
s'}.stu$i$ adam sŻwarc

ś.irf:; iil]\:Y: l'!i' i"ii.]\'i:Y '1''i:|r.'' "].i.':.]!:.i: iliu''i.,:r:r}. i:il:'li"]ii1J]lii_Ś j

i:lrutt: lll''$yll:tiilrl::tliiil:l11l; 'i:_ł i:. j..]. ,l l.:,}Lij $''itri|'.
1. rI:'\ril.'.1 .1,' ri: ".,:' :':.'l:.

PROJEKT BUDOWLANY

WEWNĘTRZNA lNSTALACJA GAzoWA l lNSTALACJA c.o.
W LOKALU MIESZKALNYM

obiekt: Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu
budowlanego:

Xlll (inne budynki mieszkalne)

Lokalizacja: ul. Rodziewiczówny 6/ 1'a, 41'-902 Bytom

Jednostka
ewidencyjna

Bytom

obręb Bytom
Numery działek BO

lnwestor: Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich ]_6, 41'-902 Bytom

Projektant: część architekton iczna :

mgr inz. arch. Adam Szr;vęrc

nr ewid. 541'/01' J\Ł
uprawnienia do projektowania / \
w specjaIności architektonicznej 6ez ograniczeń

część instalacyjna::
mgr inz. Janusz Findysz, --rł
nr ewid. z7s/zoo]- I L
uprawnienia do projektowan t^ /W
w specjalności !nstaIacyjnej bez dg/aniczeń

Miejsce i data
opracowania: Bytom, grudzień Ż0I9 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strono tytulows

Zawortość opracowania

oświq dczen ie p roje kta ntów
Uprawnienia budowlane i wpisy do izb zawodowych

Projekt budowlony
Część opisowa
Część rysunkowa

załqczniki:
Opinia kominiarsko z dnia 8.1L.20L9 r.

Warunki przyłqczenia do sieci gozowej z dnio 30'10'20L9
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OSWIADCZENIE
PROJEKT BUDOWLANY

RozBUDoWA WEWNĘTRZNEJ lNSTALACJl GAZoWEJ
W LOKALU MIESZKALNYM

Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu
budowlanego:

Xlll (inne budynki mieszkalne)

Loka I i zacja: ul. Rodziewiczówny 6/ 1'a, 4L-902 Bytom

J ed nostka
ewidencyjna

Bytom

obręb Bytom
Numery działek 80
lnwestor: Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Strzelców Bytomskich ].6, 4L-902 Bytom

Zgodnie zart.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (D2.U.2016 poz.290 tekst jednolity

i Dz.U.2016 '2255) oświadczam , że wyżej wymieniony projekt został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci: część architektoniczna :

mgr inż. arch. Adam Szwa1q
nr ewid. 54L|OL A--
uprawnienia do projekLowaniu '/ \
w specjatności archltektonicznej bez lgrjniczeń

Miejsce i data
opracowania: Bytom grudzień 701'9 r
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Śląska okręgowa Rada lzby ArchitektÓW RP

zAŚwl ADczENl E -oRYGl NAŁ
(wypis z llsty archltokt w)

Śląska okręoowa Rada 1zby Architekt w BP Żaświadaa' żeI

MGR l NŻ' ARCH' ADAM MAcl EJ sZWARc

posiadający kwali'lkacj zawodowe do pełnienia samodŻle|nych f!nkcjl iechnienych w bUdownictwie
W specjalnoścj archilektonianej i w Żaklesie posiadanych uplawnie nr 541/01 

'
jesl wpisany na ljslę ałonkÓw Ś ąskiej okręgowej lzby ArchiteklÓw BP
pod numeremt SL-o637.

członek żynny ad: 27 Ą5ąa02 l .

Data i miejsce wygenelowania zaświadżenia: 30-05 201 9 r. Kalowice'

Zaświadeenie jest waŹne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektron]czni6 w syslemie ]nlormalycŻnym lŻby AlchitektÓW RP plŻez;
ANlTA LANGEB. sokteta.z okręqoWei Rady lzby Architekl w FP.

