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CZĘŚĆ  GRAFICZNA  

 

L.p. Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1 2 3 4 
    

1 0/IS Orientacja. 1:5000/--- 

2 1/IS Zagospodarowanie – studnie Si - S06.  1:500 

3 2/IS Zagospodarowanie – studnie S06 – S14. 1:500 

4 3/IS Zagospodarowanie –  punkt B - studnia S26.  1:500 

5 4/IS Zagospodarowanie – studnie PP - S36. 1:500 

6 5/IS Profil studnia Si - punkt A. 1:500/1:100 

7 6/IS Profil punkty A - B.  1:500/1:100 

8 7/IS Profil punkt B - studnia S22.  1:500/1:100 

9 8/IS Profil studnie PP - S36.  1:500/1:100 

10 9/IS Przekrój przez wykop. --- 

11 10/IS Przepompownia. --- 



 

Strona | 4  
 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Podstawa opracowania. 

 

a) Umowa ze Zleceniodawcą 

b) Warunki techniczne przyłączenia 

c) Protokół ZUD 

d) Aktualne podkłady mapowe 

e) Podkłady architektoniczne 

f) Obowiązujące normy i normatywy 

 

1.2. Zakres opracowania. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami na terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn, działki nr 48/6, 48/9, 48/33, 48/34, 

48/12, 44/3, 44/5, 2/63. 

 

1.3. Charakterystyka istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 

Na terenie inwestycji przebiega następujące uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacja 

sanitarna, kable energetyczne i oświetleniowe. 

 

1.4. Projektowane uzbrojenie. 

 

 Projektuje się kanalizację sanitarną z włączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej – 

studnia Si (wpięcie).  

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinkach S36 – PP odprowadzał będzie 

ścieki grawitacyjnie. Pomiędzy studnią PP, a studnią rozprężną – studnia S01, 

zaprojektowano odcinek kanalizacji tłocznej oraz przepompownię (PP). Ścieki od studni 

S36 do studni odbiorczej (PP) odprowadzane będą poprzez układ kanałów ze studniami 

rewizyjnymi. 
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2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej  

W celu odprowadzenia ścieków socjalno – bytowych przewiduje się kanalizację sanitarną, 

grawitacyjną, szczelną oraz kanalizację ciśnieniową z przepompownią ścieków. Trasa 

kanalizacji biegnie od studni S36 przy ulicy Krotoszyn kanałem grawitacyjnym do 

przepompowni ścieków Pp, a następnie tłoczona do studzienki rozprężnej S01, skąd 

ponownie grawitacyjnie do istniejącej studni odbiorczej Si. 

Kanalizację sanitarną, grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych  

PVC, SDR 34, SN 8 z wydłużonym kielichem o ściance litej z jednorodnego granulatu typ 

ciężki Ø200x5,9mm, L= 6m, oraz Ø160x4,7mm, L= 6m 

Kanalizację sanitarną posadowić na podsypce piaskowej gr. 20cm i obsypać piaskiem o 

gr. 30cm ponad wierzch rury. Na ciągach głównych, załomach oraz na podłączeniach 

przyłączy do poszczególnych budynków zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z 

kręgów Ø1000 mm z przykryciem płytą nastudzienną Ø1040mm zaopatrzoną w właz 

żeliwny Ø600 typu ciężkiego, zgodnie z PN-87/H-7405/02. Studnię należy posadowić na 

płycie żelbetowej o grubości 20cm i warstwie chudego betonu o grubości 10cm. W 

studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni płyta nastudzienna (pokrywowa) 

wraz z włazem spoczywa na specjalnym pierścieniu odciążającym. 

Na trasie w polu studnie rewizyjne wykonać jako podziemne z przykryciem do włazu 

60cm. 

Studzienki rewizyjne zewnętrznie zaizolować dwukrotnie abizolem „R+P”. Przejścia przez 

ściany betonowe studzienek wykonać za pomocą typowych przejść szczelnych. 

Minimalny spadek przykanalików od budynków wynosi 1,5%. Projektowane przykanaliki 

należy włączyć do studzienek rewizyjnych na wysokości 2/3 kinety projektowanego 

kanału, względnie podłączyć je za pośrednictwem kaskady ( jeżeli wysokość włączenia 

jest ≥ 0,5m). 

 

Rurociąg tłoczny projektuje się z rur PE-HD klasy 100, SDR-17, (10 bar) o średnicy 

Ø90x5,4mm. 

Do wykonania rurociągu należy stosować rury i kształtki posiadające atest .  

Rury i kształtki powinny być odpowiednio oznakowane.  

Przewody z PE ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 20cm, dokładnie ubitej, 

następnie wykonać obsypkę piaskową wokół rury gr. 30cm.  

