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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZ U 

I INSTALACJI WEWN ĘTRZNEJ DO BUDYNKU INTERNATU 
 
1. Temat opracowania. 
Jest to projekt zamienny do projektu budowlanego na który zostało wydane pozwolenie na budowę 
Decyzja  Nr 247/2016 z dnia 30.05.2016 r., w części dotyczącej zasilenia w energię urządzeń kuchni. 
Projektuje się urządzenia zasilane gazem płynnym w miejsce urządzeń zasilanych energią elektryczną. 
 
2. Podstawa opracowania. 
- zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem, 
- projekt zagospodarowania terenu 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
3. Zakres opracowania. 
Tematem opracowania jest projekt instalacji zbiornikowej gazu i wewnętrznej instalacji gazu  do budynku 
internatu – dz. nr 38/6, 38/7 w Zduńskiej Dąbrowie. 
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt: 
Podziemnego zbiornika gazu płynnego V=4850 l. Przyłącza gazu od zbiornika do budynku oraz 
wewnętrzną instalację gazu do odbiorników w pomieszczeniu kuchni. 
 
4. Dane ogólne . 
W pomieszczeniu kuchni projektuje się następujące urządzenia: 
- kocioł warzelny – 18 kW – 1 szt. 
- patelnia – 9,25 kW – 1 szt. 
- piec konwekcyjno-parowy – 10,4 kW – 1 szt. 
- kuchnia 6-palnikowa – 29,5 kW – 1 szt. 
- taboret gazowy – 9 kW – 1 szt. 
 
5. Gaz płynny 
Zgodnie z polską normą PN-82/C-96000 gazy płynne są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem 
własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych. Powszechnie wykorzystywane są PROPAN, 
BUTAN oraz mieszanina tych gazów PROPAN-BUTAN. Gaz płynny naturalnie jest bezwonny, jednak 
dodawane są nawaniacze umożliwiające szybkie wykrycie go za pomocą zmysłu węchu już przy bardzo 
małym stężeniu (0,4% gazu w powietrzu). Zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. 
Granica zapłonu zawiera się  w zakresie od 2 do 10% oparów gazu w powietrzu i tylko w tym zakresie 
istnieje ryzyko eksplozji. Poza nim mieszanina gazu z tlenem jest zbyt uboga lub zbyt bogata dla 
wywołania eksplozji. Gaz płynny zarówno w fazie ciekłej jak i gazowej jest cięższy od powietrza. 
Rozprzestrzenia się podobnie jak woda i wypełnia każde zagłębienie. W związku z tym przepisy zabraniają 
magazynowania gazu płynnego i prowadzenia instalacji w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu 
gruntu oraz w pobliżu otworów kanalizacyjnych, studzienek, oczek i kanałów wodnych oraz innych 
zagłębień terenu do których mógłby przeniknąć gaz. Zbiorniki instaluje się zawsze na zewnątrz budynku. 
Gaz płynny by mógł być wykorzystany w urządzeniach w których jest spalany (np. kocioł, kuchenka, 
promienniki itd.) musi zmienić swój stan skupienia z płynnego w gazowy. W tym celu pobiera on ciepło z 
otoczenia. Gaz będzie przechodził ze stanu płynnego w stan gazowy tak długo jak temperatura otoczenia 
będzie wyższa od temperatury wrzenia (odparowywania) gazu. W przypadku propanu jest to -42 °C, 
butanu: -0,5 °C. Stąd do ogrzewania budynków używany jest PROPAN, a do określonego 
zapotrzebowania na moc, dobierany jest odpowiedni zbiornik. Przy wzroście temperatury gazu wzrasta 
ciśnienie oraz objętość gazu. W związku z tym przepisy nakazują napełnianie butli, zbiorników i cystern do 
85% ich całkowitej objętości, a wtedy nawet przy największych temperaturach naturalnych, użytkowanie 
gazu płynnego jest bezpieczne, wzmocnione dodatkowo zastosowaniem zaworów bezpieczeństwa. 
 
6. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiorników na g az płynny.  
Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy zachowaniu 
odległości bezpiecznych. Zbiorniki nie mogą być umiejscawiane w zagłębieniach terenowych, na terenie 
podmokłym, w pobliżu rowów oraz w odległości mniejszej niż 5m od studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 
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Zbiornik można instalować w odległości od napowietrznych linii energetycznych w odległości 3,0 m od linii 
o napięciu do 1,0kV i 15 m dla wyższych napięć. Odległość zbiornika podziemnego o pojemności do 5m3 
od budynku, powinna wynosić co najmniej 2,5m. Zbiorniki nie wymagają żadnej specjalnej ochrony przed 
czynnikami atmosferycznymi poza opisanym w projekcie podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ 
komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz gazu bez utrudnień i zagrożeń.  
Teren wokół zbiornika powinien być wolny od materiałów łatwopalnych takich jak śmiecie, wysoka trawa, 
chwasty, gałęzie itp. oraz przedmiotów blokujących naturalną wentylację. 
Lokalizacja zbiornika jest zgodna z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. „w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie” (tekst jedn.:Dz. U. z 2014 r. poz. 1853). 
 
7. Charakterystyka zagro żenia po żarowego i wybuchowego. 
Grupa wybuchowości gazu płynnego jest określona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy zagrożenia 
wybuchem Z2 dla zbiornika naziemnego o pojemności 4850 litrów wynoszą: R=1,5 m we wszystkich 
kierunkach od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów bezpieczeństwa i reduktorów gazu 
zbiornika H=1,0 m w górę od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w dół do ziemi. 
W strefach zagrożenia wybuchem nie mogą występować źródła zapłonu, znajdować się materiały palne 
oraz inne urządzenia niezwiązane ze zbiornikiem. W strefie zagrożenia wybuchem nie powinny być 
sytuowane urządzenia telemetrii, wpusty uliczne, niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, ciepłownicze, 
teletechniczne itp. 
Zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. z projektowanego hydrantu (wg. odrębnego opracowania) oraz z 
istniejącego hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej. 
Napełnianie zbiornika powinno odbywać się  w warunkach całkowitego bezpieczeństwa. W razie 
konieczności należy używać przenośnych barierek dla ograniczenia ruchu osób i pojazdów. W czasie 
wyładowań atmosferycznych napełnianie zbiornika jest zabronione. 
Na ogrodzeniu lub w pobliżu instalacji zbiornikowej należy wywiesić tabliczki ostrzegawcze o zagrożeniu 
pożarowym i wybuchowym. Zbiornik powinien być zaopatrzony w łatwo dostrzegalne napisy z informacją o 
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonów pogotowia awaryjnego. 
Instalacja winna być wyposażona w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego min. 6 kg. 
 
8. Zbiornik i jego charakterystyka techniczna i mon taż. 
Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający w zakresie 
projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik przed oddaniem do 
eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez ww. 
rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi go wyposażyć w dokumentację 
paszportową zgodną z przepisami. 
Pojemność zbiornika V=4850 l. Zbiornik wyposażony w : 

 - zawór poboru fazy gazowej z manometrem 
 - zawór poboru fazy ciekłej 
 - zawór napełniający 
 - zawór bezpieczeństwa 
 - wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika 
 - reduktor I stopnia (ma za zadanie obniżenie ciśnienia panującego w zbiorniku (≈ 7 bar) do średniej  
  wartości (0,70 – 1,0 bar). 

