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1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia, kolejność realizacji

Przedmiotem jest wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową 
oraz montaż urządzeń gazowych grzewczych dla hali namiotowej. 
Hala namiotowa jest obiektem istniejącym, podlegającym remontowi. Remont obiektu jest odrębnym 
zadaniem, nie jest objęty niniejszą dokumentacją i nie jest objęty wystąpieniem o pozwolenie na 
budowę.
Inwestycja mieści się na działce nr 4/3  J.e. 146513-8 Ursynów  O.e. 146513-8.1210, przy ul. 
Maślaków 1 w Warszwawie.
Zarówno przeznaczenie jak i program użytkowy obiektu pozostają bez zmian. 
Zmianie ulega jedynie sposób ogrzewania.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Obiekty i zagospodarowanie istniejące:
- korty tenisowe
- budynek zaplecza

W ramach instalacji gazowej projektuje się wykonanie grupy (baterii) podziemnych zbiorników na gaz 
płynny propan-butan. Zbiorniki umieszczone będą pod ziemią. Nad ziemię wystawać będą studzienki 
umożliwiające dostęp do armatury odcinająco-kontrolnej. Teren wokół zbiorników będzie ogrodzony za 
pomocą ogrodzenia systemowego z paneli z siatki stalowej na słupkach stalowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje się zmiany zagospodarowania powierzchni terenu, poza zmianami wynikającymi 
bezpośrednio z posadowienia podziemnych zbiorników gazu.
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3.1 Sanitarne uzbrojenie terenu

3.1.1 Standardowe zbiorniki podziemne

Konstrukcja: 

Zbiorniki –  cylindryczne - do magazynowania gazu płynnego, podziemne są wykonane zgodnie z
dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Wykonane są z blach ze stali węglowej o
dużej wytrzymałości ciśnieniowej, pokrytych wysokiej jakości powłoką lakierniczą zabezpieczającą
zbiornik przed korozją. Stal 180 –  2A o podwyższonej wytrzymałości ciśnieniowej w niskich
temperaturach. Grubość płaszcza wynosi 5,85 mm, ciśnienie robocze 1,56 MPa, ciśnienie próby 2,05
MPa Powłoki te spełniają wymagania odporności na przebicie prądem o napięciu 14 kV. Wszystkie
podziemne zbiorniki muszą  być  wyposażone w ochronę katodową, jako dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne. Zbiorniki podziemne w wersji podstawowej nie posiadają włazu rewizyjnego. Do zbiornika
zamocowana jest kopuła ( studzienka ) z tworzywa lub blachy umożliwiająca dostęp do armatury. 

Standardowo zbiorniki podziemne muszą być wyposażone są w następującą armaturę: 
• zawór napełnienia, 
• zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia, 
• zawór poboru fazy ciekłej, 
• wskaźnik napełnienia, 
• zawór bezpieczeństwa. 
• zawór odcinający od instalacji

Całość armatury musi posiadać znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocą kopuły z 
tworzywa sztucznego.

Każdy zbiornik musi być wyposażony w osobny zawór odcinający, pozwalający na odcięcie go od baterii 
zbiorników.

Zbiornik gazowe gazu płynnego to urządzenia ciśnieniowe podlegające pełnemu dozorowi 
technicznemu. 
W ramach dozoru zbiornik poddawany jest: 

- rewizjom zewnętrznym co 2 lata, 
- rewizjom wewnętrznym co 10 lat przy zastosowaniu ochrony katodowej
- kontroli zaworów bezpieczeństwa co 6 lat. 

Zbiorniki nie mogą być lokalizowane w zagłębieniach terenu, w terenie podmokłym, w pobliżu rowów 
oraz w odległości mniejszej niż 5 m od studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 
Lokalizacja  zapewnia  utwardzony  dojazd  autocysterny  i  pojazdów  Straży  Pożarnej  oraz  obsługi
technicznej Pogotowia Gazowego. 
Zbiorniki są lokalizowane w miejscach przewiewnych, dobrze wentylowanych przy zachowaniu odległości
bezpieczeństwa określonych na załączonych rysunkach. 
Zbiorniki posadowione są na podstawach betonowych o wymiarach jak na załączonych rysunkach. 
Zbiorniki można instalować w odległości nie mniejszej niż 1,5 wysokości słupa elektroenergetycznej linii
napowietrznej. 

3.1.2.   Zewnętrzna podziemna instalacja gazowa

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego składa się z trzech części klasyfikowanych pod względem 
ciśnienia panującego w tych częściach. 