Głębokość ułożenia przewodu, średnicę oraz spadki podano na profilach. 
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Wskazane jest luźne układanie wodociągu w wykopie z zapewnieniem kompensacji 

ruchów termicznych w obrębie węzłów poprzez zastosowanie elastycznej obsypki 

piaskowej. 

Zmiany kierunku trasy wykonać za pomocą kolan 90°, 45° i 30° oraz przy wykorzystaniu 

elastyczności rur PE, stosując następujące minimalne promienie gięcia.  

W zależności od temp. otoczenia: 

 (°C)  (mb) 

 +20 20 x Dn  

 +10 50 x Dn 

Montaż rur PE oraz wykonanie połączeń z armaturą, układanie ich w wykopie wykonać 

zgodnie z „Instrukcją montażu rurociągów z PE”. 

 

Projektuje się przepompownię ścieków socjalno – bytowych. Przepompownia wyposażona  

zostanie w pompy z wirnikiem kanałowym, przeznaczone do pompowania cieczy 

zanieczyszczonych, ścieków surowych z zastosowaniem do przepompowni ścieków. 

 

Podstawowe dane pomp:   

Swobodny przelot  80 [mm] 

Średnica króćca tłocznego  80 [mm] 

Obroty pompy  3000 [obr./min] 

Cos (fi)  0,81 

Napięcie zasilania  400 [V] 

Moc nominalna  5,5 [kW] 

Stopień ochrony  IP 68 

Klasa izolacji stojana F  

Prąd znamionowy  10,4 [A] 

 

Obliczenie ilości ścieków bytowych  

Średnia dobowa ilość ścieków – 16 gospodarstw x 4 mieszkańcy = 64 

 

Qdśr = qj ∙ M [m3/d] = 0,12 ∙ 64 = 7,68m3/d 

 

gdzie:  

M – liczba mieszkańców,  

qj – jednostkowy wskaźnik zużycia wody (dopływu ścieków), m3/M∙d, najczęściej  

qj = 0,10-0,15 m3/M∙d 
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Maksymalna dobowa ilość ścieków 

 

Qdmax = Qdśr ∙ Ndmax [m3/d] = 7,68 ∙ 1,5 = 11,52m3/d  

 

gdzie:  

Ndmax – współczynnik maksymalnego dobowego odpływu ścieków (nierównomierności 

rozbioru dobowego), przyjmowany w gospodarstwach domowych jako: Ndmax = 1,3- 1,5  

 

Minimalna dobowa ilość ścieków 

 

Qdmin = Qdśr ∙ Ndmin [m3/d] = 7,68 ∙ 0,6 =4,603/d 

 

gdzie:  

Ndmin – współczynnik minimalnego dobowego odpływu ścieków, Ndmax = 0,6-0,7 

 

Maksymalna godzinowa ilość ścieków 

 

Qhmax = Qdśr/24 ∙ Ndmax ∙ Nhmax = 0,32 ∙ 1,5 ∙ 2 = 0,96m3/h 

gdzie: 

Nhmax – współczynnik maksymalnego godzinowego odpływu ścieków (nierównomierności 

rozbioru godzinowego), w zależności od standardu wyposażenia mieszkań wynoszący : 

Nhmax = 1,8-2,0. 

 

3. UWAGI WYKONAWCZE 

 

 Istniejące uzbrojenie podziemne ustalić na podstawie protokołu Z.U.D. 

 Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na planie 

sytuacyjnym i profilu podłużnym. 

 W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym jak kable 

energetyczne, teletechniczne, gazociąg itp. wykonać przekopy kontrolne ręcznie, pod 

nadzorem użytkownika w odległości 2,0m z obu stron. Na kablach energetycznych 

założyć rury ochronne dwudzielne Arnota. 

 Część prac ziemnych prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością z zachowanie 

odpowiednich przepisów BHP. 

 W przypadku występowania gruntów o zmniejszonej nośności i dużym nawodnieniu 

należy dodatkowo zastosować w dolnej warstwie posadowienia pod warstwą piasku  
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 gr. 150mm dodatkową warstwę żwiru gr. 300-500mm. 

 Rury należy obsypać gruntem kl. I (piaski grube i średnie dobrze uziarnione) do 

wysokości 300mm ponad wierzch rury o wskaźniku zagęszczenia 95% 

 Po wykonaniu w/w prac można dokonać zasypki wykopu gruntem rodzimym 

zagęszczając go warstwami o gr. 300mm.  

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

– Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. III 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki SGGiK Warszawa 1994   

 Obowiązującymi przepisami BHP. 

 Wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi z oznakowaniem i oświetleniem nocnym 

 W miejscu wyznaczonym dla przejść nad wykopami należy wykonać mostki z 

barierkami 

 Roboty ziemne i montażowe pod liniami napowietrznymi wykonać zgodnie  

z PN-75/E-05100 tab. 2.2.P.3. 