Rodzaj posadowienia -  podziemny posadowiony na płycie fundamentowej i podsypce piaskowej. 
Zakotwiony zgodnie z wytycznymi producenta i przymocowany pasami stalowymi do płyty. 
Odbiornikami gazu będą urządzenia gazowe zamontowane w kuchni o łącznej mocy 89 kW. Maksymalny 
pobór gazu wyniesie 3,46 m3/h, tj. ok. 6,92 kg/h. Przyjęto zbiornik o pojemności 4850 l z osprzętem. Dla 
zbiornika podziemnego o pojemności 4850 l - maksymalny pobór ciągły wynosi 6.8 kg/h a okresowy 8,4 
kg/h. Głębokość wykopu pod zbiornik wynosi 2.2-2.4m. Zbiornik ustawia się na płycie żelbetowej o 
wymiarach 2.5 x 2.0 x 0,25 m wykonanej z betonu, ustawionej na warstwie  wyrównawczej chudego 
betonu i podsypce piaskowo-żwirowej.  
Minimalne przykrycie zbiornika gruntem – 0.5m.  
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami: 
- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
- PN – 86/B – 02480. „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu.  
Przyjęto wymiar  wykopu 5,5 x 3x 2,2 m.  
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Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie  
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).  
Zasypanie wykonać z całkowitą wymianą gruntu na piasek z zagęszczeniem. 
Posesja, na której ma stanąć zbiornik, będzie ogrodzona. Z uwagi na charakter wykorzystania obiektu 
zaleca się wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu wokół zbiornika ogrodzeniem z siatki stalowej 
powlekanej rozciągniętej na słupkach stalowych rozstawionych co 2-2.5m. Wysokość ogrodzenia 1.8m. 
Ogrodzenie wyposażyć w dwie otwierane na zewnątrz furtki o szerokości 90 cm umieszczone po 
przeciwległych stronach. Na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze i informujące o gazie. Armatura 
zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacją producenta, z aktualnymi atestami dopuszczającymi 
do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 
 
9. Wytyczne bran ża elektryczna. 
Postawą do wykonania powyższych wytycznych są: 
1.PN-86/E-05003/01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/E-05003/01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)  
Zbiorniki powinny być uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu 
otokowego. 
Zalecenia wykonania uziomu otokowego: 
 - uziomy otokowe należy układać na dnie wykopu tuż przy zewnętrznej krawędzi płyty betonowej. 
- do wykonania zaleca się stosowanie płaskownika stalowego ocynkowanego o wymiarach 20 x3mm. 
- odległość kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna być mniejsza niż 1,0m, w 
przypadku zbliżenia ułożyć przegrodę izolacyjną. 
 - połączenia uziomów otokowych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych części 
układu uziomowego należy wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie połączenia powinny być 
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. 
 - liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej z podzielenia długości 
otoku (wyrażonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodów nie może być mniejsza niż 2. 
 - przewody uziemiające należy rozmieścić tak, aby odległości między nimi mierzone wzdłuż obwodu płyty 
betonowej nie przekraczały 10m. 
 − wartość rezystancji dla uziomu otokowego max. 7 Ω. 
Zbiornik i instalacja rurowa nie mogą być wykorzystywane jako uziomy. 
Instalację odgromową mogą montować osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne „E” w zakresie 
eksploatacji urządzeń i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac 
montażowych. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy poddać badaniom odbiorczym. 
Badania odbiorcze mogą przeprowadzić osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne ”E” w zakresie 
eksploatacji urządzeń i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych. Na podstawie pomiarów należy sprawdzić czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami. 
Badania okresowe należy przeprowadzać raz w roku przed okresem burzowym, nie później niż do 30 
kwietnia. Złącza kontrolne instalacji odgromowej należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową. Śruby w złączach kontrolnych należy zabezpieczyć przed samoodkręceniem. Obiekty 
wyposażone w instalację odgromową powinny mieć metryki urządzenia piorunochronnego oraz protokoły z 
badania urządzenia piorunochronnego  zgodnie z PN-86/E-05003/01. 
Instalację zbiornikową należy wyposażyć w zacisk do uziemiania autocysterny. 
W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spełnia określonych wymogów, uziom otokowy 
należy uzupełnić dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych uziomów 
poziomych lub pionowych powinna być równa liczbie przewodów odprowadzających  w zewnętrznym 
urządzeniu piorunochronnym. 
 
