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Nazwa i adres obiektu
budowlanego:
budowa instalacji doziemnej i instalacji wewnętrznej gazu.
Budynek użyteczności publicznej Zespół Szklono - Przedszkolny w Jeżowie
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w Jeżowie, gm. Jeżów
Inwestor:

Urząd Gminy w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

Projektował:

Bogusława Gutowska

1. Zakres robót.
Zgrzewanie rurociągów PE oraz roboty spawalnicze związane z montażem instalacji gazowej,
wykonanie przejść szczelnych przez ściany budynku.
Wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór oraz nagazowanie instalacji w budynku, rozruch urządzeń
gazowych.
2. Istniejące obiekty budowlane
Wykaz istniejących obiektów budowlanych i projektowanych elementów zagospodarowania zgodnie
z projektem budowlanym.
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
• Związane ze spawaniem instalacji gazowej,
• Prace na wysokości do 3 m.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
Nie dotyczy
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych.
Prace prowadzić zgodnie z:
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 2013, poz. 492)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt budowlany instalacji doziemnej i instalacji wewnętrznej
gazu w budynku użyteczności publicznej - Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Jeżowie, przy ul. Wojska Polskiego 2, dz. nr 1724/1, 1724/2, w Jeżowie,
gm. Jeżów, został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej nr 3006/RM-GJ/2018
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
- pomiary w terenie,
- obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy przyłączy, instalacji
gazowych oraz kotłowni wbudowanych na paliwo gazowe.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie gazu ziemnego do kotłowni w celu zasilenia nowych
gazowych kotłów grzewczych 2 szt., każdy o mocy 240 kW, oraz doprowadzenia instalacji gazowej do
odbiorników gazu w pomieszczeniach zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy
ul. Wojska Polskiego 2 w Jeżowie, gm. Jeżów.
Na potrzeby wykonania Projektu budowlanego jako źródło ciepła proponuje się gazowe kotły grzewcze
Bosch Condens 7000F 250.
3. Doziemna instalacja gazowa
W celu zasilenia gazowych kotłów grzewczych zlokalizowanych w istniejącej kotłowni, projektuje się
odcinek doziemnej instalacji gazowej, od wyjścia instalacji gazowej z łącznika do ściany zewnętrznej
kotłowni. Przebieg trasy instalacji doziemnej zaznaczono na rys. 1.
3.1. Roboty ziemne
Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,4 m. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić
z kamieni, korzeni i innych części stałych. Wykonać podsypkę grubości 10 cm i ułożyć rurociąg. Wzdłuż
rurociągu ułożyć przewód lokalizacyjny - drut Cu 1,5 mm2 w izolacji DY. Oba końce drutu należy
przymocować do nadziemnej części rury stalowej na ścianie budynku. Rurociąg zasypywać warstwami
o grubości 10 cm dokładnie je ubijając szczególnie po obu bokach rury. Na wysokości 40 cm nad
rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegającą koloru żółtego o szerokości min. 20 cm.
Uwaga: doziemną instalację gazową przed jej całkowitym zasypaniem, należy zgłosić do jednostki
geodezyjnej w celu wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać zasad wynikających z Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
3.2. Roboty montażowe
Doziemną instalację gazową należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 dn 90 mm zgrzewanych
elektrooporowo, ułożonych na głębokości min. 0,6 m.
Instalacja doziemna powinna odpowiadać warunkom wynikającym z Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe (Dz. U. z dnia 26.04.2013 r. poz. 640)
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3.3. Próba ciśnieniowa
Doziemną instalację gazową należy poddać próbie szczelności. Jako czynnik próbny należy zastosować
sprężone powietrze. Ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić min. 0,21 MPa. Do
przeprowadzenia próby szczelności należy użyć manometru spełniającego wymagania klasy 0,6
i zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa, posiadającego świadectwo legalizacji.
Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 1 godziny nie nastąpi spadek ciśnienia.
4. Wewnętrzna instalacja gazowa
Instalacją gazową wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych, produkowanych
zgodnie z normą PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie
wymagań A, łączonych za pomocą spawania.
Połączenia rur należy wykonywać z uwzględnieniem wymogów PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu –
Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze – Zalecenia
funkcjonalne.
