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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
1. Podstawa opracowania 
� Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi 
zmianami); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

� Wizja lokalna, podkłady dla potrzeb projektowych oraz obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

2. Zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany infrastruktury technicznej gazu płynnego dla potrzeb 
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
w miejscowości , na którym zaplanowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale 
wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty i obiekty zabytkowe podlegają ochronie 
konserwatorskiej. Instalacja składa się ze zbiornika podziemnego na gaz płynny o pojemności 2700 l., 
zestawu redukcyjnego I i II stopnia oraz instalacji gazowej PEHD de25 SDR11. W zakres projektu 
wchodzi dobór urządzeń, ich usytuowanie oraz dobór średnic i trasy przewodów. 

3. Zagospodarowanie terenu 
a) Przedmiotem inwestycji jest budowa jednego zbiornika podziemnego o pojemności 2700 litrów 

wraz z instalacją gazową PEHD de25 SDR11. 
b) Teren, na którym zaplanowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale wszystkie 

odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty i obiekty zabytkowe podlegają ochronie..  
c) Charakter i cechy przewidywanych zagrożeń: 

- Zagrożenie dla atmosfery. Projektowana instalacja jest ciśnieniowym układem wyposażonym w 
odpowiednia armaturę umożliwiającą w przypadku awarii gwałtowny wypływ gazu do atmosfery. 
Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prób szczelności 
instalacji. Źródłem zanieczyszczeń atmosfery mogą być jedynie chwilowe, krótkotrwałe 
nieszczelności instalacji, które ze względu na ruch powietrza są szybko usuwane i nie stanowią 
zagrożenia dla atmosfery. 

- Zagrożenia dla wód gruntowych i gleby. W warunkach otoczenia gaz płynny natychmiast 
odparowuje nie powodując skażenia gleby i wód gruntowych. 

- Zagrożenia dla człowieka. Nie występuje zagrożenie dla higieny i zdrowia człowieka, gdy 
użytkownik postępuje zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz stosuje się do przepisów BHP. 

d) Projektowany obiekt, instalacja zbiornika wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o poj. 
2700 l. mieści się w I kategorii geotechnicznej.  
3.1 Stan istniej ący  
Działka nr  jest  zabudowana obiektem: budynek mieszkalny jednorodzinny. Działka nr  nie podlega 
wpływom eksploatacji górniczej. Do planowanej inwestycji istnieje dojazd z drogi publicznej.  
3.2 Stan projektowany  
Dla potrzeb grzewczych i c.w.u. zaprojektowano zbiornik podziemny o pojemności 2700 litrów wraz z 
instalacją gazową PEHD de25 SDR11 na dz. nr . Projektowany zbiornik podziemny na gaz płynny o 
pojemności 2700 l. zasilać będzie kocioł  gazowy o mocy do 25 kW. Projektowany obiekt zaliczono do 
kategorii VIII. 
Dla potrzeb zaopatrzenia instalacji w gaz i tankowania zbiornika podziemnego, wskazane zostało 
miejsce postoju autocysterny na przygotowanym wjeździe na teren posesji.  
3.3 Oddziaływanie projektowanego obiektu  
Projektowany obiekt: instalacja składająca się z zbiornika podziemnego na gaz płynny o pojemności 
2700 l., zestawu redukcyjnego I i II stopnia, instalacji gazowej PEHD de25mn SDR11, nie oddziałuje 
na sąsiednie graniczące z dz. nr, działki budowlane i obiekty budowlane na nich usytuowane. 
Podstawa prawna - § 179 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 
1422 z późniejszymi zmianami). 
 
4. Wymagania techniczno-technologiczne 
4.1. Charakterystyka gazy płynnego - propanu 
Gaz płynny  propan zakwalifikowany został do materiałów niebezpiecznych w klasie II i klasie 
wybuchowości IIA o gęstości względem powietrza 1,56 i granicy wybuchowości 2,1-10,0% wg. PN-
99/C-96008. Mieszanina propanowo powietrzna może być niebezpieczna w tym zakresie przy 
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normalnych wartościach ciśnienia i temperatury. W fazie ciekłej jest to ciecz bezbarwna o wadze w 
przybliżeniu stanowiącej połowę wagi wody o tej samej objętości. Gaz płynny jest gazem bezwonnym, 
który ze względów bezpieczeństwa nawaniany jest poprzez dodanie merkaptanów lub siarczku metylu. 
Nawanianie pozwala na wykrycie obecności gazu przy koncentracji równej jednej piątej granicy 
zapłonu tj. około 0,4% gazu w powietrzu. Intensywność parowania płynnego propanu powoduje 
powstanie efektu schładzania otaczającego powietrza i w konsekwencji kondensację wilgoci w rejonie 
ewentualnych wycieków. 
4.2. Charakterystyka techniczna zbiornika  
Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walczakiem ciśnieniowym wykonanym według projektu 
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiornik pokryty jest 
powłoką antykorozyjną pozwalającą na przykrycie go ziemią. Armatura zamontowana jest na włazie 
zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi studzienką ochronną.  

