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1. INWESTOR 

ZUK Sp. z o.o. 

Ul. Wilczycka 14 

55-093 Kiełczów  

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego 200PEHD 

SDR11 oraz odcinka sieci grawitacyjnej 200PVC na dz. nr 9/23, AM-1, obręb Długołęka, gmina Długołęka. 

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje:  

 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 200PEHD SDR11 o długości 11,0m; 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC SN8 SDR34, o długości 3,5m. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a jednostką projektową. Projekt został 

wykonany w oparciu o aktualne podkłady geodezyjne, zakres uzgodniony z Inwestorem, obowiązujące normy i 

przepisy Prawa Budowlanego oraz zgodnie z uzgodnieniami międzybranżowymi.  

Dodatkowo podstawę opracowania stanowią: 

 warunki wydane przez ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w  granicach inwestowania, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka wg Uchwały nr 

XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005r. 

 Dokumentacja geologiczno-inżynierska udostępniona z zasobów archiwalnych Gminy Długołęka 

 Wizje lokalne terenu dokonane do celów projektowych przez autora niniejszego opracowania; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL Zeszyt 9, 

 Przepisy projektowania i obowiązujące Polskie Normy; 

 Wymagania Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409), 

 PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, 

 PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania. 

 Program doboru przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej, tłocznej i grawitacyjnej oraz przewodów 

wodociągowych firmy Wavin i Pipelife. 



PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ –  ODCINKA GRAWITACYJNEGO ORAZ TŁOCZNEGO  

W OBRĘBIE DZ. NR 9/23 W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOŁĘKA, GMIAN DŁUGOŁĘKA 

4 

 

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU  

Teren przeznaczony pod budowę planowanej inwestycji znajduje się w miejscowości Długołęka, przy ul. 

Kniejowej. Teren inwestycji to teren zielony wraz z dojazdem drogą szutrową. Rzędnej od około 124,8 – 125,05 

m n.p.m. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz towarzyszącymi urządzeniami 

przebiega przez działki:  Obręb Długołęka, AM-1  

Dz. nr 9/23.  

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka 

wg Uchwały nr XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005r. 

5.WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

Dokumentacja geologiczna została udostępniona z materiałów archiwalnych Gminy Długołęka i  stanowi 

oddzielne opracowanie pod nazwą: „Badania geotechniczne podłoża gruntowego pod budowę kanalizacji 

sanitarnej  dla miejscowości Domaszczyn , Szczodre wraz z sieciami przesyłowymi oraz włączeniem w istniejący 

rurociąg na terenie Gminy Długołęka”.   

Na podstawie wykonanych badań, stwierdzono, że podłoże budowlane do głębokości 2,0-5m m zbudowane jest z 

jest z gruntów niespoistych o zróżnicowanym stanie zagęszczenia oraz gruntów spoistych w różnym stanie 

konsystencji. Zgodnie z opinią geotechniczną na terenie inwestycji wykonano badania geologiczne do głębokości 

2,0m i wydzielono występowanie kilku warstw geotechnicznych tj. 0,4m humusu, 0,4m piasku średniego, 0,7m 

gliny piaszczystej oraz 0,5m gliny szarej W trakcie wykonywanych badań (07.2011r), nie stwierdzono 

występowania warstwy wodonośnej, na terenie inwestycji. Inwestycja nie wymaga odwodnienia.  

 

5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU  

Istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostało naniesione na mapie               

do celów projektowych. 

6. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  

Projektuje się odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dn200 PEHD SDR11 z włączeniem do 

istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej dn200 poprzez nowoprojektowaną studnię zasuw 

zlokalizowaną na dz. nr 9/23 obręb Długołęka, do projektowanej studni rozprężnej Sk2- DN1000 na dz. nr 9/23 

obręb Długołęka. 

