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1.3. Decyzja uprawnień budowlanych mgr. inż. Aneta Lewandowska 
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1.5. Zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej 
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1.6. Aneks do warunków gazowych 
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2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz 

budowlanej, kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej 

wody użytkowej, instalacji gazowej oraz modernizacji pomieszczeń piwnicznych na 

pomieszczenie kotłowni do budynku wielorodzinnego  przy ul. Piłsudskiego 7 w 

Węgrowie.  

2.2. Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora 

 zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej wydane przez MSG sp. z o.o.  

Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 4. Numer 

warunków WARGOK/871/W/361/2008 z dnia 14-11-2008 r. wraz z aneksem 

ważności warunków gazowych 

 dokumentacja odtworzeniowa architektoniczno-budowlana 

 inwentaryzacja pomieszczeń w piwnicy 

 audyt energetyczny 

 obowiązujące normy i przepisy 

2.3. Zakres opracowania 

 Projekt przyłączenia gazu do kotłowni i części mieszkalnej wraz z instalacją 

gazową 
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3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

3.1. Projekt przyłączenia gazu do kotłowni i części mieszkalnej wraz z instalacją 

gazową 

3.1.1. Dane ogólne 

Projekt dotyczy wewnętrznej instalacji gazowej (na gaz GZ 50) dla budynku 

wielorodzinnego znajdującego się w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 7. 

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego 

budynku zamieszkania zbiorowego celem dostarczenie paliwa gazowego dla potrzeb: 

komunalno bytowych, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania 

pomieszczeń.  

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, bazę do gazyfikacji stanowić 

będzie istniejący gazociąg średniego ciśnienia DN 63 mm PE w ul. Piłsudskiego.  

Kurek główny  znajdować się będzie wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym w 

szafce gazowej zlokalizowanej przy krótszej ścianie zewnętrznej budynku. 

3.1.2. Wyposażenie 

Budynek planuje się wyposażyć w następujące aparaty gazowe:  

- atestowany kocioł dwufunkcyjny gazowy Vitogas 200-F o mocy 60 kW 

- gazomierz miechowy BK-G6 dla kotłowni 

- 18 kuchenek gazowych 

- 18 gazomierzy miechowych BK-G1.6 dla lokali mieszkalnych 

- 18 szafek gazowych natynkowych SGN 500x500x250 

3.1.3. Instalacja Gazowa 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 12-04-2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z dnia 15-06-2002r. poz.690 ) ze 

zmianami ( Dz. U. nr 109 poz 1156 z 2004 r.)  

Na wewnętrzną instalację gazową składa się: 

- wewnętrzna instalacja gazowa w budynku z rur stalowych bez szwu  
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- zawory odcinające 

3.1.4. Szafka gazowa 

Projektuje się szafkę gazową  o wymiarach 840 x 860 x 270 [mm] np. firmy EM- GAZ . 

W szafce tej znajdować się powinny : 

- zawór główny DN 20  

- elektrozawór MAG-3 DN 32  

- gazomierz G 6  

- reduktor gazu R 70 

- filtr gazu FGA 15/P 

- trzy gazowe zawory sferyczny 1/2’’ 

- gazowy zawór sferyczny 1’’ 

- dwa gazowe zawory sferyczne 5/4’’ 

- dwa manometry tarczowe 

Szafka powinna być zabezpieczona antykorozyjnie, posiadać zamek otwierany kluczem 

trójkątnym. W celu ochrony szafki przed korozją należy pomalować ją antykorozyjną 

farbą podkładową, a następnie farbą nawierzchniową koloru żółtego. Można również 

użyć szafki wykonanej z włókien poliestrowych spełniającej przepisy i normy 

dotyczące szafek gazowych.  

Szafkę należy umieścić wraz z wyposażeniem przy ścianie zewnętrznej budynku, 0,5 m 

nad  gruntem w odległości co najmniej 1 m od okien i drzwi. 

Przewody gazowe instalowane w szafce powinny być wykonane z rur stalowych bez 

szwu. 

Szczelność punktu redukcyjnego po zainstalowaniu powinna być sprawdzona pod 

ciśnieniem roboczym, za pomocą środków pianotwórczych lub elektronicznych 

wykrywaczy gazu. 

3.1.5. Przyłącze średniego ciśnienia 

Przyłącze gazowe powinno być w miarę możliwości prowadzone w linii prostej, 

prostopadle do granicy budynku, możliwie najkrótszą drogą. Z zachowaniem odległości 

bezpiecznych w stosunku do innych elementów uzbrojenia. Skrzyżowania z 
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urządzeniami podziemnymi, od których nie udało się zachować przepisowych 

odległości pionowych zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych. 