Poziome odcinki instalacji gazowej należy sytuować w odległości min. 10 cm powyżej innych
przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone min. 2 cm.
Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne wystające po 3 cm z każdej
strony ściany.
Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem na tynku
z prześwitem 3 cm w pomieszczeniach wilgotnych i 2 cm w pozostałych pomieszczeniach.
Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie
z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie później niż po 4 godz. od oczyszczenia - farbą podkładową
chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby nawierzchniowej. Prace
te należy prowadzić przy temperaturze min. 10oC i wilgotności max. 75%.
Urządzenia gazowe należy połączyć z projektowaną instalacją gazową na stałe lub z zastosowaniem
elastycznych przewodów metalowych, przy pomocy łączników gwintowanych. W miejscu łatwo
dostępnym w odległości max. 1 m od króćca przyłączeniowego urządzenia należy zamontować zawór
odcinający dopływ gazu. Dodatkowo przed gazowymi kotłami grzewczymi należy zamontować filtr
gazowy.
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Użytkowanie instalacji gazowej powinno spełniać wymagania zawarte w Prawie budowlanym oraz
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836.
4.1. Próba ciśnieniowa
Po wykonaniu prac montażowych (przed wykonaniem zabezpieczenia przeciwkorozyjnego) instalację
gazową należy oczyścić, zaślepić końcówki, otworzyć kurki, odłączyć odbiorniki gazu i przeprowadzić
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główną próbę szczelności. Jako czynnik próbny należy zastosować sprężone powietrze. Ciśnienie
czynnika próbnego powinno wynosić min. 0,1 MPa. Do przeprowadzenia próby szczelności należy użyć
manometru spełniającego wymagania klasy 0,6 i zakresie pomiarowym 0-0,16 MPa, posiadającego
świadectwo legalizacji.
Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.
4.2. Instalacja ostrzegawcza informująca o wycieku gazu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kotłownie opalane gazem ziemnym, przy zainstalowanej mocy
znamionowej powyżej 60 kW należy wyposażyć w detektor awaryjny wypływu gazu powodujący
samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pomocą odcinającego zaworu elektromagnetycznego DN 65
MAG – 3. Zawór należy zamontować w skrzynce na ścianie zewnętrznej kotłowni. Detektory
DEX - l 2 szt. awaryjnego wypływu gazu w przypadku gazu lżejszego od powietrza (gazu ziemnego)
należy umieścić pod stropem bezpośrednio nad każdym z kotłów. Detektor powinien powodować
odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni przy
stężeniu 10% dolnej granicy wybuchowości. Sygnalizator akustyczno-optyczny należy umieścić na
zewnątrz budynku, przy wejściu do kotłowni.
Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej:
• Detektor gazu DEX/F
• Sygnalizator akustyczno-optyczny SL32
• Moduł alarmowy MD - 2.Z
• Elektrozawór MAG -3.
5. Stan Istniejący
Budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie zlokalizowane przy ul Wojska Polskiego 2 w
Jeżowie składają się z trzech części: budynku gimnazjum, budynku szkoły podstawowej, budynku
przedszkola i budynku hali sportowej, połączonych w jedną całość. Zgodnie z inwentaryzacją, w chwili
obecnej źródłem ciepła są dwa kotły grzewcze Buderus GE515 o mocy 201 - 240kW każdy. Dodatkowo
w celu zapewnienia ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu przyległym do kotłowni zamontowane są
pompy ciepła powietrze - woda 2 szt. o mocy grzewczej 19,8 kW (zgodnie z Projektem Instalacji Pomp
Ciepła Powietrze - Woda do grzania c.w.u. opracowanego przez Eko-Energia w roku 2017). Kotły
grzewcze w okresie zimowym stanowią szczytowe źródło do podgrzania ciepłej wody użytkowej.
5.1. Roboty rozbiórkowe
W pomieszczeniu kotłowni należy zdemontować:
- istniejące kotły grzewcze (waga ok. 1630 kg) wraz z oprzyrządowaniem
- kanały spalinowe na odcinku od kotła do ściany,
- zbędne rurociągi od kotłów w stronę rozdzielaczy ciepła.
Przed przystąpieniem do demontażu urządzeń i instalacji należy spuścić czynnik grzewczy z instalacji.
Zdemontowany złom stanowi własność Inwestora.
