
Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów 

 

1. Protokół odbioru końcowego stacji gazowej. 
2. Protokół odbioru technicznego stacji gazowej. 
3. Projekt  techniczny  stacji  gazowej  ze  zmianami zatwierdzonymi przez osoby uprawnione 

zawierający:  
a dokumentację powykonawczą stacji gazowej  
b projekt powykonawczy branży instalacyjnej, 
c projekt powykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej, 
d projekt powykonawczy branży AKPiE, 
e projekt powykonawczy branży technologicznej, 
f projekty  wynikłe  z  innych  potrzeb,  jeżeli  są  związane  z rozruchem i ruchem próbnym,  
g projekty wynikłe z innych potrzeb, jeżeli nie mają wpływu na rozruch i ruch próbny stacji.   
4. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo 

geodezyjne i kartograficzne i musi zawierać:  szkice,  potwierdzone  kopie  mapy  zasadniczej 
Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  należy przekazać w wersji: papierowej i 
elektronicznej. 

5. Dokumentacja formalno-prawna:  
a wypełniony Dziennik budowy 
6. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) stacji gazowej 
7. Dokumentacja spawalnicza:  
a kserokopie uprawnień spawaczy,  
b instrukcje technologiczne spawania 
c schematy poszczególnych układów technologicznych z naniesioną numeracją spoin,  
d dzienniki spawania,  
e uprawnienia i certyfikaty laboratorium badań nieniszczących,   
f protokoły badań wizualnych spoin,   
g protokoły badań nieniszczących połączeń spawanych stacji i elementów spawanych, 
h atesty, certyfikaty, deklaracje materiałów użytych przy pracach spawalniczych.  
8. Karta technologiczna izolowania i wykonania pokryć malarskich.   
9. Protokół odbioru stacji gazowej od producenta.  
10. Dokumenty kontroli zgodne z obowiązującymi normami na materiały, armaturę i urządzenia 

użyte do budowy stacji gazowej. 
11. Protokół z prób wytrzymałości i szczelności. 
12. Protokół klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem.  
13. Świadectwa i deklaracje zgodności wg Dyrektywy ATEX 2  dla urządzeń  i  systemów  

ochronnych  w  przestrzeniach zagrożonych wybuchem.  
14. Dokumentację  urządzeń  podlegających  Dyrektywie ciśnieniowej  w  tym  paszporty  

urządzeń  ciśnieniowych podlegających UDT. 
15. Metryka urządzenia odgromowego.  
16. Protokół  badania  uziemienia  stacji  gazowej  wraz  ze schematem.  
17. Protokół badania oporności połączeń metalicznych zespołu gazowego.  
18. Protokół sprawdzenia rezystancji izolacji przewodów i kabli / protokół  z  pomiarów  

rezystencji  upływu  podłogi antyelektrostatycznej stacji gazowej.  
19. Dokumentacja  poszczególnych  urządzeń  stacji  (DTR urządzeń, karty gwar., instrukcje 

obsługi, paszporty urządzeń podlegających UDT).  
20. Karta gwarancyjna stacji gazowej.   
21. Deklaracja zgodności na stację wydawana przez producenta.  
22. Schemat  technologiczny  stacji,  instrukcja  obsługi  stacji gazowej. 



23. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu stacji zgodnie z  dokumentacją  budowlaną  i  
ewentualnymi  zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.  

24. Deklaracje  zgodności  wykonawcy  stacji  o  wykonaniu  stacji gazowej jako obiektu zgodnie 
z projektem.  

25. Uprawnienia wykonawcy stacji – wykaz i kserokopie:   
a wykonawstwa gazociągów i stacji gazowej, 
b wykonawstwa i nadzoru prac budowlanych, 
c wykonawstwa i nadzoru prac elektrycznych. 
26. Protokół z rozruchu stacji gazowej.  
27. Protokół odbioru infrastruktury stacji. 
28. Instrukcja  w  zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego na stacji gazowej.   
29. Protokół odbioru działki.  
30. Dokumentacja fotograficzna stacji gazowej. 

 


