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Rozdział 7 

Instalacja gazowa na paliwa gazowe 

§ 156. 1. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać 
potrzebom użytkowym i warunkom wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz 
warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej, określonym przez dostawcę gazu. 

2. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, 
prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym 
wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz 
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia 
urządzeń gazowych. 

3. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, 
znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za 
głównym zaworem odcinającym zbiorniki, butle bądź kolektor butli, prowadzonych na 
zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a 
także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu w przypadku instalacji zasilającej więcej niż 
jednego odbiorcę, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-
spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. 

4. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz 
budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, 
kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami 
spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń 
gazowych. 

§ 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku 
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, 
nie powinno być ciśnienia wyższego niż 500 kPa, a do ścian zewnętrznych pozostałych 
budynków wyższego niż 1600 kPa. 



2. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w 
ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed 
urządzeniami gazowymi, zależną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania 
budynku, określoną Polską Normą dotyczącą paliw gazowych, przy czym ciśnienie to nie 
powinno być wyższe niż 5 kPa. 

3. Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu 
może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane 
urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a 
także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem 
zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. 

4. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania 
pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej. 

5. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach 
niskich. 

6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 

7. W budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, 
dopuszcza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. 

8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być 
stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego 
terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej 
podłogi. 

§ 158. 1. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane 
w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań 
zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych. 

2. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa 
w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w 
których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub 
przyłącza gazowego. 

3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków 
jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia 
skutecznej akcji zapobiegawczej. 

4. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części 
mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń 
sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. 

5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych 
pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń 
gazowych jest większa niż 60 kW. 



6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia 
sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem 
głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. 

7. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna być 
zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem elektrycznych 
połączeń wyrównawczych, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. 

§ 159. 1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany 
na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. 

2. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce 
co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości 
nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i 
dostępem osób niepowołanych. 

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się 
instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w 
wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z 
dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. 

4. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków głównych 
w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz, niebędących pomieszczeniami, np. w podcieniach, 
prześwitach, bramach, w odległości nie większej niż 2 m od lica zewnętrznego budynku. 

5. Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od 
poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. 

6. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego 
budynku, może być zainstalowany więcej niż jeden kurek główny. W takim przypadku 
instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone. 

7. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed 
budynkiem, poniżej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla 
armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych. 

8. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. Na 
budynku mającym więcej niż jeden kurek główny należy umieścić informację o liczbie i 
miejscach ich zainstalowania. 

§ 160. 1. W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niż jeden budynek, 
oprócz kurka głównego, należy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi, 
odcinające dopływ gazu do każdego z tych budynków. 

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, gdy kurek główny jest 
zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku 
dodatkowo zastosować zawór odcinający. 



3. Zawory odcinające, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny spełniać wymagania określone w 
§ 158 ust. 6. 

§ 161. 1. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej z sieci gazowej o ciśnieniu do 500 kPa, z 
której korzysta więcej niż jeden odbiorca lub w której nominalne zużycie gazu jest większe 
niż 10 m3/h, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, przed urządzeniem 
redukcyjnym należy zainstalować zawór odcinający, a za tym urządzeniem – zawór 
odcinający będący kurkiem głównym. 

2. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa, z 
której korzysta jeden odbiorca, a nominalne zużycie gazu jest mniejsze niż 10 m3/h, 
dopuszcza się, aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był 
traktowany jako kurek główny. Przepis ten stosuje się także, jeżeli urządzenie redukcyjne jest 
połączone w jeden zespół z gazomierzem. 

§ 162. Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i 
powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

§ 163. 1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone poniżej poziomu terenu, poza budynkiem 
w odległości większej niż 0,5 m od jego ściany zewnętrznej, powinny spełniać wymagania 
określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. 

2. Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do 
kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub 
do odgałęzień lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, powinny być 
wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, 
zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie. 

3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i 
rekreacji indywidualnej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do 
wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany, powinny być wykonane z rur, o których 
mowa w ust. 2. 

4. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i 
rekreacji indywidualnej, a także w pozostałych budynkach za gazomierzami lub 
odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych powinny być 
wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń 
gwintowanych bądź też z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. 

5. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe 
wykonane: 

1) z rur stalowych, jeżeli służą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę 
wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych, 

2) z rur miedzianych. 

6. Przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego mogą być prowadzone powyżej poziomu 
terenu między zbiornikiem, butlą lub baterią butli a budynkiem, a także po zewnętrznej 



ścianie budynku, jeżeli długość tego przewodu nie jest większa niż 10 m, a składniki gazu nie 
podlegają kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. 

§ 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia 
mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie 
stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. 

2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia 
mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą 
dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur 
stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą 
dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie. 

3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich 
użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami 
powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 

4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 
0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa 
od gęstości powietrza – poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 

5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 
być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 

6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur 
stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną 
kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod 
warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. 

§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację 
wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane 
deformacją lub osiadaniem budynku. 

2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni 
ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się 
prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub 
wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą 
tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone 
przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 

3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być 
zabezpieczone przed korozją. 

§ 166. 1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej „gazomierzami”, powinny być 
zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych. 

2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. 



3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Jeżeli gazomierz jest 
instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym, uznaje się, że wymaganie to jest spełnione. 

4. Gazomierze mogą być instalowane: 

1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi: 

a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych, 

b) na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej, z 
zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160, 

2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami 
bez otworów wentylacyjnych, dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych. 

5. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy, także bez szafek, w kuchniach stanowiących 
samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych, 
podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej. 

6. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych 
pomieszczeniach piwnicznych, jeżeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji 
grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co 
najmniej 2,5 m powyżej terenu, w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznej krawędzi 
okien, drzwi i innych otworów. 

§ 167. Gazomierzy nie można instalować: 

1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje 
zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.), 

2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi, 

3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego 
paleniska, 

4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu 
długości przewodu. 