10. Ochronna katodowa. 
Przewiduje się wykonanie ochrony katodowej zbiorników. Montaż galwanicznych anod magnezowych. 
Anody magnezowe są umieszczone w jutowych workach wypełnionych aktywatorem. Na budowę 
dostarczane są wraz z kablem i końcówką kablową. 
Montaż ochrony katodowej wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
11. Eksploatacja instalacji zbiornikowych 
Podstawowe wymagania dotyczące eksploatacji instalacji zbiornikowych zawarte są w „Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych” (Dz. U. nr 75/99, poz. 846). 
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Instalacja zbiornikowa powinna być przyjęta do eksploatacji przez dostawcę gazu. 
Zgodnie z przepisami DT-UC-90/ZS/05 „Zbiorniki stałe”, w skład dokumentacji powinny wchodzić 
następujące dokumenty: 
- paszport zbiornika odpowiadający wymaganiom PN-85/M-3561 
- poświadczenie wykonania i zbadania elementów zbiornika 
- opis działania zbiornika zawierający dane dotyczące źródeł zasilania ora schemat zasilania 
- dla zbiornika nadziemnego – plan usytuowania z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących 
budynków i urządzeń 
- dla zbiornika podziemnego dokumentacja powinna być uzupełniona rysunkami usytuowania pod ziemią. 
Instalacja gazu płynnego może być użytkowana jeżeli: 
- po jej wykonaniu dokonano odbioru technicznego 
- wykonano główną próbę szczelności przyłącza 
- zbiornik został zarejestrowany we właściwym terenowo urzędzie dozoru technicznego. 
Napełnienie zbiornika dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przez osobę posiadające niezbędne 
uprawnienia. 
Dostawca gazu przynajmniej raz w roku powinien kontrolować: 
- zabezpieczenie antykoryzyjne wraz z osprzętem oraz rur zainstalowanych  
- działanie wszystkich części zaworów bezpieczeństwa 
- działanie armatury odcinającej 
- wskaźniki maksymalnego poziomu napełnienia 
- manometry, reduktory ciśnienia 
Eksploatację instalacji zbiornikowej należy prowadzić zgodnie z pisemną instrukcją dostarczoną przez 
dostawce gazu. Instrukcja powinna zwierać: 
- numer telefonu całodobowego pogotowia technicznego 
- procedurę powiadamiania straży pożarnej 
- sposób postępowania w przypadku ulatniania gazu. 
Użytkownik powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji i trybu postępowania w 
warunkach zagrożenia pożarem lub wybuchem. 
 
12. Przył ącze gazu 
Projektowane przyłącze jest zlokalizowane w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji o 
szerokości strefy kontrolowanej 1m. 
Instalacja gazowa w budynku zasilana będzie projektowanym przyłączem z rur  polietylenowych PE 100 - 
SDR 11 – PE40 mm – końcowy odcinek min. 0,5 przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki z rur 
stalowych z fabryczną izolacją. 
Przyłącze wykonane będzie z rur ułożonych w ziemi na głębokości nie mniejszej niż  1 m oraz nie głębiej 
niż 1,5m. Przyłącze należy układać w wykopie na podsypce z piasku o grubości warstwy 10cm i należy je 
zasypać piaskiem o grubości warstwy 10 cm oraz oznakować przewodem lokalizacyjnym oraz taśmą 
ostrzegawczą o szerokości 20cm z  folii w kolorze żółtym ułożoną 40 cm nad przyłączem.  
Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 
i PN-68/06050. Przyłącze gazowe przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej do 
uprawnionej służby geodezyjnej . 
Przyłącze powinno być wybudowane zgodnie z: 
-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r  (Dz.U. poz. nr 640  z dn.  04.06.2013r.) w 
sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  
Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze względu na 
dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie tzw. wężykiem w celu 
skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociągu PE jest możliwa poprzez 
jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony jest od temperatury montażu. Bezpośrednio na 
zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 0,5 bar. Na budynku montuje się skrzynkę 
gazową 860x484x254mm z zaworem głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 37-45 mbar 
o przepustowości 12kg/h i elektrozaworem z głowicą zamykającą.. Po wykonaniu przyłącza należy je 
poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,75 MPa w czasie 2 godzin przy użyciu  sprężonego powietrza.  
Próbę wykonać zgodnie z:-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. nr 640  
z dn.  04.06.2013r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie. 
 
