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OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami,  zasadami wiedzy technicznej 
oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.  
Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.   
 
 
 
 
 
    Projektant: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 Do projektu budowlanego zakrycia rurociągiem DN800 istniejącego rowu Grudowskiego 
w ul. Uroczej na odcinku od ul. Grudowskiej do ul. Głowackiego w Milanówku. 

  
1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie Inwestora 
1.2 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego nr 

41/15 z dnia 07.05.2015r. 
1.3 Protokół narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.113.2015 z dnia 25.02.2015r.  wraz z 

załącznikiem mapowym. 
1.4 Protokół narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.629.2016 z dnia 16.11.2016r.  wraz z 

załącznikiem mapowym. 
1.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4CP/2015 z dnia 

14.01.2015r. 
1.6 Zezwolenie na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym nr 1/L/2017 z 

dnia 04.01.2017r. 
1.7 Zgoda na lokalizację w ul. Uroczej rurociągu TOM.6853.1.1.2017.PM z dnia 4.01.2017r. 
1.8 Opinia Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka 

 nr 3/15 z dnia 24.02.2015r. 
1.9 Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem 
1.10 Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa terenu w skali 1:500 
1.11 Obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zakrycie rurociągiem DN800 istniejącego rowu 
Grudowskiego  w ul. Uroczej na odcinku od ul. Grudowskiej do ul. Głowackiego w 
Milanówku, powiat grodziski. 
Celem inwestycji jest zwolnienie terenu w celu budowy ciągu pieszo-jezdnego w 
ul. Uroczej na ww. odcinku. 
 

3. Warunki gruntowo-wodne 
Budowę geologiczną na obszarze inwestycji określono w dokumentacji firmy „ZamGeo” 

ze stycznia 2015r. na podstawie trzech sondowań, wykonanych do głębokości 3,0m p.p.t. 
Przypowierzchniową warstwę do głębokości prawie 1m tworzą grunty ziemno-humusowe, 
przypuszczalnie nasypowe. 

Pod nimi spoczywa około 1m warstwa piasków pylastych. Są to grunty rodzime, o 
średnim zagęszczeniu. 

Niezmiennym, rozpoznanym wykonanymi badaniami poziomem, jest seria piasków 
średnio i gruboziarnistych, zagęszczonych. Ich strop znajduje się na głębokości około 1,4-
1,7m. Są to przypuszczalnie piaski wodnolodowcowe lub rzeczne. 

 Swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości ok. 3m (2,85 – 2,90 p.p.t). Brak w 
profilu gruntów spoistych powoduje, że nie występują tu soczewki wód zawieszonych ani 
sączenia. Poziom wód podziemnych ulega naturalnym wahaniom.  

W oparciu o dane z wierceń przyjęto proste warunki gruntowe, a obszar zaliczono do I 
kategorii geotechnicznej.  

 
 

4. Część technologiczna 

Opis stanu istniejącego 
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Ulica Urocza posiada nawierzchnię ziemną nieuregulowaną. Po zachodniej stronie ulicy 
wzdłuż istniejących ogrodzeń zlokalizowany jest rów odkryty. 

W granicach obszaru inwestycji ulica Urocza jest uzbrojona w: sieć wodociągową, sieć 
gazową, sieć telekomunikacyjną , podziemną i napowietrzną sieć elektroenergetyczną. 

 
Opis rozwiązań projektowanych 

 W celu zakrycia istniejącego Rowu Grudowskiego zaprojektowano kanał DN800mm z 
rur żelbetowych typu WIPRO  z betonu C35/45 zgodnych z normą PN EN 1916, łączonych 
na uszczelki gumowe. Rzędne wlotu do kanału w rejonie ul. Głowackiego i wylotu z kanału 
w rejonie ul. Grudowskiej oraz spadek hydrauliczny dostosowano do istniejącej niwelety 
rowu.   
 Jako uzbrojenie projektowanego rurociągu zaprojektowano studnie betonowe 
DN1500mm. Wlot i wylot do kanału zaprojektowano jako betonowe elementy 
prefabrykowane wg. KPED 02.16  z częścią osadnikową.  

Dla zapewnienia trwałości przekroju rowu przewidziano umocnienie dna i skarp rowu 
płytami typu EKO gr. 10cm układanymi na podbudowie z pospółki gr. 8cm. 

