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Siemianowice Śląskie, Czerwiec 2018r. 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca1994 – Prawo budowlane 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 
 
 

 
OŚWIADCZAM, 

 
Że projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w lokalu 
mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie przy ul. Parkowej 15a/13 w 
Siemianowicach Śląskich jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

 

 
Projektant : ……………………………… 
  (podpis i pieczęć) 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej 
oraz instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie  
przy ul. Parkowej 15a/13  w Siemianowicach Śląskich. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Mieszkanie  jest dwupoziomowe zlokalizowane na parterze i  I piętrze  w dwukondygnacyjnym 
budynku, częściowo podpiwniczonym. 
Brak dokumentacji architektonicznej budynku oraz informacji odnośnie jakości oraz konstrukcji 
przegród budowlanych. 
Oględziny wykazały zastosowanie cegły pełnej, brak izolacji ciepłochronnej, tzw. Stare 
budownictwo. 
 

3. INSTALACJA GAZOWA 
 

3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA 
 
Projektuje się przebudowę instalacji wewnętrznej gazu od istniejącego poziomu instalacji gazowej 
w piwnicy budynku przy ul. Parkowej 15 do  gazomierza G4 umieszczonego w mieszkaniu  i dalej  
do urządzeń gazowych. 
W lokalu mieszkalnym istnieje stara instalacja gazowa przeznaczona do demontażu. 
 

3.2. GAZOMIERZ 
 
Do montażu gazomierza mieszkaniowego G4  należy zastosować belkę montażową o rozstawie 
króćców 130mm. 
Gazomierz mieszkaniowy G4 zamontować na klatce schodowej i zgodnie z rysunkiem zaopatrzyć w 
zawór odcinający. 
 

3.3. PRZEWODY 
 
Przewody zaprojektowano z rur stalowych bez szwu  łączonych poprzez spawanie. 
Rury należy układać ze spadkiem 4% w kierunku urządzeń gazowych. 
Przewody należy prowadzić natynkowo  zachowując minimalne  odległości od innych przewodów 
instalacyjnych tj. 10cm przy prowadzeniu  równoległym przewodów i 2 cm na skrzyżowaniach z 
nimi. Należy pamiętać by przewody instalacji gazowej prowadzone były  nad innymi instalacjami,  
w szczególności nad instalacją elektryczną. 
Przewody należy mocować odstępach nie większych niż 2 m. Przejścia przewodów przez przegrody 
należy wykonać w rurach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od  przewodu 
gazowego, uszczelnionych szczeliwem. 
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3.4. URZĄDZENIA GAZOWE  
 

Mieszkanie będzie wyposażone w kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny 20kW z zamkniętą 
komorą spalania i kuchenkę gazową czteropalnikową o mocy 7 kW. 
Kocioł gazowy należy łączyć z instalacją za pomocą stałego przewodu dwuzłączki oraz zaopatrzyć w 
zawór kulowy i filtr do gazu. Kocioł gazowy wymaga  odprowadzenia spalin  do kanału spalinowego 
przy czym długość odcinka pionowego  powinna wynosić co najmniej 22 cm, a odcinka poziomego 
nie więcej niż 2,0 m. 
Kuchenkę gazową, należy łączyć z instalacją za pomocą stałego przewodu dwuzłączki oraz 
zaopatrzyć w zawór kulowy. 
 

3.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZU 
 
Próbę ciśnieniową instalacji należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu  
50 kPa. Następnie przez 0,5 h należy obserwować spadek ciśnienia na manometrze rtęciowym. 
W razie stwierdzenia nieszczelności należy sprawdzić i poprawić instalację oraz wykonać kolejną 
próbę szczelności. 
Próby ciśnieniowe można wykonać 3 – krotnie, po 3 nieprawidłowych próbach instalację należy 
zdemontować i wykonać ponownie. 
 

3.6. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN 
 
Pomieszczenia w których zainstalowano  urządzenia gazowe należy wyposażyć w wentylację 
wywiewną. Mieszkanie nie posiada przewodów wentylacji wywiewnej. 
 
W kuchni projektuje się wentylację grawitacyjną z rur Aluflex z folią aluminiową o średnicy 
150mm.  Rurę wentylacyjną prowadzić w wolnym przewodzie dymowym i zakończyć wywiewką. 
 
W łazience projektuje się wentylację grawitacyjną z rury dwuściennej kwasoodpornej o gr. 5 mm, 
D150/250 z wkładem z wełny mineralnej o gr. 5 cm. Komin zakończyć nasadą cylindryczną z blachy 
kwasoodpornej. 
Rurę wentylacyjną w łazience prowadzić od poziomu sufitu i wyprowadzić ponad dach. 
Dla projektowanego kotła gazowych z zamkniętą komorą spalania o mocy 20kW należy wykonać  
komin spalinowy  koncentryczny o śr. 80/125mm np.  i  wyprowadzić  ponad dach . 
Kocioł  z zamkniętą komora spalania i kominem koncentrycznym  nie wymaga wentylacji 
nawiewnej do pomieszczenia. 
 

3.7. SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ 
 
Instalację gazową po jej wykonaniu, a przed oddaniem do użytku należy sprawdzić pod względem: 
- zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem technicznym 
- zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami 
- szczelności ułożonej instalacji gazowej 
- prawidłowości działania instalacji. 
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3.8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACJI GAZOWEJ 
 
Lp. Nazwa i wymiar materiału Ilość 

1 Rura stalowa bez szwu Dn15 9,5 m 

2 Rura stalowa bez szwu Dn20 4 m 

3 Rura stalowa bez szwu Dn25 27 m 

4 Zawór kulowy do gazu Dn15 1 szt. 

5 Zawór kulowy do gazu Dn20 1 szt. 

6 Zawór kulowy do gazu Dn25 2 szt. 

7 Filtr do gazu Dn20 1 szt. 

8 Belka montażowa 130mm 1 szt. 

9 Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem 1 szt. 

