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1 Dane ogólne   

1.1 Przedmiot opracowania   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny instalacji gazowej w 

Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie,  zasilającej kotłownię  o mocy 300kW  oraz 

urządzenia gazowe w kuchni. Obiekt jest zlokalizowany w Włoszczowie przy ul. 

Koniecpolskiej 20 na dz. nr ewid/ 4149/ i 4151/2 obręb. 261306_4.0006.  

 

1.2 Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

– projekt budowlany instalacji gazowej, 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania stanowią: 

– umowa przyłączeniowa na z zakładem gazowniczym,  

– inwentaryzacja własna, 

– uzgodnienia międzybranżowe, 

– wytyczne inwestora, 

– obowiązujące normy i przepisy. 

2 Opis zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja będzie przeprowadzona na terenie Domu Pomocy Społecznej, 

zlokalizowana w Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 20 na dz. nr ewid. 4149/2 i 4151/2 obr. 

261306_4.0006. Obiekt składa się z czterech budynków. Pomieszczenie kotłowni i kuchni 

znajdują się w oddzielnych budynkach.  

3 Opis techniczny 

3.1 Stan istniejący 

W obecnej chwili teren podlegający inwestycji nie posiada uzbrojenia w postaci 

instalacji gazowej.  

3.2 Opis ogólny wykonania instalacji gazowej – projekt zamienny 

Projektowana instalacja prowadzić będzie gaz ziemny GZ-50. Jest to gaz pochodzenia 

naturalnego, którego głównym składnikiem jest metan. Główne wartości gazu GZ-50: 

– Liczba Wobbiego [MJ/m3] :                                                45,0 – 54,0 

– Ciepło spalania (nie mniej niż) [MJ/m3]:                             34,0 

– Wartość opałowa (nie mniej niż) [MJ/m3]:                          31,0 

– Zawartość  węglowodorów C5+ (nie więcej niż) [%V/V]      0,37 

– Zawartość  siarkowodoru (nie więcej niż) [mg/m3]             20,0 
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– Zawartość  pyłu (nie więcej niż) [mg/m3]                            0,50 

Projektowana inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowej zewnętrznej i wewnętrznej 

instalacji gazu. Będzie ona zaczynać się w punkcie redukcyjno-pomiarowym (szafce gazowej), 

zlokalizowanej na ścianie budynku garażowego.  

Punkt redukcyjno-pomiarowy należy wykonać zgodnie z projektem przyłącza gazu. 

Wyjście instalacji gazowej z ww. szafki należy wykonać z rur stalowych DN100, 

posiadających atest do transportu medium jakim jest  gaz. Projektowana instalacja będzie 

prowadzona po ściennie zewnętrznej budynku garażowego. Następnie będzie przechodzić, 

na budynek kotłowni. W tym miejscu należy wykonać odejście zasilające w gaz 

przebudowywaną kotłownię, wyposażoną w kocioł gazowy, kondensacyjny z zamknięta 

komorą spalania typ MODULEX ETX o mocy nominalnej 300kW firmy UNICAL, oraz suszarkę 

do ubrań o mocy nominalnej 300kW, zlokalizowaną w pomieszczeniu pralni.  

Na odejściu należy zamontować szafkę gazową, naścienną, wyposażoną w 

automatyczny zawór odcinający typ MAG3 DN65 firmy FLAMAGAZ. Następnie należy 

wykonać rozejście się na dwie instalacje, pierwsza zasilająca kotłownię rura stalowa DN65, a 

druga pralnie rura stalowa DN32. Na obu rozgałęzieniach należy zamontować zawory ręczne 

odcinające. Następnie obie instalacje należy wprowadzić do środka budynku.  Wejście do 

pomieszczenia kotłowni należy wykonać w rurach osłonowych jako gazoszczelne. Na 

instalacji zasilającej kocioł należy zamontować bufor gazu z rury stalowej, czarnej DN200 

długości L=2,0. Z buforu należy wykonać podłączenie do kotła z rury stalowej DN50. Na 

podejściu do kotła należy zamontować zawór odcinający, kulowy DN50 do gazu, oraz filtr 

siatkowy DN50 do gazu.  

Przejście przewodu zasilającego suszarkę do ubrań należy, przez ściany, należy również 

wykonać w rurach osłonowych, jako gazoszczelne. Na podłączeniu urządzenia należy 

zamontować zawór kulowy odcinający DN32 oraz filtr siatkowy DN32. Podłączenie samego 

urządzenia należy wykonać za pomocą przewodu elastycznego, stalowego do gazu.  

Dalszą część instalacji należy prowadzić po elewacji budynku kotłowni. Przejście pomiędzy 

budynkami kotłowni i kuchni należy wykonać w powietrzu. Przewód należy ułożyć na 

estakadzie, wykonanej z systemowej kratownicy z profili okrągłych ocynkowanych, łączącej 

oba obiekty. Estakadę należy zakotwić do ścian budynków, na wysokości zapewniającej 

bezpieczny przejazd pod nią samochodów dostawczych do zaplecza kuchennego.  