13. Instalacja wewn ętrzna. 
Instalację gazową  w budynku  należy wykonać z rur stalowych bez szwu  walcowanych na gorąco , 
produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, łączonych przy pomocy spawania . Odbiorniki gazowe 
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połączyć z projektowaną instalacją gazową przy pomocy łączników gwintowanych . Pomieszczenie kuchni,  
w którym będą zainstalowane odbiorniki gazowe  posiada zaprojektowaną wentylacje mechaniczną 
nawiewno-wywiewną. Przed oddaniem do użytkowania musi być  potwierdzona aktualną opinią 
kominiarską. Zaprojektowano rządzenia kuchenne tupu A bez odprowadzenia spalin. 
W pomieszczeniu kuchni zamontować dwa detektory awaryjnego wypływu gazu na wysokości maksimum 
15 cm na podłogą w miejscu prawdopodobnego gromadzenia się gazu. Na zewnątrz sygnalizator 
optyczno – dźwiękowy. Zawór odcinający z głowicą zamykającą będzie umieszczony w szafce na 
zewnątrz budynku i sterowany z modułem zainstalowanym w korytarzu przy pomieszczeniu kuchni. 
Bezpośrednio przy podłodze wykonać otwór wywiewny o powierzchni min. 200cm2 dla ewentualnego 
ujścia gazu po jego wycieku. Przewody poziome instalacji prowadzić ze spadkiem  4 %o w kierunku pionu. 
Przy przejściach przez ściany i stropy stosować  tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony . 
Przewody prowadzić na tynku z prześwitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych  i 2cm w pozostałych 
pomieszczeniach.  
Poziome odcinki instalacji z gazem płynnym powinny być usytuowane co najmniej 0,1 m poniżej 
przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. W miejscach skrzyżowań przewodów gazowych z innymi 
przewodami instalacyjnymi zachować odległość min. 20mm .Zabrania się prowadzenia przewodów z 
gazem płynnym w pomieszczeniach, w których posadzka znajduje się poniżej poziomu terenu. 
Przewody instalacji gazowej w suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych 
kondygnacjach  dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach  osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub 
wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności - łatwo usuwalną masą tynkarską , a nie 
powodująca korozji przewodów. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy poddać próbie 
ciśnieniowej na ciśnienie równe 0,1 MPa. Do próby użyć sprężonego powietrza .Instalację 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. 10o C i 
wilgotności max. 75% . Całość instalacji  wewnętrznej w budynku  wykonać zgodnie z przepisami 
zawartymi w: 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych”,Dz. U. nr 74/99,  
poz. 83. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. zmianami. 
- PN –91/E-05009/701 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposażone 
wannę lub/i basen natryskowy”  
 
14. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia  
Sporządzona w trybie § 3 ust.1 pkt.1 i ust.3 pkt.1 i pkt.4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012., poz.463). 
A. Dane obiektu budowlanego i inwestora. 
1.Obiekt budowlany -  instalacja zbiornikowa gazu 
2.Lokalizacja  -  Zduńska Dąbrowa,  dz. nr 38/6, 38/7 
3.Inwestor       - Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej, Zduńska Dąbrowa 64,  
99-440 Zduny. 
B. Konstrukcja obiektu budowlanego. 
1.Typ obiektu  - instalacja gazowa doziemna - podpoziomowa  
2.Typ konstrukcji   - konstrukcja tradycyjna – rura polietylenowa 40 mm na podsypce piaskowej, zbiornik  
na płycie fundamentowej 
ich skomplikowania. 
1.Stopień jednorodności genetycznej  - jednorodność genetyczna 
2.Stopień jednorodności litologicznej - jednorodność litologiczna 
3.Obecjość w podłożu gruntów słabonośnych , organicznych lub    nasypów niekontrolowanych  - brak 
gruntów nienośnych i słabonośnych 
4.Niekorzystne zjawiska w podłożu - brak 
5.Rodzaj gruntów w podłożu budowlanym -  grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste 
drobnoziarniste: piaski drobne i średnie małowilgotne i wilgotne 
6.Rodzaj gruntów w strefie aktywnej fundamentu - grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, spoiste, 
eluwialne: gliny piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne 
7.Spodziewany poziom wody gruntowej -  poniżej 3,6-3,7m ppt.- trwale poniżej istniejącego poziomu 
posadowienia obiektu; okresowo sączenia w poziomie  posadowienia  
8.Spodziewana nośność podłoża  budowlanego,  wyrażona wartością obliczeniowego oporu 
jednostkowego podłoża (qf) pod   fundamentem  pasmowym o  szerokości B=0,6m  - qf  > 120 kPa 
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D. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu i przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa  
     stosowane do § 8 rozporządzenia MTBiGM 
1. Czynniki konstrukcyjne- obiekt posadowiony bezpośrednio  
2. Stopień skomplikowania warunków gruntowych stosownie do § 4 ust.2 rozporządzenia MTBiGM -    
 - proste - § 4 ust.2 pkt.1 rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
3. Kategoria geotechniczna obiektu  stosowane do § 4 ust.3  rozporządzenia MTBiGM - PIERWSZA 
KATEGORIA GEOTECHNICZNA -§ 4 ust.3 pkt.1 lit. c rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
4. Przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa - pełna i nieograniczona 
E. Określenie oddziaływań od gruntów i prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
1.Zachowanie się podłoża w czasie budowy i eksploatacji - neutralne – minimalne obciążenie podłoża 
instalacją          
2. Zmiany warunków wodnych - Obiekt nie wpłynie na zmianę warunków wodnych ze względu na brak 
konieczności wykonania stałych odwodnień budowlanych 
3. Skurcz i pęcznienie gruntów  - Nie wystąpią – nie przewiduje się odwadniania gruntów spoistych w 
wykopie fundamentalnym 
4. Powierzchniowe ruchy masowe - Nie wystąpią 
5. Osiadanie zapadowe - Nie wystąpią 
6. Zmiany termiczne w gruncie - Nie wystąpią 
7. Szkody górnicze - Nie dotyczy 

F. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych. 
Nie przewiduje się konieczności wykonywania badań 
G. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany oraz sposobów 
     Przeciwdziałania z tym zagrożeniem. 
Nie występuje i nie wystąpi szkodliwe oddziaływanie wód gruntowych na obiekt budowlany 
H. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, 
     obiektów sąsiadujących oraz otaczających gruntu. 
Nie występuje konieczność prowadzenia monitoringu zagrożeń w czasie trwania robót budowlanych 
oraz w czasie użytkowania obiektu. 
 
 

 
UWAGI 
- Całość robót budowlano-monta żowych nale ży wykona ć zgodnie z : 
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano-Monta żowych cz. II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". 
-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci ągów z Tworzyw Sztucznych".2.  
- Obowi ązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlan ej, wytycznymi 
producentów 
- Do budowy instalacji stosowa ć atestowane urz ądzenia i materiały, dopuszczone do 
stosowania 
- W trakcie realizacji robót przestrzega ć przepisów bhp i p.po ż. 
- Instalacje zbiornikow ą przed zasypaniem zainwentaryzowa ć geodezyjnie  

- Dopuszcza si ę stosowanie materiałów innych firm ni ż zaproponowanych w projekcie, 
 pod warunkiem, że spełniaj ą te same parametry techniczne. 

 
 
 

projektant: mgr in ż. Krzysztof Broniarek 
 
 
 

        
         
 sprawdził: mgr in ż. Sławomir Łuczywek 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Projekt zagospodarowania działki obejmuje budowę instalacji zbiornikowej 

gazu LPG  do budynku internatu w m. Zduńska Dąbrowa  dz. 38/6, 38/7. 

Instalacje projektuje się na odcinku od zbiornika gazu do szafki na kurek 

główny i reduktor II stopnia na budynku. 

2. Obecnie na terenie ww działek znajdują się: budynek internatu wraz z przyłączami 

wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., energii elektrycznej. 

 

3. Projekt zagospodarowania obejmuje budowę instalacji zbiornikowej gazu do 

pomieszczenia kuchni w budynku internatu. 