 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

  

01. Rura PVC, SDR 34, SN 8 Ø200x5,9mm 485,00m 

02. Rura PVC, SDR 34, SN 8 Ø160x4,7mm 12,00m 

03. Rura PE-HD, SDR 17, 

 KL.100, PN10 Ø90x5,4mm 1485,00m 

04. Studnia** Ø1000, h=2000 6 szt. 

05. Studnia** Ø1000, h=1400 9 szt. 

06. Studnia**  Ø1000, h=2000 2 szt. 

07. Przepompownia  1 kpl. 

a. Zbiornik polimerobetonowy Ø1500mm /1szt. 

b. Pompa zatapialna  - 5,5kW /2szt. 

c. Stopa sprzęgająca pompę  

 z prowadnicami rurowymi /2szt. 

d. Mocowanie prowadnic rurowych /2szt. 

e. Zasuwa odcinająca /2szt. 

f. Układ przepłukiwania rurociągu tłocznego /1szt. 
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g. Zawór zwrotny kulowy kolanowy /2szt. 

h. Przyłącze (zależne od rurociągu tłocznego) /1szt. 

i. Wyłączniki pływakowe /2kpl 

j. Wentylacja Ø110 /2szt. 

k. Właz żeliwny ciężki Ø800 B125 /1szt. 

l. Drabinka złazowa ze stali k.o. /1szt. 

m. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące 1szt. 

n. Skosy 

08. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 1 szt. 

09. Zawór spustowy 1 szt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

*) Elementy studni:  -  kinety 

  -  karbowane rury 

   trzonowe SN2 

  -  pokrywy żeliwne A15 

  - włazy 

  - wpusty 

**) Elementy studni: -  element denny 

  - kręgi 

  - element zwieńczający: płyta żelbetowa   

   lub zwężka 

  - pierścienie dystansowe 

  - stopnie złazowe 

  - właz żeliwny 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
BUDOWA KANALIZACJI SANITERNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

NA TERENIE GMINY KIETRZ – KROTOSZYN 
 
 

Inwestor:  

Gmina Kietrz 
48-130 Kietrz 
ul. 3-go Maja 1 
 

Obiekt:  

KANALIZACJA SANITERNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 
NA TERENIE GMINY KIETRZ - KROTOSZYN 
 

Adres:  

Kietrz Krotoszyn, działki nr 48/6, 48/9, 48/33, 48/34, 48/12, 44/3, 
44/5, 2/63. 
 
 

Autor: mgr inż. Wojciech Brewczyński 
upr. nr 1768/94 
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6. INFORMACJA BIOZ 

 

SPIS TRESCI 

1.  DANE OGÓLNE: 

1.1.  Temat i przedmiot opracowania 

1.2.  Inwestor 

1.3.  Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

1.4.  Cel i zakres opracowania 

1.5.  Przepisy i normy 

2.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

3.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

4.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAC ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI 

5.  WSKAZANIE PRZEWIDZWANYCH ZAGROŻEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRESLAJŻĄCE SKAŁE I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA 

6.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

7.  WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ EWAKUACJĘ 

NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN 
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1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot przedsięwzięcia i temat opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami na terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn, działki nr 48/6, 48/9, 48/33, 48/34, 

48/12, 44/3, 44/5, 2/63. 

 

1.2. Inwestor 

Gmina Kietrz 

48-130 Kietrz 

ul. 3-go Maja 1 

 

1.3. Podstawa opracowania i materiały wejściowe 

Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji 

 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia będącej podstawa do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej, wraz z przyłączami 

oraz kanalizacji ciśnieniowej wraz z projektem przepompowni,  

Przepisy i normy 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

2.2. Budowa sieci kanalizacji 

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku: 
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S36 – S22 PP- rurociąg PVC, SDR 34, SN 8 z wydłużonym kielichem o ściance litej z 

jednorodnego granulatu typ ciężki Ø200x 5,9mm; 

Budowę sieci kanalizacji tłocznej na odcinku: 

PP – S01 - rurociąg PE-HD klasy 100, SDR-17, (10 bar) o średnicy Ø90x5,4m; 

Budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku: 

S01 – Si- rurociąg PVC, SDR 34, SN 8 z wydłużonym kielichem o ściance litej z 

jednorodnego granulatu typ ciężki Ø200x 5,9mm; 

 

2.3. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Budowę sieci kanalizacji rozpoczynają roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i 

punktów charakterystycznych sieci cieplnej, wycinki kolidujących drzew i krzewów. 

Zasadnicze roboty przy przebudowie sieci ciepłowniczej: 

- roboty pomiarowe 

- zdjęcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod budowę 

- rozbiórki nawierzchni ulic i dojazdów 

- wykonanie wykopów 

- roboty montażowe 

- zasypanie wykopów 

- odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych. 

 

7. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. Układ komunikacyjny. 

2. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takich siec energetyczna napowietrzna i 

kable podziemne, kable teletechniczne, siec ciepłownicza, sieć wodociągowa, kanalizacja 

ogólnospławna i deszczowa. 

3. Obiekty zieleni wysokiej. 

 

8. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 

W czasie realizacji inwestycji występować będą następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty z wykorzystaniem dźwigu 

- wykonanie wykopów o głębokości większej od 1,5m 

- roboty budowlane prowadzone pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 

niskich napięć 

Elementy zagospodarowania które w czasie budowy mogą powodować zagrożenia 
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dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to: 

- istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 

- drogi dojazdowe 

9. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTEPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRESLAJĄCE SKALE I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemia lub upadku z wysokości. 

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie cieci ciepłowniczej - przy których realizacji będą 

wykonywane wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej ni; 1,5m 

- zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez 

cały 

okres istnienia wykopów. 

- zagrożenie porażeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie woda, wstępujące przy 

prowadzeniu robót w pobliżu kabli elektroenergetycznych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w pobliżu tych sieci 

- zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres prowadzenia 

wykopów w ich miejscu. 

- zagrożenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej 

pracy. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu. 

5.1.c) Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż: 

4. 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

5. 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 20kV, 

6. 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 

11kV, - zagrożenie poranienia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń 

dźwigowych i koparek pracujących w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie 

będzie występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie 

wzrastało przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, opady 

deszczu) 

5.1.d) Roboty prowadzone w pobliżu dróg lokalnych: 

- zagrożenie potraceniem przez przejeżdżające pojazdy. Zagrożenie występuje w miejscu 

wykonywania robót przez cały okres, w którym będą wykonywane. 
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAFU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH; 

1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie sie prace, o których mowa w rozdziale 

6 „Prace szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a 

także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, 

uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

2. Kierownik budowy jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

3. Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

6.3.a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 

6.3.b) zagwarantowanie wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe; 

6.3.c) odpowiednie środki zabezpieczające; 

6.3.d) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

- imienny podział pracy, 

- kolejność wykonywania zadań, 

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz innych przepisów zaliczono: 

6.4.a) Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 

wstrzymania ruchu w 

miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania 

maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie 

narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 

robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

6.4.b) Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i 

preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie 

substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. 

 

7. WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 



 

Strona | 16  
 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA 

KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN. 

2.3. Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy sie przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

7.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 

7.1.b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla 

pojazdów używanych na budowie. 

7.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami" oraz 

odprowadzania lub utylizacji ścieków. 

7.1.d) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 

7.1.e) Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 

7.1.f) Zapewnienia właściwej wentylacji. 

7.1.g) Zapewnienia łączności telefonicznej. 

7.1.h) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

W szczególności należy wykonać i zastosować: 

7.2.a) Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 

osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 

zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. 

7.2.b) Strefę niebezpieczna ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami 

ochronnym. Strefie niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym 

wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić 

mniej ni; 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej ni; 6m. 

7.2.c) Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 

wynosić, co najmniej 

0,75m, a dwukierunkowego — 1,2m. Pochylnie, po których dokonuje sie ręcznego 

przenoszenia ciężarów, nie powinny mięć spadków większych ni; 10%. Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej ni;: 

7. dla wózków szynowych — 4%; 

8. dla wózków bezszynowych — 5%; 



 

Strona | 17  
 

9. dla taczek—10%. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 

zabezpieczyć balustrada. Balustrada, powinna sie składać z deski krawężnikowej o 

wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolna przestrzeń 

pomiędzy deska krawężnikowa a poręcza należy wypełnić sie w sposób zabezpieczający 

pracownika przed upadkiem z wysokości. Przejścia o pochyleniu większym ni; 15% należy 

zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych ni; 0,4m lub w 

schody o szerokości nie mniejszej ni; 0,75m, co najmniej z jednostronnym 

zabezpieczeniem. 

7.2.d) Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w 

odległości nie mniejszej niż 15m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach 

ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających 

pojazdów. 

7.2.e) Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

7.2.f) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. 

7.2.g) Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować 

daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni; 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i 

o nachyleniu pod katem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 

szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty szerokość daszka 

ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość 

przejścia lub przejazdu. 

7.2.h) Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania 

materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 

wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia sie lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

7.2.i) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 

niebezpiecznych należy informacje o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, 

umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy należy 

przechowywać i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty 

niebezpieczne przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach 

producenta. 

7.2.j) Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno sie odbywać w taki 

sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać. 
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7.2.k) Drogi ewakuacyjne musza odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-

budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, 

wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego 

(podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natężenie 

oświetlenia. 

7.2.l) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy mediów i 

zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

7.2.m) Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w 

zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru 

budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, 

fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących sie na terenie budowy, w 

ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób 

2.4. Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno - 

organizacyjne opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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