Nf wely1ikacyjny zaświadeeniaI

sl-o637-2F87-8 1 YB-D4E3-1 B9A

oan. zawailo w nini jBżym Żaświade niu moŹna 5p'awd2ir podając nl w6lylikaĆyjny
zaświad@gnia t p!blie ym ś rwiśi. inl l 61Mym lzby AlchiloklÓwj www'iŻbaalchiioktow.p|
lub łon1aklując 6ię b6zpoŚ'6dnio z wlaściwą ok'ęoowa lzbą Alchiloki w FP'
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Pan lanusz FindysŻ o numerze eWidencyjnymsLKIs/l19o/oz

adres zamie5zkania ul. sŻYmały 75B,41-922 Radzionkow

je5t członkiem śląskiej okręgowe.i lzby lnżynier w Budownictwa i posiada wYmagane

ubezpiecŻenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 20\9-72-3I'

zaświadcŻenie ro5tało wyBenerowane elektroni.znie i opatrzone b upiecznym podpi5em elektronicznYm
weryfikowanYm plzy pomocy ważnego kWaIifikoWanego certyfikatu w dniu 2018'12'27 roku przez:

Roman Kafuowski, PrzewodoicŻący Radyśląskiej okręgowej lzby lnźyni r W Budownictwa'

(Żgodnie ż .5 !Śt 2 UłaWy. dn]a 13 w'ei ia 2001 r' o podpkie lekt.o cŻnym (Dz U' 2001 Nr 130 poz' 1450) dan w po*.c]
e]ektonidnei ÓpatĘon b Żpie.Żhym pÓdpkem el ktroniĆ. ym weryfikowanym pny pomo.y ważnego kWalifikowanego cen}4ikatu 5ą

r wnoważne pÓd wŻg|ęd m skUtk w plawnV.h dok! ćnlo opanzÓnv podpiŚamiwlas olę.znymi'l

'wery{ika.jępopraw oś.idany.hwni iej9zvmzaświadcZ nfumÓżna5prawdŻić!apomocąnumeruw MikadnegoŻ3świadaeniana
9troaie Pohkiej lzby lnży.i.r w Budowni.twa www.piib'org'pl lub konlaklUjąc śię. bi(rem wl*ciwQj olręgowej lzby lnżynier w
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji gazowej - montaż licznika gazowego i montaż

kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnego) oraz projekt wewnętrznej instalacji c.o. w

lokalu mieszkalnym nr 1a w Bytomiu przy ul' Rodziewiczówny 6.

W celu zmniejszenia strat ciepła w lokalu zaprojektowano również wymianę stolarki okiennej.

Dane techniczne lokalu mieszkalnego:

- przedpokój

- pokój

- pokój

- pokój

- pokój

- korytarz

- korytarz

- łazienka

- kuchnia

razem:

Projektowany piec gazowy o mocy

Powierzchnia koryta rza :

Wysokość korytarza:

Kubatura korytarza:

2,89 m2

15,35 m2

8,69 m2

8,14 m2

23,38 m2

5,65 m2

5,98 m2

6,97 m2

7,83 m2

84.88 m2

34 kW zamontowany będzie w korytarzu (przed kuchnią i łazienką).

5,98 m2

2,90 m

17,3 m3

Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcję budynku, nie przewiduje przebudowy pomieszczeń, nie

zmienia sposobu użytkowania pomieszczeń, a projektowana inwestycja * budowa wewnętrznej instalacji

gazowej i centralnego ogrzewania - w całości odbywać się będzie Wewnątrz przedmiotowego lokalu

mieszka lnego.

obszar oddziaływania obiektów

obszar oddziaływania obiektów został określony W oparciu o 512 rozporządzenia Ministra lnfrastruktury

z dnia 1'2 kwietnia 20oŻ r ' (Dz.U.2002.7 5.690 ze zm') oraz o przepisy ustawy prawo budowla ne (Dz. U.20t6.290

tekst jednolity) w szczególności art. 5. ust. 1 pkt. 9'

Przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dotyczące dróg publicznych

czy prawa wodnego nie mają zastosowania w przypadku niniejszej inwestycji'

Z uwagi na prowadzenie inwestycji wewnątrz istniejącego lokalu mieszkalnego uznanol że obszar

oddziaływania obiektów zawiera się w całości obrębie działki na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny

wielorodzinny, WeWnątrz którego znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny (dz. nr 80).