Na ściennie budynku kuchni należy zabudować kolejną szafkę gazową wyposażoną w 

automatyczny zawór odcinający typ MAG3 DN580 firmy FLAMAGAZ oraz zawór odcinający 

ręczny DN50. Wejście instalacji do budynku kuchni należy wykonać w rurze osłonowej jako 

gazoszczelne. Projektowaną instalację należy prowadzić pod stropem pomieszczeń zaplecza 

kuchennego (magazynów, obieralni itp.) zlokalizowanych na kondygnacji przyziemia. W 

pomieszczeniu zlokalizowanym pod kuchnią należy wykonać trzy pionowe przejścia do 

powyższego pomieszczenia, zasilające poszczególne urządzenia. 

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu do gazu posiadających 

dopuszczenie do transportu odpowiedniego medium. Armatura zastosowana na 

projektowanej instalacji również musi poosiadać atesty do stosowania w takim układzie.  
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Przejścia instalacji przez stropy i przegrody należy wykonać w rurze osłonowej jako 

gazoszczelne. 

Zastosowane rury i kształtki stalowe powinny spełniać zalecenia normy PN-EN 

12732:2004. Łączenie elementów stalowych powinno odbywać się poprzez spawanie 

elektryczne. Wykorzystane technologia spawalnicza powinna być zgodna z wytycznymi 

Polskiej Normy PN-EN 15614-1 (PN-EN 288-3 lub PN-EN 288-9). 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku urządzeń. 

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po wierzchu ścian wewnętrznych. 

W przypadku prowadzenia przewodów gazowych wzdłuż instalacji elektrycznych oraz innych 

instalacji sanitarnych należy zachować odległość 15 cm. Przewody gazowe należy umieszczać 

nad przewodami instalacji elektrycznej i wodociągowej.  

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych. 

Przejścia należy wykonać jako gazoszczelne. W miejscach przejść przewodów przez 

przegrody niedopuszczalne jest lokalizowanie złączy rur w miejscu przejścia. 

Instalację gazową należy montować na ścianie wewnętrznej budynku na podporach 

montażowych w rozstawie L=1,0m.  

Projektowaną instalację gazu oraz estakadę należy zabezpieczyć przed wyładowaniami 

elektrycznymi statycznymi, poprzez wykonanie instalacji uziemiającej.  

W pomieszczeniu przebudowywanej kotłowni należy wykonać układ detekcji gazu 

składający się z dwóch detektorów gazu typ DEX12 zamontowanych pod sufitem 

pomieszczenia. Należy je podłączyć do stacji sterującej typ MD2. Stacja sterująca będzie 

dodatkowo połączona z sygnalizatorem akustyczno-optycznym oraz automatycznym 

zaworem odcinającym typ MAG-3 zlokalizowanym na ściennie budynku.  

Ze względu na przewidywaną moc zastosowanych urządzeń gazowych, zlokalizowanych w 

pomieszczeniu kuchni, tam też należy zastosować układ detekcji gazu, składający się z 

czterech detektorów gazu typ DEX12 zamontowanych pod sufitem pomieszczenia. Należy je 

podłączyć do stacji sterującej typ MD4. Stacja sterująca będzie dodatkowo połączona z 

sygnalizatorem akustyczno-optycznym oraz automatycznym zaworem odcinającym typ 

MAG-3 zlokalizowanym na ściennie budynku.    

3.3 Urządzenia gazowe 

Projektowana instalacja gazowa ma na celu dostarczenie paliwa gazowe do 

następujących urządzeń: 

– kocioł gazowy, kondensacyjny, z zamkniętą komora spalania typ MODULEX ETX300 

firmy UNICAL o mocy nominalnej 300kW, 

– suszarki do ubrań o mocy no  maks. 50kW, 

– kuchni gazowej, czteropalnikowej o mocy nominalnej 15kW, 

– pieca gzowego o mocy nominalnej 15kW, 

– perspektywiczne urządzenia gazowe o mocy maks. 70kW. 
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4   Obliczenie zapotrzebowania na gaz 

4.1 Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotłowni 

Projektowana moc grzewcza :  

– kocioł gazowy, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania typ MODULEX ETX 300 

firmy UNICAL o mocy nominalnej 300kW, 

Godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ50: 

 

�� =	 � ∙ 360035000 ∙ �� �� ℎ� � 
Gdzie: 

sk – sprawność kotła  = 0,97 

�� =	 300 ∙ 360035000 ∙ 0,97 = 31,8 �� ℎ� � 
 

Roczne zapotrzebowanie gazu GZ50: 

− ilość godzin pracy przy instalacji z zaworami termostatycznymi: 1700h/rok 

��.������ =	�� 	 ∙ 1700	 �� � �� �	 
��.������ = 	31,8 ∙ 1700 = 54060,0	 �� � �� �	 

Pojemność akumulacyjna bufora gazu: �" = 0,003 ∙ ��#��$ 
�" = 0,0017 ∙ 31,8 = 0,052#��$ 

Dobrano bufor gazu z rur stalowych czarnych, bez szwu, do gazu o średnicy DN200mm i 

długości L=2,0m. 

