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    INSTALACJE GAZOWE N/C  

 

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA 

W budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie gaz ziemny średniego ciśnienia 
doprowadzony jest do szafki redukcyjnej, w której, oprócz reduktora, zamontowany jest 
główny kurek gazowy.  Zewnętrzną instalacją gazową niskiego ciśnienia Ø65 gaz 
doprowadzony jest do budynku szkoły, wejściem nad terenem. Instalacja wprowadzona 
została do pomieszczenia kotłowni znajdującej się w piwnicy budynku. Za ścianą, w 
pomieszczeniu, zamontowany jest zawór elektromagnetyczny EFAR Ø65. Instalacja Ø65 
z rur stalowych czarnych poprowadzona jest nad drzwiami wejściowymi do gazomierza 
G25. Wykonane jest odgałęzienie Ø32 z podejściem do gazomierza G4. Gazomierz G4 
nie jest zamontowany. Instalacja Ø50 z rur stalowych czarnych prowadzona jest pod 
stropem kotłowni do 2 kotłów gazowych c.o. De Dietrich o mocy 130 kW każdy. Pod 
stropem kotłowni  następuje redukcja 50/25, na odgałęzieniu zamontowany jest kurek 
odcinający Ø25. Do trzonu kuchennego 4 palnikowego bez piekarnika o mocy 30 kW 
instalacja gazowa prowadzona jest pod stropem korytarzy, pomieszczeń gospodarczych i 
magazynowych oraz stołówki. Na całej długości instalacja wykonana jest z rur stalowych 
czarnych  Ø25 mm. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonane są w tulejach ochronnych. W kuchni 
wykonane jest podejście do trzonu kuchennego z kurkiem gazowym i połączeniem 
rozłącznym.  
W kuchni wykonane też jest odgałęzienie Ø15 z kurkiem gazowym – obecnie jest ono 
zaślepione. 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej instalacji gazowej w 
związku z koniecznością odrębnego opomiarowania zużycia gazu dla potrzeb kuchni i 
wyprowadzenia instalacji gazowej dla kuchni z pomieszczenia kotłowni.  
W lipcu 2016 roku opracowany został projekt przebudowy wewnętrznej instalacji 
gazowej. Przewidywał on wydzielenie z kotłowni pomieszczenia gazomierzy. W tym celu 
przewidziano budowę ścianki działowej z drzwiami otwieranymi w kierunku wyjścia. 
Pomieszczenie wyposażone jest w okno i drzwi otwierane na zewnątrz budynku.  
Przewidziano odcięcie instalacji gazowej dla kuchni w kotłowni i pozostawienie bez 
zmian instalacji gazowej dla  kotłowni.  
Dla potrzeb kuchni wykorzystano wykonane odgałęzienie do gazomierza G4 z kurkiem 
gazowym Ø32 na podejściu do gazomierza. 
Instalację „kuchenną” wyprowadzono z pomieszczenia gazomierza pod stropem przez 
ścianę do pomieszczenia gospodarczego – magazynowego sąsiadującego z istniejącą 
kotłownią i w korytarzu połączyć pod stropem z istniejącą instalacją gazową Ø25 z rur 
stalowych czarnych. Ww projekt uzyskał pozytywną opinię rzeczoznawcy p.poż. i 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt uzyskał prawomocne pozwolenie na 
budowę. W trakcie realizacji wystąpiły kolizje z instalacją ciepłowniczą, co uniemożliwiło 
wydzielenie z pomieszczenia kotłowni pomieszczenia dla gazomierzy. W związku z 
powyższym postanowiono zmienić lokalizację gazomierzy i umieścić je poza budynkiem, 
w odrębnej, wolnostojącej szafce gazowej.  
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1.2. Podstawa opracowania   

Projekt przebudowy instalacji gazowych opracowano na podstawie: 

-  Warunków przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych wydanych 
przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 
Bydgoszczy pismem WI/B-ZDK/2514/2016 z dnia 11.07.2016. 