PRoJ EKT WEWNĘTRzNEJ lNsTALACJ l GAzU

lnstalacja gazowa

W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie w pomIeszczeniu kuchni dwufunkcyjnego kotła gazowego

z zamkniętą komorą spalania o mocy 34 kW oraz wykonanie instalacji gazowej WeWnątrz budynku od

istniejącego pionu gazowego poprzez nowy gazomierz miechowy G-4 (montaż w gestii Zakładu Gazowego) do

projektowanego kotła gazowego. lnstalację gazową projektuje się wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu

łączonych przez Spawanie lub z rur miedzianych łączonych poprzez lut twardy'

Prowadzenie instalacji gazowej pod stropem pomieszczeń, przy prowadzeniu instalacji gazowej należy

zachować minimalne odległości od innych instalacji określone W stosownych normach iwarunkach

tech n icz nych.

Po zmontowaniu rurociągów należy wykonać próbę szczelności instalacji na ciśnienie 100 kPa, próbę uznaje

się za udaną jeżeli po okresie 0,5 godziny manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Po pozytywnej próbie szczelności rurociągi stalowe należy pomalować dwukrotnie, pierwszy raz farbą

podktadową a następnie farbą nawierzchniową'

Przed projektowanym kotłem gazowym należy zamontować filtr gazu oraz zawór kulowy odcinający.

Zużycie gazu max:

- Kocioł kondensacyjny

Maksymalne zużycie gazu

2,80 m3/h

2,80 m3/h

Wentylacja

Nawiew powietrza do pomieszczenia z kotłem (grawitacyjny) odbywać się będzie poprzez nawietrzniki

okienne (4 szt. - wg rozmieszczenia na rysunku). Nawietrzniki zastosować automatyczne, o minimalnej

przepustowości 25m3/h każdy. Nawiew powietrza do spalania (a także wywiew spalin z kotła) przez

systemowy komin koncentryczny I25/80 mm wstawiony do istniejącego przewodu kominowego wskazanego

przez kominiarza.

Wentylacja korytarza, w którym zaprojektowano kocioł gazowy poprzez wkład stalowy (rura fi 150 mm) do

istniejącego przewodu kom inowego wskazanego przez komini a rza.

Po wykonaniu instalacji pieca oraz wentylacji i odprowadzenia spalin należy uzyskać odbiór kominiarski.

Odprowadzenie spalin

odprowadzenie spalin z kotła ijednocześnie czerpanie powietrza do spalania odbywać się będzie poprzez

systemowy komin powietrzno - spalinowy rura W rurze o wymiarach tz5l80 mm, wkład kominowy

zainstalowany zostanie w istniejącym kominie wskazanym przez kominiarza iwyprowadzony ponad dach

budynku na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe wykonane z materiałów innych niż PE należy zabezpieczyc przed korozją przez dokładne

oczyszczenie z rdzy ibrudu oraz pomalowanie, nle później niż po 4 godzinach od oczyszczenia, farbą

podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej lub

syntetycznej w kolorze pomieszczeń.

-5-



Wytyczne realizacji i odbioru

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie

Polski.

Wszystkie roboty montażowe i próby należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, aktualnymi normami oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano - Montażowych, tom ll.

Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonać na ciśnienie 1O0 kPa' odbiór instalacji gazowej może być

przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności dokonanych w obecności dostawcy gazu.

PROJEKT INSTALACJI C.O.

lnstalacja c.o. - rury

Zaprojektowano instalację c.o. z rur stalowych zac|skanych prowadzonych od projektowanego w korytarzu

pieca gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania do poszczególnych pomieszczeń w lokalu

mieszkalnym.

Rury prowadzić przy podłodze po ścianach lub w bruździe w ścianie. W przypadku prowadzenia rur w bruździe

rury należy zabezpieczyc pianką izolacyjną gr. 4 mm, a bruzdy zatynkować.

Typoszereg rur c.o. zastosowany w projekcie to rury:

Dn25 - 28x1,5 mm

Dn20 - 22x1.,5 mm

Dn15 - 18x1,2 mm

z kompletem złączek i podejść.

lnstalacja c.o. - grzejniki

Grzejniki przyjęto na podstawie tabeli grzejników Cosmo. W przypadku zastosowania grzejników innej firmy

należy dobrać odpowiedni grzejnik do pokazanych na rysunku strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach.