Demontaż należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.
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6. Pomieszczenie kotłowni
Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać wymagania normy PN-B-02431-1:1999 „Ogrzewnictwo.
Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania”. Zgodnie
z ww. normą zaleca się, aby kotłownia była położona możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanego
budynku. Może ona znajdować się na najniższej lub najwyższej kondygnacji budynku, w pomieszczeniu
specjalnie wydzielonym i przewidzianym wyłącznie do zainstalowania kotła z niezbędnym
wyposażeniem związanym z jego eksploatacją. Pomieszczenie to powinno mieć co najmniej jedną
ścianę zewnętrzną.
6.1. Wymagania dla pomieszczeń
Kotłownia zlokalizowana jest na najniższej kondygnacji - w piwnicy. Zgodnie z definicjami zawartymi
w Prawie budowlanym, piwnica jest kondygnacją poziemną lub najniższą nadziemną bądź jej częścią,
w której poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.
Pomieszczenie, w którym jest zlokalizowana obecnie kotłownia, jest pomieszczeniem przeznaczonym
wyłącznie na kotłownię. Wejście do kotłowni jest z korytarza, drzwi wejściowe do kotłowni są
ognioodporne klasy REI60 o szerokości 90 cm bez żadnych zamknięć od strony wewnętrznej.
Ogniotrwała jest też posadzka wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na nagłe zmiany
temperatury czy na uderzenia oraz strop nad kotłownią.
Kotły będą umieszczone na istniejącej niepalnej, izolującej cieplnie podkładce.
Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych
wypełnionych trwale materiałem plastycznym, przy przejściach przez przegrody kotłowni materiał ten
powinien mieć odporność ogniową EI60.
Dla kotłowni o mocy >100 kW konieczne jest zamontowanie stacji uzdatniania wody. Doprowadzenie
wody zimnej do kotła odbywać się będzie z wewnętrznej instalacji wodociągowej, nieposiadającej
trwałego połączenia z instalacją centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu kotłowni znajduje się
instalacja wody zimnej z zaworem czerpalnym. W kotłowni znajduje się studzienka schładzająca
zapewniająca odpływ ścieków do kanalizacji o temperaturze nie większej niż 35oC wraz z zamontowaną
pompą do przepompowania wody do istniejącej kanalizacji.
Maksymalne obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia powinno wynosić max. 4,65 kW/m3.
Minimalna kubatura kotłowni powinna wynosić:
Vmin = Qk/4,65
Gdzie Qk - moc grzewcza projektowanych kotłów Qk = 480 kW
Vmin = 104 m3
Przy rzeczywistej kubaturze wynoszącej 10,8*11,6*2,8= 350,8 m3 warunek jest spełniony.
Minimalna wysokość pomieszczenia wg PN-B-02431-1 powinna wynosić 2,5 m. Przy wysokości
rzeczywistej kotłowni wynoszącej 2,8 m warunek jest spełniony.
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6.2. Wentylacja pomieszczeń kotłowni
Nawiew w kotłowni gazowej realizowany będzie istniejącym kanałem typu „Z” z blachy ocynkowanej
o przekroju 0, 45 x 0,40 m.
Z pomieszczenia kotłowni wyprowadzona jest istniejąca wentylacja grawitacyjna. Wywiew
z pomieszczenia kotłowni jest o powierzchni min. 200 cm2
6.3. Oświetlenie pomieszczenia kotłowni
Kotłownia jest wyposażona w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-65.
Dodatkowo pomieszczenie posiada oświetlenie naturalne bezpośrednie poprzez otwór okienny
o wymiarach 40 cm x 46 cm. Wymagana powierzchnia okien powinna być nie mniejsza niż 1/15
względem powierzchni podłogi kotłowni. Powierzchnia podłogi kotłowni wynosi: 125,28 [m2],
wymagana powierzchnia okien to 8,35 m2. Sumaryczna powierzchnia okien w kotłowni wynosi
0,184 m2 – warunek nie jest spełniony. Brak jest możliwości wykonania dodatkowego okna
w istniejącej kotłowni.
6.4. Zabezpieczenie układu kotłowego i instalacji kotłowej
Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury zostanie zrealizowane
przez zastosowanie grupy armatury zabezpieczającej kotły zgodnie z producentem kotła oraz naczynie
przeponowe Reflex NG 8.