-  Warunków przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych wydanych 
przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 
Bydgoszczy pismem B-ZDK/88901/2 z dnia 31.01.2017. 

-  Postanowienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej – WZ.5595.405.2015 z dnia 01 grudnia 2015 r, 

-   Inwentaryzacji autora opracowania. 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu autora projektu z lipca 2016.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:  

− Zewnętrzną instalację gazową od zewnętrznej instalacji gazowej - od istniejącej 
wolnostojącej szafki redukcyjnej do ściany zewnętrznej budynku głównego szkoły. 
Montaż szafki gazowej – pomiarowej z gazomierzami G25 i G4. 

− Wewnętrzną instalację gazową od ściany zewnętrznej budynku głównego szkoły do 
istniejącej instalacji dla kuchni w korytarzu sąsiadującym z klatką schodową.  

− Demontaż istniejącego gazomierza w pomieszczeniu kotłowni i przeniesienie go do 
szafki gazowej – pomiarowej na zewnątrz budynku. 

− Demontaż odgałęzienia instalacji dla kuchni w kotłowni z zaślepieniem instalacji po 
zdemontowanym odgałęzieniu.  

Zakres rzeczowy projektu instalacji gazowej obejmuje: 
I. Wewnętrzną instalację gazową  
II. Zewnętrzną instalację gazową 

 

2. Warunki Zakładu Gazowniczego przyłączenia obiektu do sieci gazowej 

Do projektu załączono kserokopię Warunków nr WI/b-ZDK/2514/2016 przyłączenia do 
sieci gazowej wydanych przez: Pomorską Spółkę  Gazowniczą Sp z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Bydgoszczy – z dnia 11.07.2016, oraz aneks do ww warunków – pismo nr 
WI/B-ZDK/2514/2016 wydane przez: Pomorską Spółkę  Gazowniczą Sp z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy – z dnia 31.01.2017.  
Zasilanie obiektu w gaz bez zmian. 
Przyrządy pomiarowe: 
Gazomierze: 

− istniejący miechowy z nadajnikiem impulsów - wielkość gazomierza G-25 – dla 
pomiaru ilości zużywanego gazu w kotłowni 

− projektowany G4 -   

− istniejący rejestrator szczytów godzinowych z ekranem i modułem GSM.   
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I. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

I/1. Zakres opracowania wewnętrznej instalacji gazowej 

Zakresem niniejszego opracowania objęto:   
- wewnętrzną instalację gazową od zewnętrznej ściany budynku do włączenia do 

istniejącej instalacji gazowej w korytarzy piwnic. 
Ponadto demontażowi ulegnie odcinek istniejącej instalacji gazowej w budynku – pod 

stropem piwnic od odgałęzienia instalacji do kuchni – do punktu włączenia nowej 
instalacji w korytarzu. 

I/2. Montaż instalacji gazowej 

Poszczególne odcinki rur i kształtki łączyć przez spawanie elektryczne lub gazowe. 
1.1. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z odpowiednim 

uszczelnieniem /odmiana ZW wg BN-92/8976-50/. Próbę szczelności instalacji 
wykonać sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 2,0 barów przez 4 godziny.  

1.2. Przewody instalacji pomalować podkładową farbą antykorozyjną oraz 
dwukrotnie żółtą emalią lub 2x specjalną żółtą farbą antykorozyjną HAMMERITE. 

1.3. Poszczególne odcinki instalacji wykonać i usytuować zgodnie z projektem. Do 
budowy instalacji zastosować rury stalowe przewodowe bez szwu, lub ze szwem 
posiadające certyfikat na znak „B” lub znak CE oraz średnice zgodne z rzutem i 
rysunkiem aksonometrycznym instalacji. Pozostałe wymagania dla instalacji 
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 z 2002r). 