 Ścieki rozprężone projektuje się odprowadzać grawitacyjnie rurą DN200 PVC SN8 SDR 34                             

do istniejącej studni DN1000 zlokalizowanej w dz. nr 9/23 obręb Długołęka. Wpięcie do istniejące studni wykonać 

30 cm powyżej dna studni. Włączenie do istniejącej studni wykonać poprzez wywiercenie otworu w istniejącej 

studni za pomocą diamentowej wiertnicy bezudarowej do betonu. W wykonanym otworze osadzić króciec 

dostudzienny ø200, wykonując przejście szczelne. Należy przebudować istniejąca kinetę. 

Minimalne przykrycie rurociągu powinno wynosić 1,2m – zgodnie z załączony profilem - rys. nr 2. 
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Studnia czyszczakowa (Sk1) 

Na rurociągu tłocznym w dz. nr 9/23 zaprojektowano studnię zasuw - betonową DN1500. Studnię zasuw 

należy wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, wyposażone w przejścia szczelne. 

Armatura wewnątrz studni winna być łączona poprzez połączenia kołnierzowe zgodnie z rys. nr 3. Elementy 

betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50, wodoszczelności W8 i nasiąkliwości < 7%. Górną część 

studni wykonać jako płytę nastudzienną, na której osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem 

betonowym bez otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym 

obciążeniu 40 ton, włazy dwu lub czterootworowe. Stopnie złazowe muszą być wykonane w studni w układzie 

drabinkowym z prętów stalowych grubości min.30mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub wykonane z prętów 

ø30 ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mieć powierzchnię antypoślizgową. Odległość miedzy nimi powinna 

wynosić 25-30cm, a szerokość 30cm. 

Armaturę w studni należy posadowić na słupkach betonowych na wysokości 0,5m od dna studni. 

Studnie projektuje się w miejscu o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej dlatego też wokół włazów należy 

wykonać opaskę betonową z betonu kl. B20 i o wymiarach 2,0mx2,0mx0,3m zbrojoną krzyżowo stalą żebrowaną.  

Studnia rozprężna (Sk2) 

Za rurociągiem tłocznym należy zlokalizować studnię rozprężną.  Należy zastosować studnię Romolda – zgodnie 

z rys. nr 4. Studnię wykonać z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen) i wyposażyć w filtr 

dezodoryzujący. 

Zaprojektowano studnię o budowie modułowej (zbudowaną z elementów: podstawa, pierścień wznoszący oraz 

stożek redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego >= 600 mm w świetle). 

Studnię należy wykonać z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków spieniających. 

Podstawa studni (kineta): prefabrykowana kineta z dnem okrągłym kinety, fabrycznie wyprofilowana  w 

standardowym zakresie średnic. Zastosować 3-wargową uszczelkę elementu dla połączenia elementów studni 

zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu. 

Otwór włazowy w stożku studni powinien być usytuowany mimośrodowo, celem ułatwienia dostępu do studni.   

Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600), musi być zgodna z PN-EN 476. 

Uszczelki łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 – elastomerowe uszczelki wargowe 

– potrójne. 

Właz żeliwny DN600 z wypełnieniem betonowym bez otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez 

zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 40 ton, włazy dwu lub czterootworowe.  

Studnie projektuje się w miejscu o nawierzchni nieutwardzonej, dlatego też wokół włazów należy 

wykonać opaskę betonową z betonu kl. B20 i o wymiarach 2,0mx2,0mx0,3m zbrojoną krzyżowo stalą żebrowaną.  

8. ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty ziemne na rurociągu tłocznym  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 w powiązaniu z  PN-96/B-02480, PN-68/b-