Grzejniki wykonać jako wiszące na ścianach zewnętrznych, płytowe, z zaworem termostatycznym i głowicą

nastaWną termostatyczną.

EwentuaIne wnęki podokienne wypełnić styropianem lub wełną mineralną i zamurować od strony

pomieszczenia licując wypełnienie z licem ściany wewnętrznej.

Grzejniki wieszać na ścianie centralnie pod oknem zachowując odległość od podłogi iod podokiennika min'

100 mm.

clEPŁA WoDA UżYTKoWA

lnstalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepłą wodę użytkową doprowadzić do zlewozmywaka w kuchni, do umywalki i kabiny natryskowej lub wanny

w łazience wykorzystując istniejącą instalację wody w lokalu mieszkalną. lnstalację wpiąć do projektowanego

kotła gazowego przy użyciu rur stalowych, wykonując nowy odcinek pomiędzy istniejącym w lokalu

rurociągiem a projektowanym piecem. Rury prowadzić po ścianach pomieszczeń.

UWAGlKoŃcoWE

Projekt został wykonany w oparciu o opinię kominiarską z dnia 8.1]'. 2019 r. i o warunki przyłączenia do sieci

gazowej z dnia 30.10.2019 r.

Z uwagi na brak możliwości podłączenia kuchenki gazowej 4-ro palnikowej w kuchni zaprojektowano

elektryczną płytę grzewczą'

-6-
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rylarz/ 
t,

rtka schobowa

kuchnia

/ 'óó ml

I

Il- Ęs]ńl o
NI N

I

H=2,90m

V=17.3m3 :

H=2,90m s

łazienka

6.97 m2

korvtarzilś;' H =290m :
500

pokój

1535 m2

H.290m Ę
H=2,90m

pokój 3
8.|Ąm2

a.s.studio
adam szwarc

u|'lieązy 12/7
4l-902 Bytom

lel. 509828409
mail: assludioohoL.pl



nawiekak okienny 25m3/h

R0Z\,Vl N l ĘCl t l NSTALA0J l GAZ0WtJ

przewód wentylacyjny dalowy fi 150 mm

- prowadzić w is|niejącym pionie kominowym,

wyprowadzić ponad dach na wys. min. 60 cm

dwufunkcyjny 24 kW

kornin koncentryuny powiekzno - spalinowy 125/80

- prowadzic w istniejącym pionie kominowym,

wyprowadzić nad dach na wys' min. 60 cm

Proi licznik

gazu G-4-

w gestii gazowni

komin koncentryczny powrehzno - spalinowy

ze stali nierdzewje 125/80 mm zamontowany w istniejącym

przewodzie kominowym

lokal nr 1a

korylarz/ 
',

klaLka schoUowa

o'a
ą
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]D

łazienka
6.97 m2

kratka nawiewna

korytan
598 m2

proj' kocioł gazowy wiszą!y'-
ffiondensacyjnyJ

)24kw'dwurunkcYjnY

pokój

15 35 m2

t
N

nawietrzak okienny 25m3/h

automatycznY

PROJEKT BUDOWANY INSTALACJI OAZOWEJ I C.O.

W LOKALU MIESAKLNYI'4adam szwarc

ul'Ligązy12/7
41-902 Bytom

tel.509828409
mail: asstudioohot Pl

ilffi. arch_Adam szwarc, upr' nr 541/01 w spec' archi|ekŁonicznej _

mgrlnzJanusz Findyv'upr nr27912001wspec.insŁalacyjne1' bez



33 KV 500 / 1600

UWAOA:

wszystkie podejścia do grzejnikÓw

wykonac iako 2xDn15

_-J--**rt-F---
22KVSC/1m0

kuchnia

7.83 m2

,6*\
\ .zg"c /\_-.,riYrLi=
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II-ńl o-l -
korytarz

5.65 m2
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pokó1

1535m2

[rzedpokój
2.89 m2

33 KV 500 / 1200

ą=ju']'_
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łazienka

697m2
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22 KV 500 / 1000
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-.J4.-