Część I wysokociśnieniowa 
Elementy składowe: 
Zbiornik lub grupa zbiorników, rurociągi stalowe spawane z rur bez szwu klasy R lub R 35 w części 
naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia włącznie wraz z armaturą oraz 
urządzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem). Dopuszcza się połączenia 
gwintowane wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy stosować taśmę 
teflonową. 

Część II średniociśnieniowa 
W części naziemnej analogicznie do części wysokociśnieniowej. 
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W części podziemnej (przyłącze) doprowadzającej gaz w fazie lotnej od instalacji zbiornikowej do 
zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego lub obiektu produkcyjnego. Połączenie części stalowej z PE 
za pośrednictwem złączki PE / Stal. Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o 
średnicy odpowiedniej do zapotrzebowania odbiorników na gaz z uwzględnieniem spadku ciśnienia na 
długości przyłącza. Przewody gazowe PE łączone za pomocą zgrzewów doczołowych lub kształtek 
elektrooporowych w zależności od średnic układanych przewodów gazowych. Zmiana kierunku trasy jest
możliwa i może być realizowana przy wykorzystaniu elastyczności rur PE zachowując odpowiednie 
promienie gięcia dla poszczególnych typów i średnic rur. 
Przewody ułożone w wykopie powinny mieć niewielki spadek w kierunku do zbiorników gazowych ze 
względu na dużą rozszerzalność cieplną PE. Podejście do budynków lub obiektów należy zrealizować z 
rur stalowych bez szwu klasy R lub R 35 łączonych przez spawanie, połączenie stali z PE za 
pośrednictwem przejścia PE/Stal. Trasa przyłącza powinna pozwolić na zachowanie od obrysu budynku i
innych obiektów odległości podstawowych obowiązujących dla rurociągów gazowych z PE. 
Instalacja musi być zakończona zaworem odcinającym, umieszczonym na zewnątrz budynku w typowej 
szafce gazowej. Za zaworem odcinającym w szafce gazowej zlokalizowany jest układ redukcyjny 
drugiego stopnia. Reduktory II st. muszą być dobrane odpowiednio pod względem ciśnienia wejścia i 
wyjścia oraz odpowiedniej przepustowości odpowiedniej do zapotrzebowania urządzeń na gaz. 

Część III niskociśnieniowa – wewnętrzna instalacja gazowa opisana w osobnym rozdziale.

3.1.3. Schemat redukcji ci  ś  nienia w instalacji 

W zbiorniku – ciśnienie wynosi 0 - 1,56 MPa 
W przyłączu gazowym – około 0,1 MPa (1,0 bara)
W instalacji wewnętrznej – 0,0037-0,0050 MPa (37 ÷ 50 mbar)

3.1.4. Wytyczne do wykonawstwa przy  łą  czy z PE zbiornikowych instalacji gazowych 

Projektuje się przyłącza gazowe z rur polietylenowych PE. Łączone na kształtki polietylenowe 
elektrooporowe klasy PE80 o wskaźniku płynięcia MFI - 010 SDR-11. Rury i kształtki muszą posiadać 
atest dopuszczający do stosowanie w gazownictwie wydane przez IGNiG w Krakowie. Do budowy sieci 
gazowej lub przyłączy powinny być zastosowane rury z polietylenu o średniej gęstości PE-MD powyżej 
930kg/m3. Kształtki z polietylenu wysokiej gęstości PE–HD (940 do 960kg/m3). 
Przyłącze zakończone jest szafką gazową z układem redukcyjno – pomiarowym na zewnętrznej ścianie 
budynku. Przyłącze zakończone będzie w szafce kurka głównego zaworem sferycznym. 
W odległości co najmniej 0,5 m przed szafką następuje zmiana materiału rury PE na rurę stalową, 
czarną bez szwu typ B wg PN-80/H-7420 łączonej za pomocą spawania. Powyższą zmianę wykonuje się
za pomocą złączki adaptacyjnej rurowej PE/stal. Odcinki z rur stalowych powinny być izolowane izolacją 
polietylenową Z02 typ “POLYKEN”. Odcinek rurociągu ponad terenem zabezpieczyć rurą osłonową. 
Układ redukcyjno-pomiarowy II 0 zamocować na wysokości min. 0.5 m nad p.t. Odległość kurka 
głównego od najbliższych otworów w ścianie musi wynosić co najmniej 0,5m.
W szafce znajdować się będą:
- zawór odcinający będący kurkiem głównym
- reduktor ciśnienia (II st)
- gazomierz miechowy typ G10. W zależności od wersji umowy zawartej z dystrybutorem gazu 
zainstalować należy gazomierz zwykły lub z nadajnikiem.
- manometr
- zawór odcinający DN50
- zawór elektromagnetyczny MAG DN50 firmy Gazex

Ze względu na posadowienie szafki przy hali namiotowej, szafkę należy wyposażyć w stelaż wsporczy, 
stalowy, osadzony na fundamencie betonowym. Zgłębienie fundamentu 1,0m ppt.