 

4. Działki 38/6, 38/7 nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Działki 38/6, 38/7 nie są objęte wpływem eksploatacji górniczej. 

 

6. Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i ich otoczenia. 
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Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia jest: budowa instalacji zbiornikowej gazu i 
instalacji wewnętrznej  do internatu w Zduńskiej Dąbrowie dz. nr 38/6, 38/7. 
 
2. Kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 
Realizację budowy instalacji  realizować w następujących etapach: 

• montaż instalacji zbiornikowej 
• montaż instalacji wewnętrznej gazu 
• dokonanie niezbędnych połączeń  
• zabezpieczenie antykorozyjne 
• odbiory  

 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  
W pobliżu projektowanej instalacji zbiornikowej zlokalizowane są: budynek internatu,wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, c.o., energii elektrycznej  
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót.  

Skala zagro żenia Rodzaj zagro żenia Miejsce wyst ąpienia Czas 
wyst ąpienia 

Prace szczególnie 
niebezpieczne  
 
 
 

• Prace kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne 

• Prace związane z używaniem otwartego ognia 
w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach 
zagrożonych wybuchem 

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż 1 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

• Dowóz gazów do spawania 
• Roboty spawalnicze, 

technologiczne  
 
• roboty ziemne         i 

technologiczne 
• zgrzewanie i spawanie 

rurociągów, roboty 
technologiczne 

Okres 
realizacji 
robót budowy  

Prace wymagające 
szczególnej sprawności 
psychofizycznej 

• Prace kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne 

• Prace z użyciem materiałów łatwopalnych: 
benzyna, rozpuszczalniki , 

• dowóz materiałów na plac 
budowy  

• roboty izolacyjne  

Okres 
realizacji 
robót budowy  

Prace, które powinny 
być wykonywane przez 
co najmniej dwie osoby 

• Prace związane z używaniem otwartego ognia 
w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach 
zagrożonych wybuchem 

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż  1 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

• roboty spawalnicze, 
technologiczne 

 
• roboty ziemne,  
 
• zgrzewanie i spawanie 

rurociągów, roboty 
technologiczne 

Okres 
realizacji 
robót budowy  

Prace, przy których 
wymagane są 
dodatkowe kwalifikacje 
 
 
 
 
 

• Prace związane z obsługą sprężarek 
powietrznych  

• Prace związane z obsługą i eksploatacją 
urządzeń elektroenergetycznych i 
energetycznych  

• Prace związane z przewozem materiałów 
niebezpiecznych, 

• Prace spawalnicze,  

• roboty technologiczne ,  
• roboty technologiczne, 

demontażowe          i 
montażowe, 

• dowóz materiałów na plac 
budowy  

• roboty technologiczne 

Okres 
realizacji 
robót budowy  

 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych.  
Instruktaż na stanowisku pracy według wymagań zawartych w:  
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.). 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 r.). 
Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót.  
Powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia 
roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego 
stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem 
wiadomości, stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a także potwierdzony przez 
pracownika na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych. 
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 Skierniewice maj 2020 r. 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290) oświadczam, że projekt budowlany zamienny pn. : 
 

 

Branża:   Sanitarna 
Miejscowość:  Zduńska Dąbrowa 
 
Obiekt: Zamienny projekt architektoniczno-budowlany 

przebudowy i rozbudowy budynku internatu przy 
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. J. Dziubi ńskiej w Zdu ńskiej D ąbrowie w 
zakresie wewn ętrznej instalacji gazu oraz 
projekt budowlany instalacji zbiornikowej gazu ze 
zbiornikiem podziemnym V=4850 l.  
 

Adres budowy: jednostka ewidencyjna: 100510_2 – Zduny 
   obręb ewidencyjny: 100510_2.0010 – Nowe Zduny 

działka nr ewid. 38/6, 38/7 Zduńska Dąbrowa. 
   gmina Łowicz, powiat Łowicki, woj. łódzkie 
 

 
Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego  

im. J. Dziubińskiej 
Zduńskiej Dąbrowie 64 

 99-440 Zduny 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
         ........................................ 
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