W czasie montażu należy pamiętać o systemie samokompensacji wydłużeń cieplnych 
rurociągu. Mocowania na kotwach z materiałów niepalnych. Przewody prowadzić jak na 
rysunku, przestrzegając odległości i położenia w stosunku do innych instalacji zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przejścia przez ściany należy prowadzić w 
rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie pianką PU, z tym, że przejście przez 
ściany stanowiące granicę wydzielonej strefy pożarowej należy wykonać w stalowej tulei 
ochronnej uszczelnionej specjalną masą ognioodporną produkcji firmy HILTI o symbolu 
CP601S 
     
 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z punktem 5.1.7. 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe”.  
Warunki przeprowadzenia próby szczelności: 
− odłączyć odbiorniki gazu 
− zaślepić końcówki 
− ciśnienie próbne 0,05 MPa 
− manometr 0-0,06 MPa z ważną legalizacją 
− czas trwania próby: 30 min. 
 
Próbę przeprowadzić w obecności właściciela budynku. Próbę uznaje się za pomyślną, 
jeżeli w czasie 30 min od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi 
spadek ciśnienia. Z wykonanej próby należy sporządzić protokół. 
Gotową instalację oczyścić i pomalować dwukrotnie żółtą farbą ftalową. Strzałką 
oznaczyć kierunek przepływu gazu. 



Przebudowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Kruszynie  
Ul. Szkolna 6  Kruszynie dz 75/7; 75/8 obr Kruszyn 002  

____________________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 

 6 

II. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

II/1. Elementy technologiczne projektowanej zewnętrznej instalacji gazowej  

II/1.1. Rury przewodowe i kształtki 

Do budowy zewnętrznej instalacji gazowej stosować należy rury z polietylenu twardego 
Dn 40x3,7 szeregu SDR 11 na ciśnienie gazu min. 0,4 MPa posiadające certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz.U. nr 5/2000  r. oraz 
posiadające pozytywną opinie Instytutu Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa. 
Wszystkie zabudowane rury muszą bezwzględnie spełniać wymagania zawarte w ZN-G-
3150 z 1996 r., posiadać jednakową grupę wskaźnika płynięcia materiału (polietylenu) . 
Należy stosować tylko rury polietylenowe w kolorze żółtym produkowane przez znane 
firmy np. „Wawin”. 
Odcinek 0,5 m za szafką gazową - pomiarową i 0,5 m przed budynkiem szkoły, wykonać z 
rur stalowych o średnicy DN 25 przewodowych bez szwu klasy „A” ze stali niestopowych, 
spełniające wymogi PN-EN 102028-1/2000 r oraz posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” i oznaczonych tym znakiem zgodnie z DZ.U. nr 55 z 1993 r. z 
uzupełnieniem w Dz.U. nr 5/2000 r. Rury stalowe powinny być zabezpieczone przed 
korozją powłoką zewnętrzną z polietylenu wytłaczaną fabrycznie i spełniającą 
wymagania normy DIN 30670 zagruntowanie podkładem „PRIMER” oraz nałożenie 
taśmy „POLYKEN” z 50% zakładką.  
Stosować należy elektrokształtki w kolorze żółtym lub czarnym spełniające wymagania 
stawiane dla rur.  

II/I.2. Przejścia PE/stal 

Przewiduje się przejścia PE/stal na zaprojektowanej zewnętrznej instalacji gazowej w 
odległości minimum 0,5 m za projektowaną wolnostojącą szafką gazową pomarową i 0,5 
m przed budynkiem szkoły. Stosować kształtki przejściowe wykonane metodą 
wtryskową i posiadające świadectwo jakości oraz pozytywną opinię Instytutu Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 

II/I.3. Armatura odcinająca 

Projektuje się jako armaturę odcinającą : 