22 KV 500 / 1120
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ll
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-iJ

nowe okno 60x 130 cm nowe okno 100x18i :m

U = 0,9Wim2K U = 0,91W/mZK

-t o @l ń
ol @

nowe okno 250x160 cm

U = 0,9V/mZK

nowe okno 160x185 cm

U = 0.9tW/m2K
@l o
aol o

@
P

nowe okno l25xl60 cm

U.0,9 W/m2K

nowe okno 125x160 cm

U = 0,9 W/m2K

a.s.studio
adam szwarc

u|'Ligązy 12/7

41-902 BYbom

te1.509828409
mail, asstudio@hot Pl
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!NFoRMACJA DoTYczĄcA

BEZP!EczEŃSTWA l ocHRoNY zDRoWlA

dla inwestycji p.n.

PROJEKT BUDOWLANY

RozBUDoWA WEWN ĘTRZNEJ INSTALACJl GAZoWEJ
W LOKALU MIESZKALNYM

Obiekt Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu
budowlanego:

Xlll linne budynki mieszkalne)

Lokalizacja: ul. Rodziewiczówny 61 La, 41'-902 Bytom

Jed nostka
ewidencyjna

Bytom

obręb Bytom
Numery działek BO

lnwestor: Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich 16, 4L-902 Bytom

opracował: część architektoniczna :

Miejsce i data
opracowania: Bytom grudzień Żo1"9 r.
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lNFoRMACJA DoTYczĄcA BEZP!EczENsTWA l ocHRoNY ZDRoWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Zamierzenie budowlane rozpatrywane w całości obejmuje wykonanie w lokalu mieszkalnym instalacji
gazowej, montażu kotła gazowego i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

z. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
DzIałka, na których projektowana jest inwestycja jest działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.

3' Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŻenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdują się elementy zagospodarowania działki
terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ! zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywań zagroŻeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

W trakcie prowadzenia inwestycji przewiduje się wystąpienie zagrożeń mogących stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa izdrowia ludzi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra lnfrastruktury w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa iochronyzdrowia oraz planu bezpieczeństwa iochronyzdrowia (Dz.U'

2003.120.1126).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie pracowników winno być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Po
zakończeniu szkolenia pracownik winien podpisać oświadczenie o odbytym szkoleniu i o stosowaniu się do
przepisów bhp,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, wtym zapewniających bezpieczną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagroŻeń

W czasie prowadzenia budowy należy stosować się do przepisów bhp oraz utrzymywać należyty porządek na

stanowiskach pracy oraz na całym terenie działki.
W trakcie pracy na wysokości pracownik winien być wyposażony W szelki bezpieczeństwa zgodnie
z wymaganiami przepisów bhp oraz posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

-8-
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Polska Społka Gazownictwa sp. z o'o.
oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. szczęśĆ BoŻe 11, 4.l-800 labrze
tel. 32 398 S0 00, faks 32 398 51 19

Gazownia w Bytomiu
ul. Korfantego 30, 4,1_902 Bytom
tel. 32 398 50 00
gazownia. bytom@psgaz. pl
tel. 32 398 50 00

Nasz znak: W103/00001 1 3326/00001/2019/00000

GM|NA BYToM MlEJsKl oŚRoDEK
POMOCY RODZI

ul. StzelcÓw Bytomskich 16
4'l-902 Bytom

WARUNK| PRzYŁĄezENlA po sltcl GAzowEJPrzewidwany pobór gazu ziemnego ńysoł<ametarn**goi iosci nie większej niż Ia m3/h/gazu ziemnego zaazotowanego w ilaści nió większej niź 25 m3/h.

Wodpowiedzi nawniosekzdnia29'1a.2019woparciuoRozporządzenieMinistraGospodarki 
zdniallipca2010r' w sprawie szczegółowych warunkÓw funkcjonowania systemu guro*"go (tj. Dz' lJ' z 2018 r., poz. 1158 z p.zm )' wydaje się następujące Warunki pnyłączenia do sieci gazowe1:1' Rodzaj paliwa wg pN-c-047s0;20r r: gaz z rodziny g"ty ui"*n", wysokometanowy, symbol E2' Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z syslemu gazowego): lokal mieszkalny, adres;Bytom, uI' Marii RodziewiczÓwny 6/1A 