Zbiornik wyposażony jest przez wytwórcę w następującą armaturę:  
zawory bezpieczeństwa obliczone na warunki pożarowe, poziomowskaz pływakowy, zawór poboru fazy 
gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym o zakresie 0÷2,5 MPa, zawór 
wlewowy, zawór poboru fazy ciekłej, Każdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany przez 
UDT.  
Zbiornik oraz jego wyposażenie powinny być poddawane badaniom okresowym. Wszelkie uszkodzenia 
armatury, powłoki malarskiej, tabliczki fabrycznej oraz tablic ostrzegawczych należy niezwłocznie 
naprawić. W szczególności należy kontrolować: 

−Stan napełnienia zbiornika 
−Stan ciśnienia na manometrze 
−Działanie zaworów odcinających 

Zbiornik napełniany jest z autocysterny. Przed rozpoczęciem napełniania należy zabezpieczyć 
autocysternę przed przemieszczaniem oraz podłączyć do uziemienia. Maksymalne napełnienie zbiornika 
to 85%. Napełnienie zbiornika ponad dopuszczalny poziom jest zabronione. Do obsługi używać jedynie 
narzędzi nieiskrzących, obsługa winna być zabezpieczona w odzież antyelektryczną. Zabronione jest 
napełnianie zbiornika w czasie wyładowań atmosferycznych. Pracownik do obsługi zbiornika musi 
posiadać odpowiednie przeszkolenie.  
4.3. Strefa zagro żenia wybuchem 
Dla podziemnego zbiornika do magazynowania gazu płynnego o pojemności 2,7 m3 wyznacza się 
strefę zagrożenia wybuchem 2 wynoszącą 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika. W rozwiązaniu 
projektowym zbiornik podziemny 2700 l. zostanie zamontowany w odległości 4,0 m od budynku 
mieszkalnego oraz 1,0 m od granicy działki. 
4.4. Wymagania BHP i P-PO Ż 
Wykonawca instalacji winien przeszkolić użytkownika w zakresie bezpiecznego użytkowania instalacji. 
Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją eksploatacyjną. Na terenie wokół 
zbiornika nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów utrudniających naturalny 
przepływ powietrza. Trawę i roślinność w obrębie strefy ochronnej należy usuwać ręcznie bez 
stosowania kosiarek iskrzących. 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. Zaleca si ę wyposa żenie instalacji w ga śnicę proszkow ą o masie środka 
gaśniczego min. 6 kg . Instalacja zbiornikowa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ 
5.1 Posadowienie zbiornika 
Zbiornik o pojemności 2700 litrów należy posadowić na podstawie betonowej o wym. 1,2x2,0x0,10 m. 
Podstawa betonowa zostanie dostarczona w formie prefabrykatu przez wykonawcę instalacji. W 
rozwiązaniu projektowym nie przewiduje się mocowania zbiornika do podstawy betonowej. 
5.2 Roboty ziemne i instalacyjne 
Rurociąg wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej należy wykonać z rur stalowych, 
łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie przy 
połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy teflonowej do gazu. Redukcje I-go 
stopnia przeprowadza się za pomocą reduktora GOK o wydajności 24 kg/h, ustawionego na ciśnienie 
wyjścia 1,0 bar. Redukcję II-go stopnia przeprowadza się za pomocą reduktora GOK o wydajności 12 
kg/h, ustawionego na ciśnienie wyjścia 37 lub 50 mbar. Redukcja I stopnia zostanie umieszczona  na 
zbiorniku za zaworem odcinającym. W szafce gazowej na ścianie budynku zostanie zamontowany 
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reduktor II stopnia i zawór główny Dn20. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego od zbiornika do ściany 
zewnętrznej budynku zostanie wykonana z przewodu z tworzywa sztucznego PEHD de25 mm SDR11. 
Próbę szczelności wysokociśnieniowej części instalacji od zbiornika do reduktora I stopnia należy 
przeprowadzić gazem obojętnym na ciśnienie 1,56 MPa. Próbę szczelności instalacji niskiego ciśnienia 
wykonuje się na ciśnienie próbne 0,4 MPa, medium próbne - gaz obojętny, czas trwania próby - jedna 
godzina.  

