanej miedzi. Do połączeń 
gwintowanych , jako materiał uszczelniający, należy stosować taśmy teflonowe typu GS 
0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniające nakładane na gwint wewnętrzny. Nie 
zaleca się stosowania szczeliwa konopnego(lnianego) ze względu na to, że przy 
skręcaniu z łącznikami brązowymi następuje jego zsuwanie z gładkich powierzchni 
gwintowanych. Do mocowania rur miedzianych gazowych należy stosowa uchwyty 
wykonane z materiałów niepalnych (Łącznie z kołkami) z przekładkami tłumiącymi drgania. 
 

6.2. Armatura 
 

Armatur odcinającą należy sytuować tak, aby zapewnić do niej łatwy dostęp. 
Każde poziome podejście do urządzenia gazowego powinno by zakończone 
kurkiem kulowym gazowym pozwalającym na szybkie odcięcie dopływu gazu. Kurki 
powinny szybko i szczelnie zamyka przepływ gazu przy obrocie o 90 °na prawo, z 
ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót do dźwigni kurka. Kurek powinien być 
wmontowany w stałą(sztywno ) część  instalacji gazowej i być trwale (sztywno) 
zamontowany do ściany, aby w przypadku jego otwierania i zamykania nie nastąpiło 
odkształcanie instalacji. 
 

6.3. Gazomierze  
 

Zużycie gazu będzie rozliczane według wskazań istniejących  gazomierzy G-4, 
zlokalizowanych w szafkach w każdym z lokali mieszkalnych. 
Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnia łatwy dostęp do ich kontroli lub 
wymiany. Gazomierz należy podłączyć z lewej strony rurą zasilającą, a przed gazomierzem 
zamontować kurek kulowy odcinający do gazu DN 15. 
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6.4. Wentylacja pomieszczeń i odprowadzenie spalin 

 
Wszystkie pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia gazowe posiadają 

czynne przewody wentylacyjne wywiewne. Przed przystąpieniem do wymiany instalacji 
gazowej należy zlecić przeprowadzenie kontroli przewodów wentylacyjnych i spalinowych 
w celu stwierdzenia prawidłowości działania wentylacji wywiewnej .Na klatce  schodowej 
na ostatniej kondygnacji (w ścianie zewnętrznej pod sufitem ) umieszczona jest kratka 
wentylacyjna . 
 

6.5. Wymagania , sprawdzenie i uruchomienie instalacji 
 

Do wykonania instalacji gazowej należy użyć  materiałów posiadających atesty 
i dopuszczenia w wykonawstwie tych robót. Wykonanie instalacji powierzyć należy osobie 
posiadającej uprawnienia budowlane do wykonania instalacji gazowej i stosowne 
uprawnienia energetyczne w zakresie wykonywania robót. Próby szczelności należy 
przeprowadzi wg normy PN-70/B-10715. Instalację gazową należy sprawdzi na szczelność 
(sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa przez 30 min.) 

Wykonanie oraz sprawdzenie instalacji gazowej powinno by wykonane przez 
pracownika uprawnionego do wykonawstwa i sprawdzenia instalacji gazowej tj: 
uprawnienia budowlane instalacyjne i uprawnienia energetyczne dla instalacji gazowej 
typu „E” lub ”D” w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
Odbioru instalacji dokonuje równie przedstawiciel Rejonu Gazowniczego. 

 
 

6.6. Próba szczelności  
 
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z polską normą PN-92/M-34503, 

„Gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów”. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami 
oraz odrębnie dla instalacji w poszczególnych mieszkaniach z pominięciem 
gazomierzy. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej 
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu 
kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby 
szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
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 zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego 
powinno wynosić 0,1 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 min. od 
ustabilizowania się ciśnienia nie nastąpi spadek ciśnienia. 
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien 
być podpisany przez przedstawiciela właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji 
gazowej. 