− Kurek sferyczny gwintowany DN 50 jako kurek odcinający w przed gazomierzem G25 
odpowiadający wymogom Dz.Ust. Nr 75. Poz. 690 z dnia 15.06.2002r posiadający 
certyfikat na znak  bezpieczeństwa „B” lub aprobatę techniczną PGNiG oraz 

dopuszczenie go do pracy w otoczeniu  –25°C do +60°C 

− Kurek sferyczny gwintowany DN 25 jako kurek odcinający w przed gazomierzem G4 
odpowiadający wymogom Dz.Ust. Nr 75. Poz. 690 z dnia 15.06.2002r posiadający 
certyfikat na znak  bezpieczeństwa „B” lub aprobatę techniczną PGNiG oraz 

dopuszczenie go do pracy w otoczeniu  –25°C do +60°C 

II/I.4. Szafka gazowa - pomiarowa 

Przewiduje się montaż dodatkowej szafki gazowej w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej szafki gazowej redukcyjnej.  
Od głównego kurka gazowego, za reduktorem instalacja wprowadzona jest do ziemi, 
gdzie nastąpi wprowadzenie instalacji do szafli gazowej 155x120x45 cm. Szafka 
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zamontowana zostanie 50 cm nad terenem. W szafce znajdzie się: oraz zawór MAG 
sterowany 2 czujnikami gazu: zainstalowanym w pomieszczeniu kotłowni i kuchni, oraz 
kurek gazowy DN50 – na odgałęzieniach do kotłowni i kurek DN 25 na odgałęzieniu do 
kuchni. 
Gazomierz G25 przeniesiony zostanie z pomieszczenia kotłowni. Instalację dla kotłowni 
połączyć z króćcem wyjścia z gazomierza G25. 
W szafce dodatkowo zainstalowany zostanie gazomierz G4 dla pomiaru gazu 
zużywanego dla potrzeb kuchni. Gazomierz zamontować na belce przyłączeniowej z 
rozstawem króćców 130mm. Króciec wyjścia z gazomierza G4 wyprowadzić do gruntu na 
głębokość zapewniająca ok. 70 cm przykrycie od terenu do wierzchu rury. Gaz 
doprowadzony zostanie do ściany budynku szkoły i wprowadza się po elewacji pod strop 
piwnic. W odległości 50 cm od ściany budynku i 50 cm od szafki głównego kurka 
gazowego nastąpią przejścia PE/stal. 
Lokalizacja szafki kurka odcinającego zgodna z wymogami Dz. Ust. Nr 75. z dnia 
15.06.2002r 
Szafka kurka odcinającego powinna być wentylowana w sposób naturalny przez 
nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. Szafka o wymiarach 155x120x45 cm 
powinna być wykonana z materiału niepalnego. Wszystkie elementy izolujące powinny 
mieć atest producenta na ciśnienie i przebicie elektryczne oraz pozytywną opinie 
Instytutu Gazownictwa. 
Urządzenie pomiarowe zaprojektowano  zgodnie Dz. Ust. Nr 75. z dnia 15.06.2002r. 

II/I.5. Montaż rurociągów i kształtek z rur PE 

Łączenie rur i kształtek z rur PE o średnicy De 40 należy wykonać przy użyciu zgrzewarki 
elektrooporowej posiadającej ważną kalibracje (świadectwo sprawdzenia) 
Zmiana kierunku zewnętrznej instalacji gazowej  należy wykonać przy zastosowani 
kształtek (kolan) przewidzianych w projekcie oraz wykorzystując elastyczne właściwości 
rur pozwalające  na wykonanie łuków przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia , 
które wynoszą jak niżej: 

 - temperatura otoczenia ca  + 20°C  -  min. promień gięcia = 20 x Dn / m/ 

 - temperatura otoczenia ca  + 10°C  -  min. promień gięcia = 35 x Dn / m/ 

 - temperatura otoczenia ca        0°C  -  min. promień gięcia = 50 x Dn / m/ 
gdzie Dn - zewn. średnica rury PE podana w metrach 

II/I.6. Montaż rurociągów i kształtek z rur stalowych 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą spawania. Roboty  spawalnicze 
wykonać wg. Instrukcji budowy, eksploatacji i bhp sieci gazowej oraz kontroli robót 
spawalniczych na gazociągach i urządzeniach gazowych wydanych przez ZPGAZ. w 1980r 
i PN 92/M-34503. 

