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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego
budowlanego:

przedmiotem zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pn.: „Wewnętrzna instalacja gazowa w
lokalach mieszkalnych” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego.
Kategoria obiektu budowlanego: XIII
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:
Eksploatacja przez Inwestora zgodnie z przeznaczeniem instalacji gazowej.
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego – nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:
a) kubaturę – nie dotyczy,
b) zestawienie powierzchni – nie dotyczy,
c) wysokość, długość, szerokość, średnica:
Trasa oraz średnica zgodnie z częścią rysunkową projektu architektoniczno- budowlanego.
d) liczbę kondygnacji: nie dotyczy,
e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej: W warunkach normalnej eksploatacji nie jest
prawdopodobne pojawienie się atmosfery wybuchowej (a jeżeli się pojawi to tylko na krótki
okres). W związku z tym nie przewiduje się stałych urządzeń gaśniczych.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
W terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. W związku z tym inwestycję
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali
mieszkalnych i użytkowych – nie dotyczy.
7. W przypadku zamierzenia
wielorodzinnego – nie dotyczy.

budowlanego

dotyczącego

budynku

mieszkalnego

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepełnosprawne – nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie pod względem:
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a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz
wód opadowych – nie dotyczy.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie dotyczy.
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – nie dotyczy,
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne:
- projektowana instalacja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, istniejący
drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebę.
10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych,
środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło – nie dotyczy.
11. W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę – nie dotyczy.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
12.1 Instalacja wewnętrzna gazu.
Budynek mieszkalny zasilany jest gazem ziemnym z gazociągu niskiego ciśnienia.
Budynek ma dwie kondygnacje i jest podpiwniczony. Projektuje się montaż i podłączenie do
projektowanej wewnętrznej instalacji gazowej następujących urządzeń:
1. Kocioł gazowy dwufunkcyjny 17kW – 1+1szt.
2. Kuchnia gazowa 6kW - 1+1szt.
UWAGA:
Po uzyskaniu zapewnienia dostawy gazu dla w/w urządzeń można przystąpić do
realizacji projektu.
Kurek główny instalacji jest umieszczony na zewnątrz budynku w szafce ściennej.
Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H – 74219 łączonych przez
spawanie, wewnątrz budynku za gazomierzem można wykonać z rur miedzianych łączonych
lutem twardym, prowadząc je aż do aparatów gazowych. Przewody gazowe należy prowadzić po
wierzchu ścian w odległości 3 cm od tynku w poziomie piwnic i 2 cm w poziomie kondygnacji
wyższych, mocując je przy pomocy uchwytów (obejm) stalowych z kołkami rozporowymi
Ø8÷Ø10 w rozstawie co 1,5 m.
Przewody gazowe, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących
wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.),
należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac
konserwacyjnych.
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Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej
0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z
innymi instalacjami powinny być od ich oddalone minimum 20 mm.
Przewody poziome montować ze spadkiem 0,4% w kierunku od gazomierza do aparatu
gazowego i od gazomierza do kurka głównego. Aparaty gazowe połączyć z instalacją gazową za
pomocą dwuzłączek, montując je przed kurkiem odcinającym dopływ gazu patrząc od strony
aparatu gazowego. Na podejściach do aparatów gazowych zamontować kurek gazowy
ćwierćobrotowy o odpowiednim przekroju.
Przy przejściach przewodów przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody
należy prowadzić w rurach ochronnych, stalowych, uszczelnionych odpowiednim szczeliwem.
Przy przejściu przez strop rura ochronna powinna wystawać po 3 cm z każdej strony stropu.
Wszelkie przejście przez ściany i stropy wykonywać za pomocą wiertnic.
Długość przewodu spalinowego z kotła gazowego nie może być większa niż 2,0 m.
Przewód spalinowy należy układać ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego. Przewód
powietrzno-spalinowy o średnicy 80/125 wyprowadzić do kanału (5) dla lokalu nr. 3 oraz (4) dla
lokalu nr. 4 w oparciu o przeprowadzone ekspertyzy kominiarskie. Zastosować wkłady
kominowe kwasoodporne.
W pomieszczeniach przeznaczonych na kocioł/podgrzewacz gazowy zapewnić wentylację
wywiewną grawitacyjną.
Gazomierze miechowe typ G4 zamontować w szafkach gazomierzowych z otworami
wentylacyjnymi na klatce schodowej. Na dopływie gazu do gazomierzy zamontowane są kurki
gazowe ćwierćobrotowe o odpowiednim przekroju. Podejście pod gazomierz wykonać z
zastosowaniem stelażu wg. warunków przyłączenia do sieci gazowej.
4. Uwagi dla wykonawcy











