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wg rozdzielnika

doĘczy: wyników kontroli budynków mieszkalnych wyposażonych w instalację g^zową.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile informuje, żę w dniach
30.05.2017r. do Iż.06,2017r. zostĘ przeprowadzone przez inspektorów PINB w Pile
na terenie powiafu pilskiego kontrole stanu technicznego uĄrtkowania wybranych losowo budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instala cję gazową.

od

Zgodnie z zapisem § 156 Rozp orządzenia Ministra Infrasffuktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. z2015r, poz. 1422) instalacja gazowa w budynku mozę mieó rozną postaó:

1. Instalację g^zową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym,
prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z arrnaturą, ksźałtkami

i innym wyposażeniem, atakże urządzeniarni do pomiaru zllĘcia gazu, urządzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposazenia
urządzeń gazowych.
2. Instalację gazową zasilaną gazem pĘnnym ze staĘch zbiorników lub baterii butli,
znĄdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym
zaworem odcinającym instalację zbiornikową, butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz
lub wewnątrz budynku, wtaz z armaturą, ksźałtkamii innym wyposażeniem, a także urządzenia
do pomiaru zuĘcia gazu, urządzenia gazowe z vryposażęniem otaz przewody spalinowe
lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów
w ścianach,
3 Instalacię gazowa zasilana gazem płynnym z indywidualnei butli. znajdującej się wewnątrz
budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjnę przy butli, przewod z armaturą, ksźałtkami
i innym wyposazeniem, atakże urządzenie gazawe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrznospalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych.

4, Instalację zbiornikową g^zu pĘnnego stanowi zespół urządzeń składający się
ze zbiornika albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowęgo
z głownym zaworem odcinającym.

Istniejąca w mieszkaniach instalacja zasilana gazem z butli jest również traktowana jako
instalacja gazowa i wymaga (zgodnie z zapisem art. 6I ust. 1 pkt lc kontroli okresowej
co najmniej raz w roku.

Zwróció naleĘ uwagę na fakt, że dfugotrwałe uĄrtkowanie reduktorów i przewodu łączącego butle
z urządzeniem gazowym może spowodować zuĘcie się Ęch elementów i rozszczeinieniJ całego
układu.

Zabronionym jest stosowanie gazu butlowego w obiektach, w których funkcjonuje instalacja
zasilana gazem z sieci ( §157 ust 6 w.wym rozporządzenia)
W trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy PINB stwierdzili przede wszystkim:

1.

brak właściwejwentylacji pomieszczeń
WentYlacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonęgo na święże.

Powietrze zewnętrzne dopływające pruez przegrodę zewnętrzną 1okno, ściana)
do Pomieszczęń o mniejszym zanieczyszczeniu (pokoje) przepĄrva przez nie wchłaniająó
zanieczyszczęnia i wilgoó, a następnie kierując się przeŻ przeópot O1 ao kratki w ooń";

częŚci drzwi o łącznym polu prześwitu nie mniejszym niż ok. 22Ó cmŹ dopływa do łazienki
i kuchni, ewęntualnie do wydzielonego wc, skądprzezkratki wentylacyjne i kanĄ kominowe
-aopł/rie
odProwadzane jest na zewnątrz. Taki kierunek przepĘwu, p."y
wymaganej ilości
Powietrza zewnętrznego, zapewnia prawidłową pracę wentyiacji grawitacyjne; w ńiesŹhniu.

Zadaniem wenĘlacji jest ciągla wymiana powietrza w mięszkaniu, zapewniając
bezPieczeństwo ( na wypadek np. rczszczelnienia się instalacji gazowej) i tomiort

uĄltkowania.

OciePlenie Ścian połączonę z wymianą okien redukuje ilośó napływającego powietrza
PrakĘcznie do zęra, W wyniku wzrostu cęn za energię cieplną, urvtr.o*ni"y mieszkań
Podejmują działania w zakresie maksymalnego jej oszczędzania. Zn'aczni częśćmieszkańców
Y\!9_:z :ze_=glgYnYm ,,,4gĘJęjem" ciepłajest węn_tylacja i dl"tęgo podjęli wszelkię łroki
zmierzające do ograniczenia wypływu ciepłego powietrza z mieszkań i-dopływu zimnego.
Stosują m. im. szczetne okna, podwojne drzslti wejściowe do mieszkań or*rrr"r"lki o 100%
sPrawnoŚci. Te dziŃaniazmniejszające, a nawet eliminujące napĘw powietrza do mięszkania
Powodują, że mięszkanie staje się zbiornikiem gaan i witgoci wfiarzanej podczas
uĄrtkowaniati.przy gotowaniu, praniu, suszeniu, myciu się, a nańt przy oddychŃu.
AbY wenĘlacja grawitacyjna działała poprawnie i Óprócz zapewnienia właściwegoko-fo.tu
oddYchania usuwała również nagromadzoną w pomieszczeniach wilgoć- czy inne
zanieczYszczenia- zapachy, gazitp., niezbędne jest spełnienie kilku warunków:
- temperatura wewnętrzna domu musi być v,,yższaniżnazewnątrz,
- na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr,
- okna i dravi Powinny byó ,,rozszczelnione", aby zapewnió dopływ świezegopowietrza.
Za naPŁyw powietrza do mieszkania odpowiada jego uĄńkownik, gdyż tytto on decyduje
o ilościpowietrza wpuszczonego oknem.