Kocioł powinien mieć kompletne wyposażenie służące do obsługi i kontroli prawidłowości ich działania,
przewidziane przez producenta kotła.
6.5. Instalacja kotłowa
Instalację kotłową projektuje się z rur stalowych wg PN – 79/H 74244. Instalacje należy połączyć
z istniejącymi rozdzielaczami stosując połączenia spawane lub gwintowania. Wszystkie kolizje
i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w rurach ochronnych
wypełnionych materiałem plastycznym o odporności ogniowej 60 minut, nie powodującym korozji
i umożliwiającym swobodne przesuwanie się przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdować się
żadne połączenie rury przewodu. Instalacje mocować do istniejących przegród budowlanych (ściany,
stropy) za pomocą typowych uchwytów dopasowanych do elementów konstrukcyjnych.
6.6. Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin będzie realizowane poprzez nowy system kominowy dwuścienny wykonany ze
stali kwasoodpornej. Przewody ten będą prowadzone w istniejącym kanale spalinowym. Pionowy
przewód powietrzno-spalinowy należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Proponuje się
system kominowy firmy Jeremias Systemy kominowe. Dobór średnic przyjętego systemu kominowego
powinien być przy składaniu zamówienia zweryfikowany przez producenta przyjętego rozwiązania.
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6.7. Zabezpieczenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
Nie przewiduje się zmiany zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia istniejącej instalacji
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej - zabezpieczenie będzie realizowane poprzez
istniejące urządzenia.
W celu zabezpieczenia gazowych kotłów grzewczych przed niekorzystnym działaniem wody ze zładu,
proponuje się zamontowanie wymiennika płytowego w miejsce istniejącego strażnika.
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej należy dokładnie wypłukać przed
połączeniem jej z nowo wybudowaną instalacją kotłową.
7. Parametry gazowych kotłów grzewczych
Na potrzeby niniejszego projektu dobrano:
kocioł Bosch Condens 7000F 250 (p)
kocioł Bosch Condens 7000F 250 (l)
Max. moc cieplna użytkowa (80/60oC) - 250 kW
Min. moc cieplna użytkowa (80/60oC) - 42,9 kW
Max. obciążenie cieplne kW - 237,9 kW
Min. obciążenie cieplne kW - 39,6 kW
Klasa emisji NOx - 5
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar
Zasilanie elektryczne 230V/50Hz
Wymiary 640 x 994 x 1470
Masa całkowita 240 kg
UWAGA:
Przed przystąpieniem do wyceny prac niezbędne jest wykonanie wizji lokalnej i zapoznanie się
z istniejącą instalacją c.o. oraz wyposażeniem kotłowni, w celu sprawdzenia zgodności ze stanem
istniejącym i przyjętymi rozwiązaniami.
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Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Budowa instalacji doziemnej i instalacji wewnętrznej gazu.
Budynek użyteczności publicznej - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jeżowie
przy ul. Wojska Polskiego 2, dz. nr 1724/1, 1724/2
w Jeżowie, gm. Jeżów

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
1. Stan istniejący: działka jest zabudowana - budynek użyteczności publicznej - Zespół Szkolno Przedszkolny, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu działki przedstawiono na rys. nr 1 nn. dokumentacji.
Objęte opracowaniem prace zlokalizowano w obrębie działki.
3. Obszar oddziaływania obejmuje dz. nr 1724/1, 1724/2. Planowana inwestycja nie oddziałuje
na działki sąsiednie. Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu
należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
4. Nie wykonano w nn. opracowaniu zestawienia powierzchni poszczególnych części
zagospodarowania działek. Nie jest ono wymagane.
5. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania
6. Działka nie znajdują się na terenie górniczym.
7. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
8. Nie podano innych danych

OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, kategorię geotechniczną przedmiotowej inwestycji (wykop pod doziemną instalację
gazową 1,0 m) określam jako pierwszą (wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości
3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu
rurociągów).
W poziomie posadowienia instalacji warstwy gruntu zalegające poziomo są jednorodne stąd warunki
gruntowe należy określić jako proste i przydatne dla zadania inwestycyjnego związanego z budową
instalacji gazowej.
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