-'-' - 9J*łvlllv v

3. Cel wykozystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posiłków
Pzygotowanie CWU
ogzewanie pomieszczeń

4' Rodzaj i iloŚÓ urządzeń gazowych, ktÓre będą podłączone do instalacji gazowej:

Bytom, 30.'10.2019

Urządzenie Moc urządzenia
tkw

Liczba uządzeń
Iszt.l

Łączna moc uządzeń
tkw

^{rcror 
gazowy dwutun kcyjny

(c.o./c.w.)
34 1 34

Kuchnia gazowa z piekarnikiem
0azowvm

ó 1 J

Łąezna moc tkWI 37Dostawa i odbiÓr paliwa gazowego:
5.1. Moc pzyłączeniowa 4 [m3lh];
5'2. Roczny odbiÓr paliwa gazowego: 3000 [m3łok]
!i1.is1e włączenia do czynnej sieci gazowej:
6.1 ' Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
92 Lokalizacja; Bytom Marii Rodziewiczówny 6
Ciśnienie paliwa gazowego:

Polskaspołka Gaiownictwa sp. z o'o., ul. Wo'jciecha Bandrolvskiego 16, 33-1o0 TarnÓW
. oddziałZakład Gazowniczy w Zabau ul.Szczęśc Boże 11' 4.1-600 zabrze**" o:::u]^o_o?1 

's_e! 
nel91ołvy.9ri 

19rowa - 6róańń-śil' iiliruydział GospoJarczy xnsNlP 525 24 96 411' REGoN 142739519' KapitałZak;dou^/: 1o 488 917 o5o zł



v. vvylllągdlll.ź uU|.ycZąCe Konlroll oostawy l odbioru paliwa gazowego:
8'1' Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bytom, ui. Marii RodziewiczÓwny 6/1A8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy
8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 Rj30 -
slatus ulządzenia: istniejące

8'4' Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.

1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,

8.5. lnne wymagania:
9' Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o,o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurekgłówny zlokalizowany na przyłączu na zewnętunej ścianie budynku

Szafka jest własnością właściciela budynku, i na nim spoczywa obowiązek jej zakupu montażu i konserwacji'
'1 0. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębio rstwo gazown icze.
11'lnstalacja gazowa powinna byc zaprojektowana iwykonana w trybie okreś|onym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 20a2 r' w sprawie warunków
technicznych' jakim powinny odpowiadaĆ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 ,' por. iłzz1w oparciu odokumentację techniczną, na ktÓrą uzyskano prawornocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymiprzepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej'
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.

lz'Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne
zapewniające:
1 2. 1 . Bezpieczeństwo fun kcjonowania systemu gazowego.
12'2' Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą

przylączonych urządzeń.
12'3'Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w paypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczeń w poboae lub dostarczaniu paliw gazowych''13'W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego ialezy ponownie wystąpió z Wnioskięmo określenie nowych WarunkÓw puyłączenia do sieci gazowej'
14,Warunki przyłączeniasąWazneprzezokres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15' Warunki pzyłączenia spoaądzono w dwÓch egzemplałzach, w lym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16'1'W realizacji przyłączenia (w tym W opracowaniach projektowych) należy stosowac rozwiązania
techniczne i technologiczne pzewidziane WewnętrŻnymi opracowaniami PSG sp. z o.o. oddział ZakładGazowniczy Zabrzu, ktÓrych odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowil
wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2, Projekt instalacji gazowej nie podtega uzgodnieniu w pSG sp. z o.o.
16'3' Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu ań. 34 ust. 3 pkt. 3 lit' A) Ustawy Prawo budowlane oraz ań. 7 ust .14

Ustavry Prawo energetycŻne' jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego'
16.4' lnne istotne dla realizacji przedmiotowego pzyłączenia informacje:

Do montażu gazomierza zastosować belkę moniażową.

PRzEDslĘBloRsTwo GAzowNlczE
x{snowłilr

opracował1a: MARclN SToLARSKl

Data odbioru lub wysłania do Klienta

Potwierdzam odbiór niniejszych WarunkÓw przyłączenia do sieci gazowej

(miejscowość' data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:
.1. Klient

2. W103

Nr sprawy: 113326t2A19

Śtrona 2 z 3

i eksploatacyjne