Po przeprowadzeniu głównej próby szczelności przeprowadzić ponowną próbę z 
podłączonymi urządzeniami i odkręconymi kurkami. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie 
przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 0,015 MPa. 
Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 min. od 
ustabilizowania się ciśnienia nie nastąpi spadek ciśnienia. 
Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej wodą 
lub innymi cieczami. 
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7.0. Uwagi końcowe 
 

1. Całość robót montażowych i towarzyszących należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru prac budowlano 
montażowych" cz.II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych", przepisami BHP 
oraz Polskimi Normami. 
2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż wskazane w projekcie pod 
warunkiem 
zachowania przez nie odpowiednich parametrów jakościowych i technicznych. 
4. W przypadku mijania, krzyżowania lub kolizji projektowanej instalacji z istniejącymi w 
budynku instalacjami lub urządzeniami należy ominąć lub przesunąć istniejące 
„przeszkody” zachowując odstępy zgodne z obowiązującymi przepisami (dot.szczególnie 
inst. gazowych i elektrycznych) 

 
 

 
Opracowała : mgr inż. Kamila Dyjas  
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9.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1. Zakres robót 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Koszalinie przy ul. Broniewskiego 17-19 dz nr 
212/2 obr.0019 Koszalin. 
 
2. Podstawa prawna 
Podstawą prawną opracowania „informacji” jest art. 20 ust.Ib Prawo budowlane 
(Dz.U.Nr.207r z 2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami ) 
oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.u.Nr. 120 poz 
1126 ) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tom I cz I Tom II 
Obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy . 
 
3. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszej informacji BIOZ jest bezpieczne wykonanie przebudowy wewnętrznej  
instalacji gazowej. 
 
4. Zakres i wytyczne do prowadzenia robót 

• przed rozpoczęciem prac na instalacji gazowej , należy bezwzględnie 
odciąć dopływ gazu 

• instalację gazową należy przedmucha gazem obojętnym , a 
pomieszczenia w których nastąpi prace należy przewentylować 

• prace gazoniebezpieczne wykonać pod 
kontrolą Zakładu Gazowniczego 

• przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić 
funkcjonowanie urządzeń oraz stan techniczny narzędzi 

• przy pracach gazoniebezpiecznych używa tylko narzędzi 
nieiskrzących 

• kontrolę szczelności  prowadzi przy pomocy wody mydlanej lub 
wykrywacza gazu 

• próby szczelności wykonywa tylko powietrzem  
• odpowietrzenie instalacji wykonuj przedstawiciele Zakładu Gazowniczego 
• prace spawalnicze wykonywa może tylko spawacz posiadający aktualne uprawnienia 
• po zakończeniu prac należy udzieli użytkownikom informacji 

dotyczących prawidłowego działania urządzeń gazowych, kanałów 
wentylacyjnych oraz zagrożeń  wynikających z ich nieprawidłowego działania 

• stanowisko gazów technicznych wykonać zgodnie z zasadami, 
zwracając szczególną uwag na szczelność  zaworów butli 
podczas prac przy instalacji gazowej miejsce pracy należy wyposażyć w gaśnice proszkową 
lub śniegową  , koc gaśniczy oraz apteczkę. 
 

6. Przewidywane zagrożenia 
 

• Roboty przy demontażu /montażu instalacji gazowej: 
• upadek z wysokości, 
• upadek przy przenoszeniu materiałów i urządzeń 
• uraz oczu np. przy przebijaniu otworów, 
• uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur. spawaniu 
• urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu  
• nagazowane gazociągi 
• zasłabnięcie w czasie robót 
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7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadząc roboty budowlane należy 
stosowa zasady BHP i p.-po . gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak 
i użytkowników instalacji. 
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 prac oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
• dostarczy środki ochrony indywidualnej, 
• określi zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 
• wyznaczy osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej 

pomocy. 
 
 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniające bezpieczne i sprawna komunikację , umożliwiając szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi 
badaniami, wyposażeniem w kaski i odpowiedni odzież ochronną . Robotnicy 
wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiada uprawnienia do 
obsługi tych urządzeń . Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować 
si właściwą jakości i sprawności techniczną , sprawdzaną przez kierownika budowy. 