ZaKocenia w prawidłowym funkcjonowaniu wentylacj i:
, brak dopływu odpowiedniej ilościświeżegopowietrzado mieszkania,

'

zasłanianie kratek nawiewnych

w

drzwiach do łazienki, wc

i

kuchni oraz WŃęk

wentYlacYjnYch w tych pomieszczeniach (nie naleĄ stosować kratek wyposazonych w siatki
oehronne czy żaluzje,które znacznie utrudniają przepĘw powietrza),
' utrudnienia w kreyżeniu powietrza pomiędą, pokojami, a kuchnią, łazienką i wc w wyniku
braku szczęliny pomiędzy dolnąWawędzią drnvi apodłogą,
' niedogrzewanie mieszkań powoduj ące ograniczenie konwekcyjnego krążeniapowietrza,
' stosowanie okapów nadkuchennych z wentylatorami i włączenie odpływów do kratki

wenĘlacyjnej,
' stosowanie wentylatorów wyciągowych na kratkach wentylacyjnych w kuchni, łazience, wc,
blokujących naturalny przepŁyw powietrza przez kratkę.

2.

zabudowywanie przewodów instalacji gazowej pĘtami, szczelnymi osłonami, meblami.
Zgodnie z zapisem §165 w.wym rozporządzenia - przewody instalacji gazowych
w piwnicach i suterenach należy prowadzió na powierzchni ścianlub pod stropem, natomiast
na pozostĄch kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenię ich takżę w bruzdach
osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby
szczelnościinstalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów.
Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody zrur miedzianych, jest zabronione.
W prrypadkl rozszczęlnienia się przewodów gazowych znajdujących się za np. płytami
kartonowo-gipsowymi powoduje nie tylko utrudniony dostęp do nich ale przede wszystkim
nagromadzenie się w przestrzeni pod obudową gazu, ktory w odpowiednim stęzeniu moze
grozić bezpieczeństwu ludzi i mienia.

3.

brak przeprowadzania kontroli co najmniej raz w roku doĘczących instalacji zasilanych
gazem z butli.
Przekazując Państwu dane o wynikach kontroli przeprowadzonych przez inspektorów nadzoru

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i stwierdzonych tam
nieprawidłowościach, prosimy o jak najszersze informowanie zainteręsowanych jednostek
budowlanego

w

o ewenfualnych zagrożeniach i przekazanię treści niniejszego pisma.

żę coraz częściejdochodzi do naruszenia bezpieczeńsfwa ludzi
i mienia spowodowanych wybucharni gazu vwńam, że wykonywanie stałej kontroli oraz działań
profilaktycznych ma ogromne znaczęnię. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile
jest niewielką jednostką , która nie jest w stanie dokonaó natychmiastowego sprawdzenia
wszystkich obiektów, ale Państwo dysponując bezpośrednimikontaktami z zarządcami,
właścicielamicry lokatorami budynków mozecie prryczynió się do poprawy stanu
Biorąc pod uwagę,

bezpieczeństwa.

W zńączniku przekaĄę też przygotowaną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu informację o zasadach korzystania z gazu płynnego.

l't)\.\'lł1'0W INSPEKTOR

N.,\DZORU BU oWLANEGO

E

Otrzymują:
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I.