II/I.7. Oznakowanie trasy zewnętrznej instalacji gazowej 

Trasę zewnętrznej instalacji gazowej należy oznakować poprzez ułożenie ponad rurę PE 
na całej długości, na wys. ok. 0,4 m  nad górną tworzącą rury należy umieścić taśmę 
lokalizacyjną z tworzywa sztucznego koloru żółtego.  
Wzdłuż zewnętrznej instalacji gazowej z rur PE ułożyć drut wskaźnikowy miedziany  w 
izolacji DY (Cu DY 1,5 mm2). Drut powinien być ułożony 0,05 m nad przewodem 
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zewnętrznej instalacji gazowej i wyprowadzony do szafki kurka głównego. Drut należy 
łączyć za pomocą lutowania a połączenia zaizolować. 

II/2.8. Próba szczelności zewnętrznej instalacji gazowej  

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/M-34503 oraz zgodnie  z 
procedurą zintegrowanego systemu zarządzania jakością PJ-02-04 wydanie I 
„Postępowanie przy odbiorach technicznych sieci gazowych średniego i niskiego 
ciśnienia” wprowadzone przez PGNiG Sp. z o.o Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy 
                          - ciśnienie próby       -     0,4 Mpa 
                          - czynnik                   -     powietrze 
                          - czas                        -     1h 
Podczas próby należy dodatkowo sprawdzić przy użyciu środka pianotwórczego 
połączenia kołnierzowe, złączki i armaturę, które powinny być odkryte  w czasie próby 

II/2. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami terenowymi 

II/2.1. Trasy przewodów gazowych  

Trasa  zewnętrznej instalacji gazowej zaprojektowana została w oparciu o 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie  
      warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. nr 97 z dnia 

11.09.2001r) 

• Wytyczne budowy gazociągów polietylenowych w POZG- wydanie II z 1996 r. 

• Wytyczne  w sprawie projektowania i budowy sieci gazowych niskiego  i średniego 
ciśnienia w O/ZG Bydgoszcz wydane przez Dyrektora pismo nr DO 30-16/23/99 z 
dnia 8.10.1999 r 

II/2. 2. Zbliżenia i skrzyżowania rur PE z innym uzbrojeniem  

Odległości pionowe między zewnętrzną instalacją gazową a innym uzbrojeniem 
podziemnym – wg Dz. U. 97/2001 poz. 1055 oraz Sieci Polietylenowe – wytyczne - SN-
TIiTPNiG. Przy układaniu gazociągu pod kablami należy zabezpieczyć sieć elektryczną  
rurą z tworzywa sztucznego na odległość co najmniej 1,5 m od osi skrzyżowania z 
gazociągiem. Przy skrzyżowaniu gazociągu z wodociągiem zachować odległość min. 0,2 
m (między powierzchniami zewnętrznymi rur). Przy skrzyżowaniu gazociągu z kanalizacją 
deszczową  i sanitarną zachować odległość min. 0,3 m (między powierzchniami 
zewnętrznymi rur). Odległości poziome między siecią gazową a innym uzbrojeniem 
podziemnym – wg obowiązujących norm i  przepisów.  
Pod drogą manewrową na działce nr 75/7 zastosowano rury osłonowe typu PE SDR 17,6 
Dn100 L = 6,5 m.   

II/3. układanie zewnętrznej instalacji gazowej w wykopie  

Przewody zewnętrznej instalacji gazowej ułożyć na 10 cm podsypce z piasku bez kamieni 
a po ułożeniu wykonać nadsypkę również grubości 10 cm. Następnie zasypywać wykop 
gruntem rodzimym bez ostrych frakcji i kamieni do wysokości 40 cm ponad przewód 
gazowy. Po ułożeniu na tej wysokości taśmy ostrzegawczej wykop całkowicie zasypać 
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II/4. Warunki prowadzenia robót 

- wytyczenie trasy zewnętrznej instalacji gazowej należy zlecić uprawnionej służbie 
geodezyjnej 

- o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem  

- w rejonie innego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb 
eksploatacyjnych tego uzbrojenia 

- przed przystąpieniem do budowy zewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać 
wykopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji innego uzbrojenia 