5.3. Ochrona katodowa   
Przewiduje się wykonanie ochrony katodowej zbiornika, przy użyciu galwanicznych anod 
magnezowych. Anody magnezowe są umieszczane w jutowych workach wypełnionych aktywatorem. 
Na budowę dostarczane są wraz z przewodem i złączkami. Przed ułożeniem w wykopie należy anody 
zamoczyć w wodzie przez minimum 2 godziny.  
5.4. Uziom otokowy 
Uziom otokowy jest niewymagany ze względu na montaż ochrony katodowej. Ochrona ta odprowadza 
ładunki elektrostatyczne do gruntu. 
5.5 Wytyczne eksploatacyjne 
Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy do wszystkich końcówek rurociągów 
podłączono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli należy instalację napełnić gazem przez otwarcie 
zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostałych zaworów na instalacji. Odpowietrzenie 
instalacji dokonuje się dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy część zewnętrzną instalacji. Drugim 
etapem jest odpowietrzenie instalacji wewnętrznej, które dokonujemy poprzez podłączenie przewodu 
do instalacji przed urządzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnątrz budynku. Następnie 
należy jeszcze raz skontrolować szczelność połączeń. Napełnianie zbiornika odbywa się okresowo z 
cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu ciśnieniowego. Max. stopień napełnienia 
zbiornika nie może przekroczyć 85% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu należy 
zachować szczególne środki ostrożności zgodnie z instrukcją załadunku. Dla zapewnienia 
bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, prawidłowość pracy ciągów 
redukcyjnych, prawidłowość funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada 
użytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni 
zbiornika, brak napisów ostrzegawczych itp.) należy natychmiast je usunąć. 
6 . Instrukcja BHP 
6.1 Pożar 
Zamknąć wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczeństwa na zewnątrz budynku 
przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powiadomić Straż Pożarną tel. 998 i 
poinformować gdzie są zlokalizowane zbiorniki gazu płynnego. W miarę możliwości schłodzić zbiorniki 
za pomocą spryskiwaczy wody (np. wąż ogrodowy). Poinformować o zaistniałym wypadku serwis 
awaryjny. 
6.2 Wyciek gazu 
Zlikwidować wszystkie źródła ognia. Zamknąć wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie 
bezpieczeństwa na zewnątrz budynku przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Powiadomić Straż Pożarną i serwis awaryjny. 
6.3 Niesprawność instalacji gazu 
Sprawdzić poprawność działania poziomowskazu i manometru na zbiorniku i Zamknąć zawory przed 
każdym odbiornikiem. Zamknąć wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na 
zewnątrz budynku. Powiadomić serwis awaryjny 
Uwaga: 
Gaz płynny gwałtownie odparowuje i powoduje obniżenie temperatury, co może powodować poważne 
obrażenia skóry przez jej miejscowe odmrożenie, dlatego wszędzie gdzie istnieje możliwość wycieku 
należy umieścić sprzęt zabezpieczający (rękawice i okulary ochronne). Zbiornik na gaz płynny, który 
jest pusty, ciągle zawiera pary gazu. W tym stanie wewnętrzne ciśnienie jest bliskie atmosferycznemu 
co powoduje, że powietrze może przedostawać się do zbiornika lub gaz może przedostawać się na 
zewnątrz, tworząc mieszaninę wybuchową. Dlatego należy bardzo starannie zamykać armaturę 
odcinającą na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.  
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraża się zgody na odstępstwo od projektu bez 
uzyskaniu zgody projektanta.   
              Opracował: 
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II. INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego  
Przebieg instalacji gazowej wynikają z rozmieszczenia urządzeń gazowych.  
Kolejność realizacji poszczególnych etapów: 

- posadowienie zbiornika podziemnego, wykonanie wykopu liniowego pod instalację zewnętrzną, 
zgrzanie i ułożenie przewodu PE, wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przekucia, 
montaż tulei ochronnych, ułożenie i mocowanie rurociągów miedzianych, montaż urządzeń 
gazowych, montaż kratek wentylacyjnych i przewodu kominowego, wykonanie prób szczelności, 
rozruch technologiczny, dopuszczenie do użytkowania. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  
Istniejącymi obiektami są: 

- Budynek mieszkalny jednorodzinny 
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie bezp. i zdrowia ludzi  
Elementem mogącym stwarzać zagrożenie jest instalacja gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagają 
obsługi przez osoby przeszkolone i zgodnie z zasadami BHP.  
4. Przewidywane zagro żenia, czas i miejsce ich wyst ąpienia 

LP Rodzaj zagro żenia Miejsce wyst ąpienia i czas wyst ąpienia  
2 Porażenie prądem elektrycznym Elektronarzędzia, Wtyczki i gniazda elektryczne 

Spawanie rurociągów, montaż armatury, 
zgrzewanie przewodu PE, wykonanie przekuć 

3 Uszkodzenie ciała przez ostre i wystające 
przedmioty oraz przez części maszyn w ruchu 

Betoniarki, Blachy i pręty 
Montaż elementów inst. wew. i zewn. 

4 Poparzenie Spawarki, montaż rurociągów 
Spawanie i lutowanie rurociągów 

5. Informacja o prowadzeniu instrukta żu pracowników i szkole ń 
- Szkolenie wstępne- po przyjęciu pracownika do pracy – instruktor BHP, 
- Instruktaż stanowiskowy- przed przystąpieniem do robót na terenie budowy – kierownik lub 

osoba przez niego wyznaczona, 
- Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy, 
- Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok, 
- Szkolenie z zakresu prowadzenia robót gazoniebezpiecznych, 
- Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę. 
- Świadectwa odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub w 

dzienniku szkoleń BHP na budowie. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom  

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
- Powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie, 
- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie „Uchwała w sprawie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa pracy” w danej firmie, 
- Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych, 
- Zabezpieczenie kabli elektrycznych, 
- Prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako asekuracja, 
- Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, a w szczególności ochrony przed 

promieniowaniem przy spawaniu grupy T- środki ochrony oczu i twarzy, 
- Profilaktyczne badania lekarskie. 

 
 
             Opracował: 
              

 
 
 
 
 
 
 

 


