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OPIS   TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji

mechanicznej dla lokalu  mieszkalnego nr 2 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 przy ul. Piasta 19  w Rybniku 

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkłady budowlane
- obowiązujące normy i przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie , wraz z późniejszymi zmianami .
-warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej
- opinia kominiarska

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej 
– gaz ziemny dla lokalu mieszkalnego nr 2 budynku wielorodzinnym przy
 ul. Piasta 19 w Rybniku. 

2. Część szczegółowa
2.1. Źródło dostawy gazu i główny kurek 

Źródłem dostawy gazu będzie istniejący gazociąg gazu ziemnego PN – C – 04753 – 
E niskiego ciśnienia  w ul. Piasta . Należy wykorzystać istniejące przyłącze gazu, 
które jest doprowadzone jest do budynku do szafki kurka głównego .
Należy wykorzystać istniejący pion gazowy na klatce.

2.2. Opis rozwiązań projektowych 

Zakłada się wykorzystanie istniejącego  pionu gazowego w budynku.
Projektuje się nową instalację gazową od pionu poprzez nowy gazomierz do 
urządzenia gazowego  w mieszkaniu. 
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2.3. Zapotrzebowanie gazu

Umowna moc – maksymalne zapotrzebowanie gazu dla 1 lokalu mieszkalnego  
wynosi = 1,8m3/h

2.4.Przybory gazowe

W lokalu mieszkalnym zainstalowane będą następujące przybory gazowe :

a) kocioł gazowy wiszący 2 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, 
kondensacyjny TURBO o mocy 4,7- 24kW      - 1 szt. 

2.5.Gazomierz

Dla pomiaru gazu  dla lokalu  mieszkalnego projektuje się gazomierz G – 2,5  
zlokalizowany w na klatce schodowej . 
Gazomierz zabudować na wewnętrznej ścianie budynku na wysokości 0,5 – 1,8 m
 od spodu.
Przed  gazomierzem zainstalować kurek odcinający. 
Odległość gazomierza od urządzenia gazowego minimum – 3,0 m w rozwinięciu 
długości oraz 1,0m w rzucie.

2.6.Instalacja gazowa 

Instalację gazową w budynku wielorodzinnym wykonać z rur miedzianych    
łączonych przez lutowanie lutem twardym lub łączone na złącza zaciskowe.
W/w kształtki muszą posiadać niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych a przestrzeń 
wypełnić silikonem. 
Prowadzenie przewodów przez pomieszczenia , wnęki zabudowane bez wentylacji 
wykonać poprzez prowadzenie w rurze ochronnej stalowej wyprowadzonej poza lico 
ściany nieuszczelnione – wg części rysunkowej.
Przed kotłem gazowym zabudować zawór kulowy do gazu gwintowane. 

Prowadzenie przewodów :
- po ścianach i pod stropami , w odległości 2 cm od powierzchni tynku , z 
zastosowaniem typowych uchwytów instalacyjnych
- przewody instalacji gazowej , w stosunku do innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku , należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
ich użytkowania , z zachowaniem odległości umożliwiających wykonanie prac 
konserwatorskich
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Minimalne odległości przewodów gazowych wynoszą :
- od poziomych rur wod. – kan. - 15 cm
- od poziomych rur c.o. - 15 cm
- od pionowych rur wod. – kan. - 10 cm
- od pionowych urządzeń elektrycznych - 60 cm

Przewody instalacji gazowej należy mocować do ścian za pomocą odpowiednich 
uchwytów w następujących odległościach :
- na poziomach dla rur do DN 40 - co 1,5 m
- na poziomach dla rur powyżej DN 40 - co 3,0 m
- na pionach dla rur DN 40 - co 2,5 m
- na pionach dla rur powyżej DN 40 - co 4,0 m

2.7.Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania przewodem 
powietrzno-spalinowym DN80/125 – przez ścianę a następnie kominem -przewodem 
powietrzno-spalinowym DN80/125 wraz z izolacją termiczną wyprowadzić nad dach 
zgodnie z częścią architektoniczną po elewacji budynku. Przewód powietrzno - 
spalinowy zastosować systemowy z klapą rewizyjną i króćcami pomiarowymi. 