Zasady bezpiecznego użytkowania butli:

butle naleĘ kupować v,ryłącznie ze znanego i legalnego źrodła- zabronione
jest napełnianię butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacje
ańoganl lub nielegalne rozlewnie
. na butli powinna znajdować się inforrnacja o firmie napełniającej butlę
o przeszkolony instalator prrynajmniej raz w roku powinien sprawdzić stanu
techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla
.nalęży dbaó o stan techniczny przewodow gazovvych w urządzeniu, głównie
przewodów elastycznych (gumowych) oraz regularnie sprawdzaó, czy przewód
elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty
. butli z gazem nie wolno stawiaó w poblizu źrodłaciepła oraz w miejscach
nasłonecznionych temperatura w pomieszczeniach zbńlą, nie moze wynosić
więcej niz 3SoC
.nie wolno przechowywaó butli w piwnicach, pomieszczeniach ponizej
.

poziomu tęrenu
.

o

n.

butle transportuje się wyłącznie w pozycji stojącej
przesuwaniem

,

zabezpieczając

je przed

powinna byc zapewniona skut ecznawentylacja w pomi eszczeniach , w ktorych
stosowane sąurządzeniana gaz płnny. Nalezy pamiętać o tym, że gaz płynny
jest cięzszy od powietrza i wentylacja powinnabyc oddolna.

Każda właściwienapełniona butla powinna mieć:

okolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do gaśnic
przeciwpozarowych
otabliczkę znamion ową z informacj ą o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości
(wadze) gazu w butli oraz datąważnej legalizacji
rinstrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. w instrukcji bezpieczeństwa
znajdują się podstawowe informacj e o gazie, firmie, która napełniłatę butlę i

telefon kontaktowy. Nalezy pamiętać, że nazwa fi.my napełniającej na
naklej ce butli musi być zgo dna z nazw ą namalow aną na butli.
ozaślepkęna zawót zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie
przypadkowego odkręcenia zaworu butli folię termokurczliwą (plombę) na
zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna zgodna z nazwą
namalowana na butli

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu
niewłaśc iwego działanta butl i gazowych!
P

r

zeczy tą, j ak b ezpiecznte uĘ tkować butl e gazow

e|.

Cry wiesz, że ?

Znbrania się stosowania w jednym
(butte gazorve} i gazrlz sieci gazowej !

butIynku gazĘ płynnego

Zakaz zostń jednoznacznie określony w §157 pkt 6 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2}l} r. w sprąwie wąrunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UI.

Instrukcja bezpiecznego podłączenia butli gazowej:

Usuń plombę foliową.
2. Sptawdźczy zawór butli jest zamknięty.
1.

3. Odkręó plastikową zaślepkę.

.,iujłxl

Nś]
ffi

4. Sprawdź, czy pIzy wylocie zawoIu
znajduje się gumowauszczęIka, a jej stan

5. Przykręć nakrętkę reduktora do
zaworu - wystarczy dokręcić ją .ęką.

techniczny nie budzi wątpliwości.
Jeślistan uszczelki budzi Twoje wątpliwości,
skontaktuj się z dostawcą i poproś o jej wymianę,

"w
6. Po dokręceniu nakrętki reduktora,
odkręć zawór i sprawdź szczęlnośó połączenia
za pomocą wody z mydłem (wystąpienie
pęcherzyków powietrza świadczyo wycieku
gazu) lub specj alne go te ster al piaŃi.
Zabroniclne j e st sprałvd zarńe szczęlno ściprzy
pomocy otwańego ognia (zapałek lub
zapalniczki).

7

. Otworz zawór butłi powoli -

v,y star czy jęden obrót.

Jeślipoczuiesz ulatniaiacv się gaz z butli:

l.

Zachow aj szczególną ostrożność:

a
a
a
a

Nie
Nie
Nie
Nie

uzywaj otwartego ognia !
włąc zaj Zadny ch urządzęn elęlłry czny ch i światła
pal papierosów
posługuj się telefonem (nawet komórkov\ym) w mieszkaniu

2. Zaml<nij zawór butli.
3.

otwórz szeroko okna i drnvio żeby wywietrzyć pomieszczenie

4. Jeślizamknięcie zaworu butti spowodowało zatrzymanie wycieku gazu,

można wykonać następuj ące czynności :

.
.
.
5.

SprawdŹ szezelnośó połączenia zaworu butli z reduktorem wyko r4lstując
do tego roztvłór pieniący, np. wodę z szamponem.
pojawienie się bąbelków świadczyćbędzie o miejscu wycieku gazll.
Nalezy wówczas dokręcić nakrętkę reduklora albo, w tazie potrzeby,
wymienió uszczekę gumową w zaw orze butlowym.

Gdy nie ma możliwościwykrycia lub usunięcia źródławycieku gazuz
a
a
a

Wynieśbutlę na zevlnąttz pomieszc zenia,
Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrozeniu i opuśó budynek,
Jak najszybciej wezwij Strażpożamątel.

S9S

korzystając z telefonu na

zewnątrz,
Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.

Opracowano na podstawie hfip ://www. gaspol.pl/
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