Projektowany kanał będzie realizowany metodą wykopu otwartego. W celu 
wybudowania projektowanego rurociągu należy zdemontować istniejący przepust z rur 
stalowych typu Hel-Cor L=12,60mb pod ul. Głowackiego wraz z umocnieniami wlotu i 
wylotu. 
  
Opis elementów projektowanych 
• Rury żelbetowe typu WIPRO   -180,19mb 
• Prefabrykowany wlot kanału wg KPED 02.16  - szt. 2 
• studnia betonowa DN1500mm – szt. 5 
• płyty EKO gr. 10cm – 56,00m2 

Studnie ustawiać  na płycie z chudego betonu grubości 10cm. Komory robocze 
wykonać z typowych elementów betonowych tj. z podstawy studni tzw. dennicy DN1500mm. 

Przykrycie studni  stanowi płyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana DN1500x600. 
Wszystkie elementy betonowe powinny być wykonane  z betonu wibrowanego zgodnie z 
normą PN-EN-1917:2004. Elementy studzienki są wyposażone w stopnie włazowe. Na studni 
należy zamontować właz żeliwny DN600mm klasy D400 wg. PN-EN 124:2000. Regulację 
wysokości włazu wykonać z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni wyrównawczych. 
Zewnętrzną płaszczyznę studzienek pomalować dwukrotnie bitizolem R+Pg.  

Kręgi powinny mieć fabrycznie wiercone otwory zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. Po zamontowaniu rur połączenie należy zabetonować  i pomalować bitizom 
R+Pg. Zestawienie wymiarów i elementów studni zgodnie z rys. nr 3. 

 
5. Podłoża 

Kanały należy układać na 20 cm warstwie piasku. 
Studnie osadowe i inspekcyjne ustawiać na 15 cm warstwie żwiru lub grysu. 

6. Wykopy i zasypka wykopów 

Rurociągi należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
umocnionych wypraskami stalowymi układanymi poziomo zgodnie z PN-B-10736:1999. 
Szerokość wykopu 150 cm, głębokość wykopu wg profili.  

Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanale projektowanym wykonać w wykopach 
obiektowych wąskoprzestrzennych. Budowę studzienek prowadzić tylko przy użyciu 
elementów typowych, specjalnie przeznaczonych do tego celu, w gotowym suchym i 
umocnionym wykopie obiektowym o wymiarach 2,2×2,2 m w planie. Rury kanalizacyjne 
montować zgodnie z instrukcją producenta, na podłożu z zagęszczonego piasku gr. 20 cm 
i obsypką 30 cm nad rurą.  
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Przewiduje się iż 80% wykopów będzie wykonywane mechanicznie i 20% ręcznie. 
Wywóz urobku na czasowy odkład na odległość 1 km, nadmiar ziemi na legalną zwałkę. Na 
uzbrojeniu nie składować materiałów budowlanych ani odkładu ziemi. Obowiązek 
zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemnych zgodnie z ustawą o 
odpadach Inwestor nakłada na wykonawcę.  

Odpady powstałe przy prowadzeniu robót ziemnych tj. ziemia i gruz betonowy będą 
bezpośrednio ładowane na wywrotki i wywożone selektywnie na bieżąco z placu budowy do 
miejsc wybranych przez wykonawcę (legalnych miejsc zwałki). Wywóz odpadów powinien 
być realizowany przez firmę wyspecjalizowaną i upoważnioną do wykonywania tego typu 
czynności. 

Zasypkę prowadzić warstwami co 20÷30 cm z odpowiednim zagęszczeniem do 
wskaźnika PROKTORA równego 0,96. 

Zasypkę rurociągów wykonać po odbiorze przez inspektora nadzoru robót zanikających i 
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypkę wykonać ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego 
tam gdzie to jest możliwe, z jednoczesna rozbiórką szalunków. 

Warstwę ochronną rury tj. 30cm ponad jej wierzch wykonać z piasku sypkiego, drobno, 
średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Powyżej zasypkę wykonywać gruntem 
rodzimym przywiezionym z odkładu. 

Dla zapewnienia dojazdów do posesji należy wykonać pomosty typu ciężkiego o 
wymiarach 4,0×2,5 m. 