§ 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od 
poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. 

2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza 
powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących 
iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza – o co najmniej 0,3 m poniżej 
licznika i takich urządzeń. 

3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub 
inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. 



4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi 
urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 
0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od 
odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany. 

§ 169. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją 
powinny umożliwiać ich odłączenie bez konieczności demontażu części instalacji. 

§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach 
spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, 
a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i 
przepisach odrębnych. 

2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, 
nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3. 

3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, 
mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej 
w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-
spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. 

§ 171. Urządzenia gazowe, pozostające bez stałego dozoru w czasie ich użytkowania, takie 
jak kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszczeń, powinny być wyposażone w samoczynnie 
działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu. 

§ 172. 1. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury, służące do 
określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia 
gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać 
wartości określonych w poniższej tabeli: 

Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń 
gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia 

Rodzaje pomieszczeń 
typ A – bez 

odprowadzenia spalin 
typ B – z 

odprowadzeniem spalin 
1 2 3 

Pomieszczenia przeznaczone na stały 
pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne 

połączone z przedpokojem 

175 W 
(150 kcal/h) 

350 W 
(300 kcal/h) 

Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały 
pobyt ludzi, w tym pomieszczenia 

kuchenne w mieszkaniach 

930 W 
(800 kcal/h) 

4650 W 
(4000 kcal/h) 

2. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez 
odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin, łączne obciążenie cieplne pochodzące od 
tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie może przekraczać wielkości 
podanych w tabeli w ust. 1, kolumna 2. 



3. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być 
mniejsza niż: 

1) 8 m3 – w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, 

2) 6,5 m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. 

4. Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co 
najmniej 2,2 m. 

5. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji 
indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się 
instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co 
najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i § 170 ust. 1 i 2. 

§ 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami 
instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych, 

2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w 
którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości 
nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego, 

3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien 
do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym, 

4) ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60°C, należy 
instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, 
otynkowanych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów łatwo 
zapalnych, nieosłoniętych tynkiem, 

5) grzejniki gazowe wody przepływowej należy instalować na ścianach z materiałów 
niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału 
niepalnego. 

2. Urządzenia gazowe, wymagające przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, 
mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów. 

§ 174. 1. Grzewcze urządzenie gazowe, jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń, grzejniki wody 
przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być połączone na stałe 
przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z zachowaniem wymagań Polskich 
Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń gazowych. 

2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie 
ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać 
podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej. 



3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych 
przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w 
zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. 

4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako 
zestawu wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i 
odprowadzenia spalin na zewnątrz. 

5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału 
spalinowego w przypadku: 

1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem 
zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposażenia kotłów w czujniki zaniku 
ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie kotły, 

2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju 
poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających 
spaliny z poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego w 
czujnik zaniku ciągu kominowego, wyłączającego równocześnie wszystkie kotły. 

6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotłów, powinny być 
dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone 
w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych. 

7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych, z 
wyłączeniem kotłów, powinny spełniać następujące wymagania: 

1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej 
długości, 

2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a 
przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia – 
nie większa niż 2 m, 

3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi 
wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niż 2 m, 

4) wyloty kanałów spalinowych, jeżeli wynika to z warunków pracy urządzeń, powinny 
być zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin, długości odcinków pionowych, 
położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych. 

8. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z 
poszczególnych urządzeń, jeżeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin. 

9. Urządzenia gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe powinny być połączone 
przewodami z kanałami spalinowymi, których przekroje należy dobierać z uwzględnieniem 
nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń. 

10. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do 
pomieszczenia należy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałów spalinowych, 



przy czym dla urządzeń o mocy cieplnej większej niż 30 kW należy instalować czujniki, 
wyłączające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego. 

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne 
przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą 
być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną 
moc cieplną nie większą niż: 

1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji 
indywidualnej, 

2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych. 

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 
m ponad poziomem terenu. 

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie 
mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów 
przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. 

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych 
nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od 
których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne 
przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli 
odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany 
innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się 
wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. 

§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny 
odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia, a także odpowiadać 
wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa 
gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 

2. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w 
pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach, o których mowa 
w ust. 3. 

3. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW należy 
instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię 
budynku wolno stojącym. 

4. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW należy 
instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku 
wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 

5. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW mogą być instalowane 
wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię. 



6. Kubatura pomieszczeń z kotłami na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 60 kW oraz 
z kotłami o mocy cieplnej powyżej 60 kW pobierającymi powietrze z pomieszczeń powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w § 172. 

7. Kubatura pomieszczeń z kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, z zamkniętą komorą 
spalania, powinna być określana indywidualnie, przy uwzględnieniu warunków technicznych 
i technologicznych, a także wymagań eksploatacyjnych. 

8. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, zabrania się 
instalowania urządzeń przeznaczonych do pomiaru zużycia gazu. 

9. Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej 
60 kW do 2000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niż kotłownia, 
należy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe 
urządzenia gazowe w tym budynku. 

§ 177. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z 
indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia 
następujących wymagań: 

1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej 
niż dwóch butli, 

2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 
35°C, 

3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej, 

4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów 
urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m, 

6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących 
powodować iskrzenie, 

7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą 
elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co 
najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz 
temperaturę do 60°C, 

8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem 
elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m. 

§ 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem 
płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod 
warunkiem spełnienia następujących wymagań: 



1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na 
utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników 
atmosferycznych, 

2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10, 

3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez 
szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie, 

4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie 
zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m, 

5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. 

§ 179. 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego 
zbiornika gazu płynnego bądź zespołu takich zbiorników, pod warunkiem spełnienia 
wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących ich lokalizacji, ochrony przed 
działaniem czynników atmosferycznych oraz ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. 

2. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach 
podmokłych oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów 
kanalizacyjnych. 