- montaż rur PE wykonywać w temperaturze +5°C do +15°C 

- rozwijanie rur ze zwojów należy dokonać w temperaturze +10°C do 30°C 
- nie należy prowadzić montażu zewnętrznej instalacji gazowej  z rur PE podczas 

opadów atmosferycznych, w mgle, w czasie silnego wiatru,  w temperaturze poniżej 

0°C i przy temperaturach powyżej 25°C 
- zapewnić czystość wnętrza rur oraz zgrzewanych powierzchni 
- w trakcie transportu i montażu chronić ścianki z rur PE przed zarysowaniem oraz 

innymi uszkodzeniami mechanicznymi 
- wykopy należy oznakować, w nocy oświetlić  oraz zabezpieczyć  przed roboty należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P-poż 
- przed zasypaniem zewnętrznej instalacji gazowej należy dokonać jej inwentaryzacji 

geodezyjnej oraz zaktualizować projekt. Geodeta winien właściwie oznakować 
gazociąg wykonany z rur PE (g 40 PE) 

- przy wykonywaniu zewnętrznej instalacji gazowej z  PE należy stosować się do 
wydanych w tym zakresie warunków określonych w „Wytycznych budowy 
gazociągów polietylenowych w POGZ” – wydanie II z 1996r  i „Wytycznych w sprawie 
projektowania i budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia w O/ZG 
Bydgoszcz wydane przez Dyrektora– pismo nr DO 30-16/23/99 z dnia 8.10.1999 r 

- montaż zewnętrznej instalacji gazowej może być wykonywany jedynie przez 
wykonawcę zarejestrowanego w Zakładzie Gazowniczym Bydgoszcz. 

II/5. Odbiór robót  

Odbiór techniczny  zewnętrznej instalacji gazowej  należy przeprowadzić zgodnie z 
procedurą zintegrowanego systemu zarządzania jakością PJ-02-04 wydanie I 
„Postępowanie przy odbiorach technicznych sieci gazowych średniego i niskiego 
ciśnienia” wprowadzone przez PGNiG Sp. z o.o Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy 
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3. Wpływ inwestycji na środowisko 

a. Elementy instalacji gazowej nie mają wpływu na zapotrzebowanie i jakość wody 
oraz na ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków. 

b. Elementy instalacji gazowej nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym 
– zapachów, pyłowych i płynnych. 

c. Instalacja gazowa nie wpływa na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

d. Instalacja gazowa nie powoduje emisji hałasu, wibracji oraz promieniowania. 

e. Instalacja gazowa nie przebiega przez teren zalesiony, nie jest wymagana 
wycinka drzew, nie wpływa ujemnie na glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. 

f. Instalacja gazowa prowadzona jest wewnątrz – w piwnicy i na zewnątrz budynku 
szkolnego. Prawidłowo eksploatowana nie wpływa ujemnie na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Oddziaływanie obiektu 
zamyka się w granicach działki 8/4; 9/4; 9/5 obr. 049 m. Bydgoszcz 
 

4. Uwagi końcowe 

• Działka jest objęta ochroną konserwatorską – wpisana do rejestru zabytków pod 
numerem A/1044/1-2. 

• Wykonawstwo instalacji gazowej z podłączeniem urządzeń gazowych należy zlecić do 
wykonania wykonawcy posiadającemu aktualne uprawnienia w zakresie 
instalatorstwa gazowego 

• Montowane urządzenia gazowe spełniać muszą wymagania zawarte w M.P. nr 13 
poz. 164 z dnia 15.03.1995 r . 

5. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, po 
których jest projektowana inwestycja. Inwestor posiada prawo do dysponowania 
terenem na cele budowlane – posiada pisemne upoważnienie Gminy Sicienko  -
właściciela  działki nr 75/7; 75/8. Inwestycja nie zmienia zagospodarowania działek 
sąsiednich. 

Opracowała:  
Inż. Krystyna Stawska 

Bydgoszcz, 2017.02. 
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