Drzwiczki szafki zamykane powinny być na zamek, w dolnej i górnej części powinny mieć otwory 
wentylacyjne a w środkowej części żółty pas z napisem GAZ. 

Na całej długości przyłącza należy ułożyć przewód miedziany w izolacji DY grubości 1,5 mm2, 
umocowany do rury taśmą samoprzylepną. Końce przewodu zamocować do śruby uchwytu mocującego 
sztycę. Szafka kurka głównego spełnia również rolę punktu pomiaru potencjału. 
Trasę przyłącza należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Średnica rur i kształtek 
gazociągów opisano na mapach w części rysunkowej opracowania. 
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Po wykonaniu i odbiorze przyłącza gazowego teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z 
protokołem przekazania terenu. 
Na terenie opracowania mogą występować nie zinwentaryzowane sieci. Przy zbliżeniach do sieci należy 
wykonać przekopy próbne celem dokładnej ich lokalizacji. 
W przypadku skrzyżowań i zbliżeń należy na gazociąg nałożyć rurę osłonową, zgodnie z przepisami. W 
rejonie kolizji z sieciami prace należy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego 
uzbrojenia należy go zabezpieczyć. 
W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać prace, 
zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia. 
Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu prac 
w ich obrębie zachować szczególną ostrożność. Skrzyżowanie sieci gazowej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym wykonywać zgodnie z PN-91/M-34501. 
Projektuje się wykonać rury osłonowe z rur PE -szeregu SDR 17,6 poliuretanowe. 

3.1.4.1. Prace ziemne 

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy można rozpocząć roboty ziemne. 
Przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

UWAGA: 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem (miejsca skrzyżowań) należy wykonać próbne 
przekopy celem dokładnego zlokalizowania przeszkody. 

Wykopy należy wykonywać z właściwym zabezpieczeniem. Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 
dla gazociągów polietylenowych de+20 cm. W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy 
wykop poszerzyć do min. 60cm dla wszystkich średnic. 
Gazociągi układane pod powierzchnią ziemi powinny mieć minimalne przykrycie ziemią: 

- 0,6m przyłącza gazowe 

Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części 
stałych oraz zniwelować. Przy zbliżeniu do drzew wykop wykonać bez naruszenia bryły korzeniowej. 
Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min. 10cm. Materiał na podsypkę nie 
powinien: 

- zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,50 mm (piasek przesiać), 

- być zmrożony, 

- zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów. 

Po ułożeniu gazociągu należy ułożyć wzdłuż rurociągu taśmę lokalizacyjną. Następnie należy wykonać 
obsypkę, aż do uzyskania grubości warstwy min. 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej powierzchni rury. 
Obsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczać przed 
obciążeniami miejscowymi. Materiał służący do obsypki rury powinien spełniać takie same warunki jak 
materiał na podsypkę. Do wypełniania przestrzeni po bokach i powyżej rury może być również 
wykorzystany grunt z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania jak dla podsypki. 
Na wysokości 40cm powyżej powierzchni rury należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości min.
0,10 m, ale nie węższą niż średnica nominalna gazociągu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół kształtek, armatury oraz końców rur 
ochronnych. 
Wykopy pod jezdniami zasypywać wyłącznie piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem. 

Do projektu załączono schematyczny przekrój wykopu. 

3.1.4.2. Technologia wykonania próby ci  ś  nieniowej 

Próbę należy wykonywać dla przyłącza, po zasypaniu gazociągu (z wyjątkiem miejsc montażu armatury i
zamknięć końców odcinków próbnych). 
Przeprowadza się pneumatyczną próbę szczelności dla gazociągu zgodnie z normą PN-92/M-34503. 
Tłoczenie czynnika próbnego powinno odbywa się płynnie bez przerwy, aż do uzyskania ciśnienia 
badania szczelności tj. 0,4MPa dla części średniociśnieniowej instalacji zbiornikowej i przyłączy oraz 1,6 
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MPa dla części wysokociśnieniowej instalacji zbiornikowej. Badanie szczelności przeprowadza się po 
uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Czas stabilizacji określa norma. Jako 
czynnika próbnego należy użyć powietrza lub gazu obojętnego (np. azotu). 
Czas trwania próby ciśnieniowej wynosi dla przyłącza 1 godzinę. Protokół z prób szczelności stanowi 
cześć dokumentacji powykonawczej. 