Odsłonięte odcinki uzbrojenia przewodów gazowych zabezpieczyć przez podwieszenie 
do belek poprzecznych drewnianych φ 20cm o długości 2,5m + szerokość wykopu. Roboty w 
tym rejonie wykonywać pod nadzorem gestora uzbrojenia. 

Po wykonaniu robót wykopowych wykonawca powinien odtworzyć nawierzchnię 
wjazdów  na posesje. 

 
7. Obliczenia.  

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych. 
Rów Grudowski odprowadza wody opadowe i gruntowe ze zlewni o powierzchni ok. 5,1km2. 
Ze względu na wielkość zlewni mniejszą niż 50km2 obliczenia hydrologiczne wielkości 
przepływów maksymalnych wykonano wg. formuły opadowej wg Stachy i Fal : 
 

���. = � ∙ �	 ∙ 
 ∙ �	 ∙ � ∙ � ∙ �� 
 
gdzie: 
�   - bezwymiarowy współczynnik kształtu fali, przyjęto 0,6 ze względu na położenie w 
makroregionie nizin [-] 
�	  - maksymalny moduł odpływu jednostkowego określony z tablicy w zależności od 
hydromorfologicznej charakterystyki koryta Φ� =67,02 i czasu spływu po stokach ts 155[min] 
odczytano F1=0,027 

   - współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych wg. 
Czarneckiego [-], przyjęto 0,25 
�	  - maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% odczytany z 
mapy. Przyjęto  90 
�    - powierzchnia zlewni [km2] , przyjęto 5,1km2 
�   - kwantyl rozkładu zmiennej  �   dla zadanego prawdopodobieństwa odczytany z tablicy 
w zależności od regionu [-] 
��   - współczynnik redukcji jeziornej odczytany z tablicy [-], przyjęto 1,0 
 
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta obliczana jest ze wzoru: 
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Φ� =
100(�� + ��)

�� ∙ ���
	/� ∙ �	/ ∙ (
 ∙ �	)	/ 

 

gdzie: 
(�� + ��)   - długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego  [km], przyjęto 4,2km 
��  - współczynnik szorstkości koryta cieku zależny od charakteru koryta [-], przyjęto 11 
���    - uśredniony spadek rzeki i jej suchej doliny  [m∙km-1] obliczano jako: 

��� = 0,6 ∙
#$ −#�

� + &
 

 Gdzie: 
 Wg  - wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia z osią suchej doliny 
 Wd  - wzniesienie przekroju obliczeniowego 
Czas spływu po stokach ts określa się na podstawie tablicy  w zależności od 
hydromorfologicznej  charakterystyki stoków  

Φ' =
(1000 ∙ &')*

	/+

�' ∙ �'
	/ ∙ (
 ∙ �	)	/+

= 155�-. 

Gdzie: 
&')  - średnia długość stoków obliczona wg. wzoru: 

&') =
1

1,8 ∙ 0
= 0,483 

gdzie: 
 0  - gęstość sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy długości wszystkich 
cieków wraz z ich suchymi dolinami i powierzchni A zlewni [km-1], przyjęto 1,15 

�' - miara szorstkości stoków, odczyta z tablicy [-], przyjęto 0,20 
�'  -  średni spadek stoków, przyjęto 7‰ 
 
Wartości przepływów o określonym prawdopodobieństwie zamieszczono w tabeli: 
 

P% λp Qp(m
3/s) 

1 1,00 1,859 
5 0,59 1,097 

10 0,43 0,799 
20 0,28 0,521 
50 0,12 0,223 

 
Zgodnie z Normą PN-S-02204 obliczeń kanału deszczowego przy spadkach terenu pomiędzy 
2 a 4% przyjęto prawdopodobieństwo pojawienia się p=20%. 
 
Obliczenie światła rurociągu 
 
Obliczenie wymaganego światła rurociągu obliczono ze wzoru 

� = � ∙ 3�� ∙ 426�7
�/+ 

 
 Do obliczeń przyjęto dane: 
� = 0,31 - współczynnik dla wlotu niezatopionego kołowego 
Parametry istniejącego rowu: 
głębokość h=1,0 m , nachylenie skarp 1:1,5, współczynnik szorstkości n=0,035 
prędkość przepływu wody w korycie v=1,30m/s 

3�� =
�

� ∙ 426�7
�/+ 
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�7 = � +
8797+

26
= 1,0 +

1,1 ∙ 1,60+

2 ∙ 9,81
= 1,14� 

3�� =
0,521

0,31 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 1,14�/+
= 0,51�+ 

Obliczeniowe światło przepustu powinno wynosić 0,51m2. Zaprojektowano rurociąg z rur 
żelbetowych typu WIPRO o średnicy 0,80m zapewniający przekrój 0,502m2. 
Projektowany rurociąg będzie w stanie przepuścić wodę o prawdopodobieństwie pojawienia 
się p=20%. 
 