Wentylacja łazienki
Nawiew powietrza do  łazienki poprzez kratki w drzwiach o pow. min. 220 cm2. 
Świeże powietrze do mieszkania będzie dostarczane przez nawiewniki okienne 
ciśnieniowe w kuchni i pokojach.
Usytuowanie nawiewników wg cz. rysunkowej.
Wywiew powietrza z łazienki za pomocą kratki wywiewnej DN125 do kanału 
wentylacji mechanicznej wyprowadzonej na zewnątrz wg części rysunkowej.

2.8.Próba szczelności i zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu robót montażowych instalację gazową w budynku należy poddać 
próbie szczelności na ciśnienie próbne 100 kPa , czas trwania – 30 minut.

3.Wentylacja mechaniczna 

Dla lokalu mieszkalnego projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną.
Założono ilości wywiewanego powietrza:
-łazienka -50m3/h
- garderoba -15m3/h
- kuchnia -50m3/h
- pokój 2 - 30m3/h
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Powietrze będzie wywiewane z pomieszczeń za pomocą kratek DN100,DN125 
kanałem typu SPIRO stalowym z wentylatorem kanałowym DN125 V=145m3/h z 
regulatorem obrotów.

Uwaga  :
1.Wentylacja wywiewna musi pracować w sposób ciągły przez całą dobę

2.Dopuszcza się w okresie nocnym zredukowania do 60% wydajności

3.Wentylacja musi być wykonana z materiałów niepalnych z astatem

Powyższy sposób wentylacji mieszkania zaprojektowano zgodnie z zaleceniami 
mistrza kominiarskiego p. Romana Ochocińskiego (opinia w załączeniu).

3.Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe
- Roboty powierzyć firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia 
- Wentylację i odprowadzenie spalin dla lokali wykonać pod nadzorem kominiarza i 
inspektora nadzoru
- Wszystkie zmiany uzgodnić z inspektorem nadzoru lub projektantem
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INFORMACJA   DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

        NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budynek mieszkalny wielorodzinny   

Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Piasta 19/2  w Rybniku

- Projekt budowlany wewnętrznej   instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej

  

        NAZWA INWESTORA :

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Kościuszki 17 

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA I ADRES PROJEKTANTA:

mgr. inż. Krzysztof Lachowicz

7



1.Zakres robót obejmuje :
 
-    roboty montażowo – instalacyjne – montaż wewnętrznej instalacji gazowej
( rurarz , armatura, kocioł)
-   roboty montażowo- instalacyjne – montaż wentylacji mechanicznej 
-    roboty porządkowe

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie działki zlokalizowany jest budynek wielorodzinny , przyłącze gazowe, 
przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody

3.Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie to :  
- istniejąca inst. sanitarna, elektryczna

4.Zagrożenia występujące w trakcie budowy :

- zagrożenie transporcie urządzeń i materiałów instalacji gazowej(armatura, rury, ku-
chenki ,kotły)

- zagrożenie przy pracy na wysokości przy montażu inst. gazowej, kominowej

5.Instruktaż i szkolenie pracowników 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść 
instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót 
budowlano-instalacyjnych i montażowych. 
Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w 
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty na wysokości, Roboty
montażowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn. 
26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) – Prowadzenie 
robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

Każdy pracownik powinien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej

6.Środki zapobiegawcze zagrożenia

- zabezpieczenie podczas prac montażowo-instalacyjnych  - użycie rusztowań, 
środków ochrony osobistej
- zabezpieczenie przy transporcie elementów instalacji – użycie pochylni, podno-
śników, pasów transportowych
- zabezpieczenie przy montażu instalacji gazowej
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……………………………..                                      Rybnik       styczeń 2018r.
(imię i nazwisko projektanta)                                                         (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332)
oświadczam, że projekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny , lokal mieszkalny nr  2 przy 

ul. Piasta 19 w Rybniku

- Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej
………………………………………………………………………………  

(nazwa inwestycji)

Rybnik  ul. Piasta  19/2
………………………………………………………………………………

(adres budowy)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
wykonany dla………………………………………………………………...

(nazwa inwestora)

44-200 Rybnik ul. Kościuszki  17
……………………………………………………………………………….

(adres inwestora)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

………………………………
           (podpis projektanta)
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