Odgałęzienie od gazociągu wykonać za pomocą trójnika siodłowego zgrzewanego 

elektrooporowo. W odległości około 1m od ściany zainstalować kształtkę przejściową  

(PE/stal), do której należy wmontować stalową rurę przewodową wygiętą w kształt 

łagodnego  łuku. W  miejscu wyjścia stalowej rury ponad ziemię zamontować stalową 

rurę ochronną. Rury przewodową i ochronną należy zamocować do ściany 

przeznaczonymi do tego celu uchwytami. 

 

3.1.6. Części mieszkalna 

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla części mieszkalnej obejmuje:  

 Montaż gazomierzy miechowych G1.6 na klatkach schodowych w układzie 3 

gazomierze jeden pod drugim. Gazomierze należy instalować w taki sposób aby 

dolna krawędź najniższego gazomierza nie leżała niżej niż 0,3m nad podłogą i 

dolna krawędź gazomierza umieszczonego najwyżej nie przekraczała 1,8m. 

 Montaż szafek gazowych natynkowych wewnętrznych 200 wykonanych ze stali 

o wymiarach 500x500x250 kod SGN. 

 Wykonanie wewnętrznej instalacji z rur stalowych bez szwu zgodnie z 

załączonymi schematami. 

 Montaż zaworów odcinających przed gazomierzami i przed kuchenkami 

gazowymi. 

 Montaż zaworów odcinających pod pionami gazowymi. 

Obliczone straty wraz z odzyskiem na przesyle gazu od kurka głównego do 

najniekorzystniej położonej kuchenki gazowej wynoszą Pstrat=163Pa 

 

3.1.7. Kotłownia 

Projekt instalacji gazowej dla kotłowni obejmuje: 

 Montaż gazomierza na części przyłącza zaopatrującego kotłownie w paliwo 

gazowe 
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 Montaż elektrozaworu odcinającego na części przyłącza zaopatrującego 

kotłownie w paliwo gazowe 

 Projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni 

Wyposażenie projektowanej kotłowni składa się z jednego kotła gazowego typ Vitogas 

200-F firmy Vissmann [60 kW] z palnikiem atmosferycznym. Wymagane ciśnienie 

atmosferyczne dla podanych palników wynosi 20mbar. 

W celu doprowadzenia gazu do kotłowni projektuje się szafkę gazową wraz z 

elektrozaworem MAG-3, zaworem odcinającym i gazomierzem G6 na ścianie 

zewnętrznej budynku w szafce z zaworem głównym. Dodatkowo w  szafce projektuje 

się trójnik rozdzielający instalacje na cześć mieszkalną i kotłownie. 

Gazomierz G6 jest przeznaczony do pomiaru gazu tylko dla kotłowni.  

Elektrozawór będzie połączony z czujnikiem gazu umieszczonym w kotłowni i w razie 

przekroczenia stężenia gazu odetnie dopływ paliwa gazowego tylko do części kotłowej. 

Obliczone straty wraz z odzyskiem na przesyle gazu od kurka głównego do kotła 

gazowego wynoszą Pstrat=77,6Pa 

3.1.7.1. System bezpieczeństwa 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej w kotłowni 

przewidziano „Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej” produkcji GAZEX 

Realizowane przez system funkcje: 

1. wykrycie podwyższonego stężenia gazu i wygenerowanie ostrzegawczego sygnału 

optycznego 

2. wykrycie wysokiego stężenia gazu i zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu 

do instalacji oraz wygenerowanie sygnału akustycznego i optycznego. 

W skład tego systemy wchodzą: 

1. Zawór odcinający klapowy MAG – 3 DN32 kołnierzowy 

2. DEX- 1.2 - detektor gazu szt.1 

3. SL – 21 -  sygnalizator akustyczno – optyczny szt.2 

4. MD-2.Z - moduł alarmowy sterujący pracą elementów jw. (umieszczony poza 

kotłownią) 

Zawór klapowy MAG-3 DN32 należy umieścić w skrzynce gazowej na ścianie na 



   

Bartłomiej Miszta  | PROJEKT WIELOBRANŻOWY 

DLA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO,  

WĘGRÓW, UL. Piłsudskiego 7 

21 

 

zewnątrz budynku kotłowni. Zawór zamykany jest impulsem elektrycznym. Otwierać 

zawór można tylko ręcznie, co powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób 

nadzoru. 

Detektor gazu DEX- 12 zawiesić ok. 30cm pod sufitem, nad kotłami w kotłowni 

Detektor  gazu powinien być zamontowany nie dalej niż 8 m od potencjalnego źródła 

emisji gazu, w miejscach nienasłonecznionych, nie zagrożonych udarem 

mechanicznym, z dala od źródła ciepła i nawiewników. Sygnalizatory Sl-21 należy 

zainstalować : jeden w pomieszczeniu obsługi dyżurnej obiektu, drugi na ścianie na 

zewnątrz budynku. Moduł alarmowy umieścić poza kotłownią na ścianie korytarza lub 

w pomieszczeniu obsługi.(maksymalnie w odległości do 50m od MAG 3). 