Urządzenia służące do oczyszczenia wód opadowych i roztopowych. 

 

 Zgodnie z §19 ust. 2 „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” wody opadowe 
z dróg gminnych klasy lokalnej mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 

W celu zatrzymania ewentualnych nadmiarów zanieczyszczeń pojawiających się 
szczególnie w pierwszej fazie opadów atmosferycznych zaprojektowano betonowy osadnik 
prefabrykowany stanowiący element wlotu i wylotu z projektowanego rurociągu. Osadnik 
będzie podlegał przeglądom technicznym, a gromadzone w nim osady systematycznie 
usuwane (przynajmniej 2 razy w roku). Osad będzie odbierany przez wyspecjalizowane firmy 
posiadające stosowne zezwolenia.  
 
  
8. Uwagi końcowe 

8.1.Całość robót powinna być wykonana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”  

8.2.Przed zasypaniem rurociągów należy zlecić inwentaryzację powykonawczą 
uprawnionemu geodecie.  

8.3. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

8.4.  Kanalizację należy wykonywać zgodnie z następującą normą: 
PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 
 

     
  Opracował: 
inż. Jerzy Sokołowski 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa rurociągu DN800mm L=180,19m w ul. 

Uroczej na dz. ew. 3, 4, 5/4, 6/2, 8/2, 9/4, 9/5, 10/4, 10/5, 13/2 z obrębu 06-13 oraz dz. ew. nr 

108/2 z obrębu 06-15, na odcinku od ul. Grudowskiej do ul. Głowackiego w Milanówku. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w Milanówku. Projektowany rurociąg 

zlokalizowany jest w trasie istniejącego rowu odkrytego i istniejącego przepustu z rur hel-cor 

pod jezdnią ul. Głowackiego, który zostanie zdemontowany. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano rurociąg z rur żelbetowych DN800mm typu WIPRO z  betonu 

C35/45 zgodnych z normą PN EN 1916, łączonych na uszczelki. Uzbrojenie rurociągu 

stanowią studnie rewizyjne betonowe DN1500mm. Wlot i wylot do kanału zaprojektowano 

jako betonowe elementy prefabrykowane wg. KPED 02.16 z częścią osadnikową. Dla 

zapewnienia trwałości przekroju rowu przewidziano umocnienie dna i skarp rowu płytami 

typu EKO gr. 10cm układanymi na podbudowie z pospółki gr. 8cm. 

W wyniku budowy istniejący rów zostanie zasypany, co umożliwi w przyszłości 

budowę normatywnej szerokości ciągu pieszo-jezdnego 

 

4. Zestawienie powierzchni projektowanej sieci 

Powierzchnia projektowanej sieci kanalizacyjnej 152,98 m
2
. 

 

 

5. Informacje czy teren jest wpisany do rejestrów zabytków, oraz czy podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie na podstawie ustaleń szczegółowych 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji nie leży w granicach eksploatacji górniczej. 

 

7. Informacje i dane o ochronie i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia 

Uciążliwości dla otoczenia tj. hałas urządzeń, pył powstający przy robotach ziemnych 

będą występowały tylko w trakcie budowy w godzinach 6 do 22 a ich charakter będzie 

tymczasowy i przemijający. 

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie wyrównany i dostosowany do istniejących 

rzędnych. Umożliwi to budowę normatywnej szerokości ciągu pieszo-jezdnego co zwiększy 

bezpieczeństwo ruchu w ul. Uroczej. 
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8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Rury łączyć na uszczelki gumowe.  

Odpady będą zbierane w sposób selektywny tj. sortowane i na bieżąco wywożone do 

miejsca wskazanego przez Wykonawcę. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni ul. Głowackiego do 

stanu pierwotnego. 