Wymagania dotyczące manometrów używanych podczas próby ciśnieniowej: 
Zakres i klasa manometru tarczowego używanego podczas próby ciśnieniowej powinny umożliwiać 
pomiar ciśnienia próby z dokładnością nie mniejszą niż 5%. Manometry powinny być dobrze widoczne ze
stanowiska osoby kontrolującej ciśnienie przez cały czas trwania próby. Wszystkie manometry i 
rejestratory używane podczas próby powinny być wzorcowane (wzorcowanie musi być potwierdzone 
odpowiednim dokumentem). Zakres wskazań manometrów powinien być od 1,5-2 razy większy od 
ciśnienia mierzonego. 

3.1.5. Ogrodzenie zbiorników

Zbiorniki należy ogrodzić siatką stalową, panelową, o wysokości 1,5m, na słupkach stalowych. Słupi 
osadzić na fundamentach betonowych wylewanych na miejscu. W ogrodzeniu zainstalować furtkę o 
szerokości min. 1,0m, z zamkiem.

3.1.6. Wytyczne eksploatacji

Użytkowanie sieci gazowej obejmuje wszelkie działania związane z wykorzystanej sieci gazowej zgodnie 
z jej przeznaczeniem. Prawidłowe użytkowanie sieci gazowej zapewnia jej zdolność do dostaw gazu z 
zachowaniem bezpieczeństwa otoczenia i należytego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obsługi i 
konserwacji. 
Sieci gazowe z polietylenu są bezpieczne i nie zagrażają otoczeniu. Zagrożeniem dla tych sieci są 
wszelkie prace wykonywane w ich otoczeniu. 
Użytkowanie sieci gazowej powinno odbywać się z zachowaniem warunków zawartych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku Dz. U. nr 83, poz. 392 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano – montażowe sieci gazowych, 

- Odpowiednich normach oraz wytycznych zakładowych. 

Dostawca gazu winien przeszkolić użytkownika, który zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją 
eksploatacyjną. 
Na terenie wokół zbiornika nie wolno gromadzić, składować materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów
utrudniających naturalny przepływ powietrza. 
Trawę  i  roślinność  w obrębie  strefy ochronnej  należy usuwać  ręcznie  lub bez stosowania  kosiarek
iskrzących. 
Na ogrodzeniu lub w pobliżu zbiorników należy wywiesić tabliczki ostrzegawcze o zagrożeniu pożarowym
lub wybuchowym. 
Zbiornik  powinien  być  wyposażony  w  łatwo  dostrzegalne  napisy  z  informacją  o  rodzaju
magazynowanego gazu i nr telefonu pogotowia awaryjnego. 
Instalacja winna być wyposażona w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 6 kg. 
Dostawca gazu ma obowiązek dostarczyć  użytkownikowi instrukcję  eksploatacyjną  i przeszkolić  go w
zakresie bezpiecznego użytkowania instalacji. 
Dokonywanie zmian w instalacji bez wiedzy i zgody dostawcy gazu jest zabronione. 
Instalacja zbiornikowa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W  przypadku  nieprawidłowego  działania  instalacji  zbiornikowej  należy  niezwłocznie  powiadomić
dostawcę gazu. 

3.1.7. Telemetria w typowych instalacjach gazowych gazu p  ł  ynnego propan

W zależności od umowy jaką podpisze inwestor z dostawcą gazu, rozliczenia za zużycie gazu może 
następować na podstawie ilości zatankowanego gazu do zbiorników, lub na podstawie rzeczywistego 
zużycia. 
Rozliczenie z odbiorcami za gaz zużyty odbywa za pomocą urządzeń telemetrycznych. Urządzenie 
telemetryczne jest połączone z gazomierzem. Wskazania gazomierza są sczytywane automatycznie i za
pomocą GSM przesyłane do dostawcy gazu.
Na podstawie informacji z urządzeń telemetrycznych wystawiany jest rachunek. 
Odbiorcy otrzymują indywidualny rachunek w okresach miesięcznych za zużyty gaz. 
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3.1.8.Instalacja odgromowa i ochrona katodowa

Podstawą do wykonania instalacji odgromowej są niżej wymienione opracowania: 
1. PN - 86/E - 05003 / 01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
2. PN - 89/E - 05003 /03. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: Ochrona obostrzona. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); 
4. Poradnik inżyniera elektryka. Tom l wyd.2 Warszawa, WNT 1996r. 
5. PN-IEC 10241-1/projekt/. 