4.2 Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kuchni 

Projektowana moc grzewcza :  

– kuchni gazowej, czteropalnikowej o mocy nominalnej 15kW, 

– pieca gzowego o mocy nominalnej 15kW, 

– perspektywiczne urządzenia gazowe o mocy maks. 70kW. 

Godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ50: 

 

�� =	 � ∙ 360035000 ∙ �� �� ℎ� � 
Gdzie: 

sk – sprawność kotła  = 1 
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�� =	100 ∙ 360035000 ∙ 1 = 10,28 �� ℎ� � 

5 Wentylacja 

5.1 Wentylacja pomieszczeń kuchennych  

Pomieszczenie kuchni jest wyposażone w trzy istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej 

o wymiarach 15x15cm – 2 szt i 25x25cm – 1 szt.  

5.2 Wentylacja pomieszczenia kotłowni  

Projektowany kocioł typu MODULEX ETX 300 firmy UNICAL, jest kotłem z zamkniętą 

komorą spalania i będzie pobierać powietrze do spalania poprzez własny kanał zasysowy 

Ø200 z kształtek wentylacyjnych okrągłych izolowanych. Dodatkowo do pomieszczenia 

kotłowni przewiduje się doprowadzenie powietrza na potrzeby socjalne, za pomocą 

istniejącego, zmodyfikowanego kanału zetowego o wymiarach 30x50cm. 

Istniejąca kotłownia posiada kanał dwa kanały wentylacji grawitacyjnej wyciągowej o 

wymiarach 15x17cm. Przed uruchomieniem kotłowni należy istniejące kanały udrożnić i w 

razie konieczności wyremontować.  

6 Informacja geotechniczna  

Projektowana inst. gazu będzie montowana na ścianie budynku. Nie przewiduje się 

żadnych prac ziemnych związanych z projektowana inwestycją. 

7 Oddziaływanie na środowisko  

Projektowana inwestycja polegająca na wykonaniu instalacji gazu, nie wymaga strefy 

ograniczonego użytkowania o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo 

Ochrony Środowiska i nie wpływa w żaden sposób na środowisko. 

8 Obszar oddziaływania obiektu – instalacji gazu  

Projektowana instalacja gazowa będzie prowadzona głównie na terenie należącym  do 

inwestora dz. nr ewid. 4149/2 i 4151/2, oraz po ścianie budynku usytuowanego w granicy z 

działką 6185, po stronie sąsiada. Dlatego część prac będzie prowadzonych na terenie 

sąsiednim, na co zgodę wyraził właściciel nieruchomości. Dokładny zakres oddziaływania 

inwestycji jest przedstawiony w części graficznej.  

Obszar oddziaływani został określony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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9 Nadzór konserwatorski  

Obiekt w którym projektowana jest instalacja gazowa nie podlega nadzorowi 

konserwatora zabytków, ani nie znajduje się w strefie nadzoru konserwatorskiego. Co za tym 

idzie projektowana instalacja gazu nie podlega również nadzorowi konserwatora zabytków. 

10 Informacja dotycząca Planu B.I.O.Z.  

Roboty montażowe zewnętrznej instalacji gazu nie będą trwały dłużej niż 30 dni oraz 

będzie przy nich zatrudnionych mniej niż 20 pracowników. Pracochłonność wykonywanych 

robót nie przekroczy 500 osobodni.  

Wykonywane podczas montażu prace nie są również wymienione w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
dnia 10 lipca 2003 r.) oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jako wymagające 
sporządzenia Planu B.I.O.Z. 
W związku z powyższym nie ma obowiązku sporządzenia Planu B.I.O.Z. 

11 Wytyczne branżowe 

– wejścia instalacji gazowej do budynku należy wykonać w rurach osłonowych, jako 

gazoszczelne, 

– należy wykonać estakadę łączącą budynki kotłowni i kuchni, 

– należy wykonać instalację uziemiającą, zabezpieczającą projektowaną instalację oraz 

estakadę, 

12 Uwagi końcowe 

– Całość instalacji należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 62 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 30.12.1970 r. (Dz. Bud. 

Nr 2 z 15.04.1971 r.). oraz z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690). 

– Po wykonaniu instalacji gazu należy zgłosić odbiór właścicielowi dostawcy gazu.  

– Należy zastosować materiały i urządzenia posiadające aprobatę techniczną. 

– Ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez 

właściwe instytucje do tego upoważnione 

 

13 Rysunki 

– Rys. IS-01 – Plan sytuacyjno-wysokościowy 

– Rys. IS-02 – Widok elewacji „I” i „II” 

– Rys. IS-03 – Rzut pomieszczeń kotłowni i pralni – instalacja gazu, 
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– Rys. IS-04 – Widok elewacji „III” i „IV” 

– Rys. IS-05 – Rzut przyziemia bud. kuchni – instalacja gazu 

– Rys. IS-06 – Rzut parteru bud. kuchni – instalacja gazu 

– Rys. IS-07 – Widok elewacji „V” 

– Rys. IS-08 – Schemat przejścia między budynkami 

– Rys. IS-09 – Schemat instalacji gazu 
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