06050 oraz PN-97/B-10725. prace ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Pod sanitarny kanał 
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ciśnieniowy przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego o nieumocnionych ścianach. Rury 

ciśnieniowe należy układać luźno na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości 0,15m. Do montażu należy 

używać rur o prawidłowym kształcie (owalizacja ≤1.02 De), bez zarysowań (do 10 % grubości ścianki nie więcej 

niż 0,5 mm). Montaż winien odbywać się w zakresie temperatur od 5° C do 30° C. Piasek na podsypkę musi być 

pozbawiony kamieni ostrokrawędzistych. Obsypkę rurociągu wykonać z materiału ziarnistego o max 15 % 

pozostałości na sicie frakcji 0,75 mm. o minimalnej miąższości 20 cm. Zasypkę realizować gruntem rodzimym 

niezawierający elementów ostrych, twardych, kamienistych >50mm oraz części organicznych. Rurociąg należy 

sposobem ręcznym obsypać i zasypać do wysokości 30cm nad wierzch rury wg PN 68/B-06050 do stopnia 

zagęszczenia ok. 85% modyfikowanej liczby Proctora.  Trasę kanalizacji tłocznej należy oznakować taśmą 

lokalizacyjną koloru zielonego o szerokości min. 400mm z zatopioną wkładką metalową prowadzoną 50cm nad 

grzbietem rur ale nie głębiej niż 1m poniżej poziomu terenu. Po ułożeniu taśmy lokalizacyjnej dalszą część 

zasypki można wykonać gruntem rodzimym za  pomocą sprzętu mechanicznego.  

Roboty ziemne na rurociągu grawitacyjny 

 Trasowanie sieci w terenie powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy robót. Trasowanie 

i niwelację należy przeprowadzić zgodnie z BN-838836 – 02. Montaż sieci należy przeprowadzić zgodnie z PN-

92/B-10835 „Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Montaż przewodów, a także 

pozostałych elementów kanalizacji powinien odbywać się w zakresie temperatur od 5-30 ̊C. Rury należy układać 

na podsypce z piasku kopanego o grubości 0,10 – 0,15m. Rurociągi należy obsypać warstwą piasku kopanego 

do wysokości min 0,30m ponad wierzch rur i zasypać gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego 

przydatności) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów a następnie zagęszczać warstwami. Materiał 

zasypany nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i armatury na przewodzie. W obrębie pasa 

drogowego podsypkę, obsypkę rurociągu i zasypkę wykopu prowadzić wg następujących wytycznych: 

 Zagęszczenie zasypki głębszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=0.97.  

 Zagęszczenie zasypki płytszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=1,00.  

W terenach pozostałych obsypkę rurociągu i zasypke zagęszczać do wskaźnika Is=0,97. Dla określenia 

wskaźnika zagęszczenia gruntu stosować metodę Proctora wg PN-88/B-04481. 

Przewody należy układać ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a także 

zachowując odpowiednie zagłębienia dna kanałów.  

Po zakończeniu budowy teren inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie 

ogrodzeń, chodników, dróg dojazdowych, humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie 

wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych itd.). 

Rury należy w miejscu składowania zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, opadów 

atmosferycznych, chronić przed oddziaływaniem temperatury >30oC. Rury winny być oznaczone znakiem 

budowlanym „B” potwierdzającym, iż dany wyrób został  wytworzony zgodnie z polską normą.  
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Studnie  

 Montaż studzienek należy wykonać na ustabilizowanym i wypoziomowanym podłożu. W celu osadzenia 

studzienek należy wykop pod dennicę studzienkę przegłębić o ok. 0,15m. Dno kinety studzienki rewizyjnej należy 

bezwarunkowo osadzić na właściwej rzędnej. Studzienka powinna posiadać kinetę o odpowiednim spadku w 

kierunku przepływu ścieków. Studnie wszelkich typów montować zgodnie z wytycznymi producenta zagęszczając 

poszczególne warstwy obsypki piaskowej bardzo starannie począwszy od rzędnej dna aż do rzędnej terenu 

warstwami co 20cm. 

9. WYKOPY I ICH SZALOWANIE 

Całość przewidywanych robót wykonać w wykopach otwartych. Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić 

zgodnie z PN-B-10736: „ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych” 

oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095: „Nasypy. Wymagania  i badania przy odbiorze”.  

 Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 

normami BN-83/8836 02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od 

wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

 Wykopy liniowe prowadzić należy ręcznie na odcinkach przecinających lub przebiegających w bliskim 

sąsiedztwie istniejącego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym 

od istniejącego uzbrojenia (także zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istniejącym, lecz głęboko ułożonym 

uzbrojeniem) można wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego. W czasie wykonywania wykopów wszelkie 

napotkane, istniejące przewody należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub 

podstemplowanie. Po zakończeniu prac należy odbudować zniszczone w trakcie robot nawierzchnie chodników 

dla pieszych i dróg.  

 W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdów i sprzętu. Wydobyty grunt 

powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu,  

a odkładem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0 m. Gruz i ziemię nie nadającą się do zasypania 

wykopu należy zutylizować. 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez: 

 zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli 

posadowionych powyżej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy 

opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci, zapewniający bezpieczeństwo pracy 

i ochronę wykonywanych robót. Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub 

jego szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą.  
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Miejsce wykonywania robót oznakować i zabezpieczyć taśmą (na okres nocy oświetlić) W trakcie prowadzenia 

robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. 

Uwaga 

Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w 

opiniach i uzgodnieniach dołączonych do projektu.  

10. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Rurociąg tłoczny 

 Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z wymogami PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne 

systemy kanalizacji ciśnieniowej na 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPA. 

Rurociąg grawitacyjny 

 Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z wymogami PN-92/B-10835. Przewody Kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Próbę szczelności na eksfiltrację należy wykonać odcinkami do 50m osobno 

dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych betonowych. Badany odcinek powinien być obsypany 

warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i połączeń ze studzienkami. Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC 

należy poddać próbie ciśnienia o wartości 0,3bar. Ciśnienie może być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia 

przewodu. Przewód przed badaniem powinien pozostać przez 1h całkowicie napełniony, po tym okresie 

uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w 

czasie 15min nie przekroczy 0,02dm3/m2 powierzchni rur.  

11. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI  

 Występujące na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej uzbrojenie 

podziemne istniejące i projektowane pokazano na planie sytuacyjnym. Przed przystąpieniem do prac należy 

powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi będą się krzyżowały lub zbliżały rurociągi. Należy 

zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach i uzgodnieniach dołączonych do projektu. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowania z siecią wodociągową, elektryczną, gazową                               

Przed wykonaniem tego odcinka należy odkopać i zinwentaryzować istniejącą sieć gazową celem ustalenia 

dokładnej jej lokalizacji. 

 Przed przystąpieniem do robót istniejące uzbrojenie należy zlokalizować i wytyczyć w terenie przy udziale jego 

właściciela. Przy zbliżeniach należy dokonać odsłonięć uzbrojenia. Uzbrojenie to należy odpowiednio zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem poprzez podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w pobliżu 

skrzyżowania lub zbliżenia do istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny być wykonane metodą 

ręczną z jak największą ostrożnością (stosując przekopy próbne), aby uniknąć jego uszkodzenia. Również 

zasypywanie wykopu w pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu powinno być wykonane metoda 

ręczną, aby uniknąć jego uszkodzenia. 

 Zwraca się szczególną uwagę na możliwość wystąpienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. 
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Za wszelkie uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu podczas wykonywania robót budowlanych odpowiada 

wykonawca robót, który jest zobowiązany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia terenu na własny koszt i pod 

nadzorem właścicieli sieci.  

12. WARUNKI BHP  

 Za bezpieczeństwo w miejscu realizacji robót odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić w zabezpieczonym i ogólnie dostępnym miejscu sprzęt ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej 

pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace związane z zabezpieczeniem osób postronnych 

przed zagrożeniami na terenie placu budowy robót oraz zobowiązany jest zapewnić odpowiednie oświetlenie i 

oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty muszą być realizowane z zachowaniem 

wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, utrzymać w odpowiednim stanie 

technicznym sprzęt gaśniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogólnie dostępnym miejscu. 

13. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Na podstawie art. 21a ust.1, punkt 1b Prawa Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji należy sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Podstawa opracowania 

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

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

-  Projekt budowlany Inwestycji. 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz odcinka sieci grawitacyjnej 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W terenie objętym projektem znajdują się następujące sieci miejskiej infrastruktury podziemnej: 

kanalizacji sanitarnej. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym zakresem przedmiotowego projektu występują następujące obiekty  mogące 

powodować zagrożenie BIOZ w czasie wykonywania robót: 

Sieci podziemne energetyczne – 04kV, 

Sieci podziemne energetyczne – 20kV. 

Lokalizację w/w obiektów przedstawiają projekty zagospodarowania terenu opracowane na aktualnych 

podkładach geodezyjnych. 
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

W trosce o ochronę życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich przy realizacji inwestycji należy 

bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP zawartych  

w ustawach, rozporządzeniach i normach. 

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym projektowanej Inwestycji i nadzoru robót budowlanych, jest 

ustawa– Prawo Budowlane – tekst ujednolicony. 

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy jest zobowiązany do 

sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę inwestycji i warunki prowadzenia robót. 

Przewidywane zagrożenia w czasie wykonywania robót. 

Roboty w pobliżu podziemnych sieci energetycznych – 0,4kV, 

Roboty w pobliżu podziemnych sieci energetycznych – 20kV, 

roboty wykonywane w komorach i studniach, 

  roboty przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych- roboty,  

  których masa przekracza 1,0t 

  

Zagrożenia klimatyczne 

Zagrożeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych  

to: 

 uderzenie pioruna 

 silne wiatry mogące przemieszczać urządzenia i materiały. 

Zagrożenia technologiczne 

Zagrożeniami technologicznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie objętym 

robotami mogą być zagrożenia związane z: 

 z pracą w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni przy zachowaniu ruchu kołowego. 

Czas występowania wyżej wymienionych zagrożeń zależy od czasu wykonywania poszczególnych operacji 

technologicznych i montażowych. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich pracowników w 

zakresie bhp i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności w zakresie następujących pozycji: 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129 po. 844) 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r.  

w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych 

 zasadami i przepisami bezpieczeństwa pożarowego wskazanymi w art. 4 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o 

ochronie p.poż. oraz przepisów wykonawczych do ustawy (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, 2002 r. oraz Dz. U. 

Nr 52 poz. 452, 2003 r.). 

Wymogi dodatkowe: 

 szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów  

w zakresie BHP 

 spawacze i operatorzy sprzętu mechanicznego powinni mieć aktualne uprawnienia 

 roboty szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane na podstawie pisemnego polecenia 

kierownika budowy 

 przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać się z: 

- osobą która nadzoruje prace szczególnie niebezpieczne, 

- szczegółowymi czynnościami i kolejnością operacji technologicznych  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

- istniejącymi zagrożeniami na stanowisku pracy z podaniem ich rodzaju  

i strefy zagrożenia 

- ze środkami łączności, środkami ochrony osobistej, narzędziami  

i przyrządami służącymi bezpieczeństwu 

Przeprowadzenie instruktażu pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem. 

14. NIEISTOTNE ZMIANY 

Umożliwia się zmiany w projekcie o  ile  nie  spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz 

zasad wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji prowadzić 

należy solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod 

właściwym nadzorem osób uprawnionych - oraz z zachowaniem przepisów BHP.  

15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Należy stosować się do wszystkich załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, decyzji i opinii. 

2. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

3. Teren realizacji robót należy zabezpieczyć i oznakować na czas trwania robót. 

4.Rzędne projektowanych sieci zaprojektowano w układzie wysokościowym zgodnym z tabelą identyfikacyjną 

mapy. Przed rozpoczęciem budowy, zweryfikować wszystkie rzędne z pozostałymi opracowaniami branżowymi, 

tak aby ujednolicić wszystkie rzędne do aktualnego układu wysokościowego. W przypadku niejasności 

kontaktować się z projektantem. 