Przed zainstalowaniem aparatu gazowego należy sprawdzić, czy jest on przystosowany
do spalania gazu ziemnego.
Przed oddaniem instalacji do użytku, należy wykonać próbę drożności w obecności
przedstawiciela dostawcy gazu.
Próbę szczelności należy wykonać osobno dla przewodów doprowadzających i osobno
dla każdego przewodu za gazomierzem. Kontrolę szczelności instalacji wewnętrznej
należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza o ciśn. 0,5 kG/cm2 przez okres
30 minut.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Po wykonaniu próby szczelności (pozytywnej), przewody instalacji gazowej należy
zabezpieczyć antykorozyjnie.
W pomieszczeniach z piecem dwufunkcyjnym lub kąpielowym należy wykonać
otwór wentylacyjny nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm2.
Przed dokonaniem odbioru instalacji gazowej należy przedłożyć dla przedstawiciela
dostawcy gazu, protokół badania sprawności przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
wystawiony przez uprawnioną jednostkę lub Spółdzielnię Kominiarską oraz warunki
zapewnienia dostawy gazu dla podłączonych przyborów.
Montaż instalacji gazowej wykonać zgodnie Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dnia
15.06.2002r
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
Obiekt budowlany objęty jest zakresem następujących robót:
 Organizacja i zabezpieczenie miejsca robót wg potrzeb,
 Dowóz materiałów do budowy instalacji,
 Roboty demontażowe,
 Roboty montażowe instalacji,
 Próba szczelności instalacji, rozruch instalacji.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
W budynku objętym zakresem zamierzenia budowlanego znajdują się :
 Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna.
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Przewody instalacji wewnętrznej elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, CO, gazowe.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:
 Ograniczone przestrzenie,
 Powierzchnie gorące (prace spawalnicze),
 Wysiłek fizyczny,
 Utrudnienie w poruszaniu się z powodu pracy w pomieszczeniu zamkniętym,
 Upadek z wysokości – prace prowadzone na drabinie,
 Uszkodzenie przewodów elektrycznych maszyn i urządzeń,
 Uszkodzenie ciała pracownika narzędziem o ostrych krawędziach lub przy użyciu elektronarzędzi,
 Upadek przedmiotów z wysokości,
 Porażenie prądem elektrycznym
 Uszkodzenie ciała od dźwigania zbyt dużych ciężarów.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach
instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:
Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,

Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z
charakterystyką rodzaju zagrożeń,

Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie
przepisów bhp,
Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do

stosowania przez pracowników,
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.
Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z projektem,


Przy robotach budowlanych należy: Sprawdzić sprawność sprzętu, pouczyć pracowników o bezpiecznych
metodach pracy, powierzyć obsługę sprzętu wykwalifikowanemu pracownikowi,

Teren prowadzenia robót stwarzających zagrożenie, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych należy stosować środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (zapory, pomosty
itp.).

Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru. Pracodawca musi w każdej chwili
zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
 Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu pomocy medycznej.
 Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne.
 Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszą być: Właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz
wytrzymałe stosownie do wykonywanych czynności, właściwie użytkowane, utrzymywane w stanie zapewniającym
sprawność, sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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