3.1.8. Wewnętrzna instalacja gazowa z rur stalowych  

a) Przewody gazowe  

Przewody instalacji projektuje się z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-

1:2000, łączonych przez spawanie. Przejście przewodu przez ścianę lub strop wykonać 

w tulejach ochronnych o średnicy o 2 cm większej niż średnica przewodu. Rura 

osłonowa powinna wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Wolną przestrzeń tulei 

wypełnić szczeliwem nie powodującym korozji. 

Przewody wewnątrz prowadzić natynkowo w odległości 2 cm od lica przegród 

budowlanych. Przewody nad tynkowe mocować do ścian lub stropów typowymi 

uchwytami instalacyjnymi co 2-3m, obowiązkowo mocować w miejscach instalowania 

armatury i rozgałęzień.  

Przewody instalacji gazowej mogą się krzyżować i być prowadzone wzdłuż przewodów 

instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczeń przy umieszczeniu ich nad 

przewodami elektrycznymi oraz: 

- minimum 15 cm nad poziomymi rurami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania 

- 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych 

- 10 cm na nieuszczelnionymi puszkami rozgałęźnymi instalacji elektrycznej 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących  

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle  
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b) Odbiorniki gazu  

Odbiorniki gazu łączyć z instalacją za pomocą dwuzłączki i węża elastycznego do gazu. 

Przed odbiornikami gazowymi należy zamontować atestowane kurki kulowe odcinające 

na wysokości nie niższej ni. 70 cm od podłogi.  

3.1.9. Próby Szczelności 

Główną próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy 

gazu, przed pomalowaniem i przykryciem instalacji. Wykonana instalacja gazowa 

powinna być poddana próbie szczelności poprzez napełnienie przewodów powietrzem 

pod ciśnieniem 0,1MPa.  

Do kontroli należy używać manometru rtęciowego lub wodnego. Instalacja jest szczelna 

o ile wytworzone ciśnienie w ciągu 30 minut nie ulegnie zmianie.  

Trzykrotnie wykonana próba szczelności z wynikiem negatywnym kwalifikuję 

instalację do rozebrania i powtórnego wykonania. Szczelność połączeń i kurków 

sprawdza się przez powlekanie badanych miejsc wodą mydlaną przy pomocy pędzla lub 

za pomocą specjalnych testerów szczelności lub eksplozymetrów.  

Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby 

szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo. 

Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez wykonawcę winien nastąpić ostateczny 

komisyjny odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  

4. Pomieszczenie kotłowni prace budowlane 

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z rysunkami z symbolem A oraz E. Zakres 

prac budowlanych obejmuje: 

 Pogłębienie posadzki w pomieszczeniu kotłowni o 0,5 [m] 

 Wylanie nowej posadzi po pogłębieniu pomieszczenia według wskazań 

pokazanych na rysunku 

 Wybudowanie studzienki schładzającej – wykucie otworu w posadzce o 

wymiarach 1,0 [m] x 1,0 [m] oraz wykopanie na głębokość 0,9 [m]. 

 Wykucie otworów wentylacyjnych spalinowych oraz otworu okiennego w 

ścianie zewnętrznej budynku. 
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 Montaż okna i drzwi o odporności ogniowej EI 60 

 Drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła cieplnego należy wykonać jako drzwi 

z blachy stalowej o wymiarach Boh = 900x2000 [mm], z tablicą informacyjną 

zaopatrzone w zamek zasuwowy i uchwyty do założenia kłódki. Wymiary drzwi 

zgodne z wymaganiami BN-90/8864-46 

 Wykonanie podłogi i schodków do kotłowni z płytek lastrykowych. 

 Odpływ wody grzewczej z kotłów będzie odbywał się grawitacyjnie za pomocą 

spadku poziomego 0,5% podłogi pomieszczenia i zbierany do wpustu 

podłogowego o wymiarze Ød = 900 [mm].  

 Wykonanie wylewki (fundamenciku) pod kocioł z betonu obłożonego lastryko o 

wysokość ok. 10cm  

 Ściany wewnętrzne pomieszczenia kotłowni należy otynkować zaprawą 

cementowo-wapienną oraz pomalować trzykrotnie farbą emulsyjną lub akrylową 

na kolor biały (RAL 9010). 