Zbiorniki powinny być uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu 
otokowego. 
Jako materiał na uziomy zaleca się stosowanie stalowych taśm ocynkowanych. 
• uziomy otokowe należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,60 m i w odległości nie mniejszej niż 

1,0 m od zewnętrznej krawędzi płyty fundamentowej. 
• podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń technologicznych, znajdujące się w odległości nie 

większej niż 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca się łączyć z
otokiem. 

• odległość kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. 
• jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe należy w miejscu zbliżenia ułożyć przegrodę 

izolacyjną. 
• połączenia uziomów otokowych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych części 

układu uziomowego należy wykonywać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie połączenia 
powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją 

• w razie niemożności stworzenia ciągłego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania należy uziom 
otokowy połączyć z uziomem pionowym o długości nie mniejszej niż 2,5m 

• do połączeń przewodów odprowadzających z uziomem otokowym należy stosować przewody 
uziemiające o min. wymiarach: 

a) drut stalowy ocynkowany lub miedziany - 6 mm, 
b) taśma stalowa ocynkowana lub miedziana - 20x3 mm. 

• 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 w uziemiające należy tak rozmieścić, aby odległości między nimi mierzone wzdłuż obwodu 
płyty fundamentowej nie przekraczały 10 m. 

Wymagana wartość rezystancji dla uziomu otokowego - 7Ω

Instalację odgromową mogą montować osoby posiadające zaświadczenie 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 zaświadczenie 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 jednak niż 
do 30 kwietnia. 
Złącza kontrolne instalacji odgromowej należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Śruby 
w złączach kontrolnych należy zabezpieczyć przed samoodkręcaniem. 
Obiekty wyposażone w instalację odgromową powinny mieć metryki urządzenia piorunochronnego oraz 
protokoły z badania urządzenia piorunochronnego zgodnie z PN -86/E-05003/01. 
Szczegółowe schematy; instalacji odgromowych przedstawiono w części rysunkowej. Doboru materiałów
do montażu instalacji należy dokonać zgodnie z powyższymi zaleceniami. 
Instalację zbiornikową należy wyposażyć w zacisk do uziemiania autocysterny zgodnie z załączonymi 
rysunkami. 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. 

Należy zapewnić ochronę antykorozyjną zbiornika poprzez zainstalowanie anod ochronnych, 
podziemnych połączonych ze zbiornikiem.
Należy zastosować dwie anody magnezowe w workach jutowych z aktywatorem, ułożone w ziemi, wg. 
załączonego schematu.
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3.1.9   Wytyczne dla bran  ży   budowlanej – p  ł  yty fundamentowe 

Każdy zbiornik gazu płynnego usytuowany jest na płycie fundamentowej.
Wymiary płyt dla instalacji standardowych podziemnych

Rodzaj zbiorników (wg pojemności) Wymiary płyt fundamentowych [m] 

3x6400 l 4,0 x 7,3

Zaleca się wykonanie płyt fundamentowych z betonu B 15 wylewanych na miejscu budowy posadowionej
na głębokości D min 0,25m, lub stosowanie prefabrykowanych płyt fundamentowych.
Projekt wykonawczy płyty fundamentowej ujęty jest w opracowaniu dotyczącym remontu hali 
namiotowej.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Ogrodzony obszar wokół zbiorników będzie miał powierzchnię 66m2. Nawierzchnia terenu pozostanie nie
zmieniona: trawnik.

Pozostałe  elementy zagospodarowania terenu tj. budynki, drogi zieleń - nie są przedmiotem
opracowania projektowego - pozostają bez zmian. 

5. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Teren na którym projektowane są zbiorniki i instalacja gazowa nie jest wpisany do rejestru zabytków.  
Teren został wyłączony z gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy zarządzeniem nr  6157/2014 r.
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w ewidencji 
zabytków Miasta Stołecznego Warszawy

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren

 Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego w związku z powyższym eksploatacja górnicza 
nie ma wpływu na działkę.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

Obiekt nie posiada cech istniejących oraz nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych;

 Innych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego-
brak.

9. Powierzchnia zabudowy (w przypadku budynków)

Nie dotyczy

Opracował:

mgr inż. Marcin  Świątkiewicz
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