10 Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny  20 kW 1 szt. 

11 Komin spalinowy  dwuścienny 80/125 dł. L=4 m 1 kpl 

12 Czopuch do kotła 80/125 1 kpl 

13 Kratka wentylacyjna 14x14 cm  2 szt. 

14 Komin wentylacyjny z rury aluflex z folią aluminiową  o śr.150  dł. L=5 m 1 kpl 

15 Komin wentylacyjny dwuścienny z wkładem z wełny mineralnej  150/250 
dł.4 m 

1 kpl 
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4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

W zakres opracowania wchodzi : 

− obliczenia strat ciepła 

− dobór powierzchni ogrzewalnej grzejników,  

− rozprowadzenie i dobór średnic przewodów instalacji c.o, 

 
4.1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZEŃ I DANE INSTALACJI 

 
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. wynosi 7,49 kW (zgodnie z obliczeniem strat ciepła).  
Powierzchnie ogrzewalne grzejników dobrano dla obliczonych potrzeb cieplnych przy założeniu 
temperatur: 

− Instalacja grzejnikowa - 70/55°C 
Obliczenia znajdują się w archiwum biura.  
 

4.2. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO – INSTALACJA C.O. 
 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania zaprojektowana została jako wodna, pompowa. 
Rozprowadzenie przewodów do grzejników wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych 
systemu zaciskowego np. Mapress C-Stahl. 
Rury prowadzić w podłodze. 
 

4.3. DOBÓR POWIERZCHNI OGRZEWALNEJ GRZEJNIKÓW 
  

Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepła pomieszczeń przeprowadzono dobór 
powierzchni ogrzewalnej grzejników, uwzględniono przy tym wychłodzenie czynnika grzewczego. 
W części pomieszczeń zastosowano grzejniki  płytowe stalowe z podłączeniem dolnym, a w 
pomieszczeniu  łazienki grzejnik łazienkowy. Wielkości grzejników naniesiono na rzucie mieszkania.  
 

4.4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  INSTALACJI C.O 
 
Lp. Nazwa i wymiar materiału Ilość 

1 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego Dn22 10 m 

2 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego Dn18 40 m 

3 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowanych systemu zaciskowego Dn15 28 m 

4 Zawór termostatyczny  Dn15 1 szt. 

5 Zawór odcinający na powrocie Dn15 1 szt. 

6 Głowica termostatyczna 8 szt. 

7 Podłączenie dolne 7 szt. 

8 Grzejnik łazienkowy o szer. 40 cm i wys. 80 cm  1 szt. 

9 Grzejnik płytowy CV22/600/1000 3 szt. 

10 Grzejnik płytowy CV22/600/900 1 szt. 

11 Grzejnik płytowy CV22/600/800 3 szt. 
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5. ANALIZA  RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA  ALTERNATYWNYCH ODNAWIALNYCH  
ŹRÓDEŁ  ENERGII 
 

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak możliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii dostępnych w ramach ekonomicznych możliwości 
Inwestora. 
Zaleca się, w miarę zwiększenia dostępności odnawialnych źródeł energii wykorzystanie jej w 
przyszłości przez Inwestora. 

 
 

6. INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU OBIEKTU 
 

Projektowane wewnętrzne instalacje sanitarne przy ul. Parkowej 15a/13 w Siemianowicach Śląskich nie ma 
wpływu (oddziaływanie) na otaczające obiekty budowlane. 

Obszar oddziaływania obejmuje działkę ewidencyjną nr 3007/203, Obręb 0053  
Siemianowicach Śląskich. Obszar ustalono w oparciu o Rozp. M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.  
Obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH 
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU  W MIESZKANIU 
PRZY UL.PARKOWEJ 15a/13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
 
Informacja BIOZ 
 
A. Zakres robot: 
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy wewnętrznej 
instalacji gazu niskiego ciśnienia w mieszkaniu  przy ul. Parkowej 15a/13  w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
B. Kolejność realizacji: 
 

− demontaż starej instalacji gazowej  

− montaż nowej instalacji gazowej z rur  stalowych bez szwu  

− podłączenie kotła gazowego dla celów c.w.u. i c.o.  

− podłączenie kuchenki gazowej 4- palnikowej 

− próba szczelności  
 
C. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia: 
Brak wskazań na elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
D. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robot: 

− dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń 

− praca sprzętem mechanicznym: obcinarki, pilarki, giętarki 

− prace, spawalnicze           

− próba szczelności i wytrzymałości przewodów gazowych 
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Należy zachować szczególną ostrożność przy użytkowaniu butli z gazami, a w szczególności: 

− ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska do spawania 

− butle powinny być ustawione w pozycji pionowej zaworem do góry i zabezpieczone przed       
przewróceniem się 

− butle powinny być chronione przed nagrzaniem się do temp. ponad 35°C oraz 
przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia i iskier 

− zawory butli z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi 

− zawór należy otwierać za pomocą odpowiedniego klucza 

− naprawy butli może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

− podczas spawania/lutowania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów i węży 
spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezpośrednio przy innych 
częściach ciała 

 
E. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
Kierownik robot zobowiązany jest do: 

− dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi 
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP 

− przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników 

− omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robot 
 
F. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 

− własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach 
pracy 

− ochrony osobistej pracownikom 

− przenośnego sprzętu gaśniczego 

− apteczki pierwszej pomocy 

− zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą 
Pożarną 

− stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich 
przeznaczeniem 

− dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), winien spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót. 
 
 




