 Montaż oświetlenia pomieszczenia kotłowni w systemie antywybuchowym 

 Montaż gniazdek elektrycznych oraz włączników świetlnych w ayatemie 

antywybuchowym na wysokości 1,2 [m] 

 Montowane kable elektryczne umieszczone winny być pod stropem 

pomieszczenia owinięte grubą izolacją (IP65) oraz prowadzone w korytkach 

W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować na ścianie wewnętrznej szafkę 

informacyjno-regulacyjną w której będą znajdowały się przyrządy informacyjne 

odnośnie czujników oraz sterowanie do automatyki kotła gazowego. Zasilanie do 

szafki, pomp obiegowych oraz instalacji elektrycznej należy poprowadzić z istniejącej 

skrzynki elektrycznej znajdującej się na klatce schodowej tuż przy wejściu do 

piwnicy. Szafka winna być odpowiednio zabezpieczona przed dostaniem się osób 

trzecich oraz opisana. 

Sprzęgło hydrauliczne i rozdzielacze należy umieścić na stelażach wykonanych np. z 

kątowników. Przewody powinny być przymocowane kotwami do sufitu bądź do ścian, 

Należy dodatkowo umieścić mocowanie przy ciężkich elementach armatury w postaci 

wsporników wykonanych z kątownika lub teownika. 
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5. Uwagi i zalecenia montażowe 

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych” COBRTI INSTAL oraz przestrzegać 

Rozporządzenia Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].  

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

Zastosowane materiały i urządzenia techniczne winny odpowiadać wymaganiom 

jakościowym w zakresie BHP, określonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji 

[Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiadać znak bezpieczeństwa B lub CE oraz świadectwo 

dopuszczenia do produkcji. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami. 

 

 

mgr inż. Mariusz Wójcik 

nr upr. MAZ/0056/PWOS/03 
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6. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

„PROJEKT WIELOBRANŻOWY DLA BUDYNKU ZAMIESZKANIA 

ZBIOROWEGO” 

 

WĘGRÓW, UL. Piłsudskiego 7 

 

  My niżej podpisany oświadczamy, iż ww. projekt budowlany jest wykonany 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant:      Sprawdzający: 

mgr inż. Mariusz Wójcik    mgr inż. Aneta Lewandowska 
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7. Rysunki do części „1/2” 

B-1 USYTUOWANIE BUDYNKU 

  SKALA 1:500 

G-1  WIDOK SKRZYNKI GAZOWEJ NA ELEWACJI 

  SKALA 1:50 

G-2 AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ 

G-3 RZUT INSTALACJI GAZOWEJ W PIWNICY 

 SKALA 1:50 

G-4 RZUT INSTALACJI GAZOWEJ NA PARTERZE 

  SKALA 1:50 

G-5 RZUT INSTALACJI GAZOWEJ NA PIERWSZYM PIĘTRZE 

 SKALA 1:50 

G-6 RZUT INSTALACJI GAZOWEJ NA DRUGIM PIĘTRZE 

 SKALA 1:50 

G-7 SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ NATYNKOWEJ 

 SKALA 1:5  
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ZAŁĄCZNIK „A” 

 

Specyfikacja urządzeń dla wewnętrznej instalacji gazowej 

 

Nr. Nazwa Uwagi

1 Kocioł gazowy Vitogas 200-F typ GS2 60 kW szt. 1 Viessmann

2 Gazomierz miechowy BK-G1,6, rozstaw kródców 130 mm V=1,2m3 szt. 18 Intergaz

3 Gazomierz miechowy BK-G6, rozstaw kródców 130 mm V=2dm3 szt. 1 Intergaz

4 Manometry puszkowe do gazu, pmax=100mbar szt. 1 WIKA

5 Manometry z rurką Bourdona do gazu, pmax=10bar szt. 1 WIKA

6 Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 DN 32 szt. 1 Gazex

7 Detektor gazu dex-12 szt. 1 Gazex

8 Modół sterujący MD-2.Z szt. 1 Gazex

9 Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 szt. 2 Gazex

10 Kurek gazowy sferyczny KG1 1/2'' szt. 49 Ferro

11 Kurek gazowy sferyczny KG2 3/4'' szt. 1 Ferro

12 Kurek gazowy sferyczny KG3 1'' szt. 1 Ferro

13 Kurek gazowy sferyczny KG4 5/4'' szt. 3 Ferro

14 Złącze elastyczne do gazu DN 32 (1mb) szt. 1 -

15 Szafka gazowa o wymiarach min. 840x860x270 [mm] szt. 1 -

16 Kurek kulowy do wspawania DN 25 typ WK6bc szt. 2 Efar

Rury stalowe bez szwu DN 32 mb. 19 PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe bez szwu DN 25 mb. 34 PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe bez szwu DN 20 mb. 13 PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe bez szwu DN 15 mb. 235 PN-EN 10208-1:2001

Kolano stalowe DN32 szt. 9

Kolano stalowe DN25 szt. 6

Kolano stalowe DN15 szt. 156

Trójnik DN25 szt. 3

Trójnik DN20 szt. 12

Trójnik DN15 szt. 2

szt./mb.
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Załącznik „B” 

Rysunek szafki gazowej wraz z jej wyposażeniem 

 