Firma wywożąca odpady jw. będzie firmą wyspecjalizowaną i uprawnioną do 

wykonywania tego typu czynności. Odpady będą wywożone na bieżąco z placu budowy, co 

będzie przeciwdziałać agresywnemu wpływowi odpadów na środowisko. Część ziemi będzie 

wywieziona na odkład czasowy w celu powtórnego jej wykorzystania do zasypki wykopu. 

  

Opracował: 

inż. Jerzy Sokołowski 
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Rys nr 4. Zestawienie studni 
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PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

WYLOT KOLEKTORA WEDŁUG KPED 02.16

NAZWA D, mm h, mm a, mm b, mm c, mm CIĘŻAR, kg

KPED 02.16 wylot kolektora OT 200 - 400 200 - 400 782 870 580 570 1430

KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920 500 - 800 1250 1570 1050 1270 3205
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Legenda:

 4 Elementy do transportu i montażu:

 3  dla elementu o D 200-400 mm - 4 pętle Rd14

 3 dla elementu o D 500-800 mm - 4 pętle Rd20

Parametry techniczne betonu:

 4 Beton C30/37 - PN-EN 206-1

Aprobaty:

 4  IBDiM Nr AT/2007-03-2283/1







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-12 roku przez:

Pan JERZY WALDEMAR SOKOŁOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0002/05

adres zamieszkania ul. KLEMENSIEWICZA 4 m. 6, 01-318 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-10-01 do 2017-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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I�FORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRO�Y ZDROWIA 
1.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego niniejszym opracowaniem oraz 

kolejność realizacji poszczególnych robót 

   W skład robót ujętych niniejszym opracowaniem wchodzi wykonanie zakrycia 

rurociągiem DN800 istniejącego rowu Grudowskiego w ul. Uroczej na odcinku od ul. 

Grudowskiej do ul. Głowackiego w Milanówku.  

 Roboty towarzyszące:  odtworzenie nawierzchni  jezdni ziemnej i trawników  w pasie 

robót wykonywanych wykopem otwartym. 

 kolejność realizacji poszczególnych robót: 

 - Wdrożenie projektu organizacji ruchu 

 - Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu 

 - Wykonanie wykopów otwartych dla rur żelbetowych i studni 

- Ułożenie rur kanalizacyjnych na podsypce 

- Wykonanie obsypki rurociągów z równoczesnym jej zagęszczeniem 

- Wykonanie próby szczelności 

- Zasypanie pozostałej części wykopów otwartych i zagęszczenie gruntu 

- Wywóz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopów 

- Dokonanie komisyjnego odbioru robót 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Istniejący przepust pod ul. Głowackiego zostanie  w trakcie ujętej niniejszym opraco-

waniem inwestycji zlikwidowany. 

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej sieci , które mogą  stwa-

rzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są; 

- ruch samochodowy 

- Kable energetyczne i teletechniczne 

 

3.  Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić  podczas realizacji robót 

Przysypanie człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz układania rur ka-

nalziacyjnych, 

Upadek człowieka z powierzchni terenu do głębokich wykopów; 

Upadek narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do wykopów, w których mogą 

znajdować się ludzie; 

Ruch pojazdów  w tym dostarczających materiały budowlane   

Praca elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych; 

 

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych z uwagi na przewi-

dywane zagrożenia 

Rejon wykopów należy wygrodzić i oznakować tablicami zgodnie z projektem organi-

zacji ruchu 

Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką , w nocy oświetlić; 

Roboty ziemne  prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz  przepisów zawartych z 

normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania przy odbiorze .” w powiązaniu z normą  PN-86/B-02480 „Grunty budowlane” 

 

5. Zakres instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Do pracy należy dopuścić tylko  pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz znajomość przepisów  BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05. 1996r. w 

sprawie szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. Nr  62 poz. 285) 



 

Zakres instruktażu powinien obejmować: 
- Zasady organizacji budowy; 
- Zakres i miejsce  odbywających się danego dnia robót; 
- Zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym; 
- Możliwe zagrożenia; 
- Tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-
stwu   

 W celu wskazania  środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebez-
pieczeństwom wynikającym z  wykonywania robót budowlanych w strefach poszcze-
gólnego zagrożenia zdrowia  lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  
i sprawną  komunikację , umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, i innych 
zagrożeń, ustala się jak niżej: 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe  
Gaśnica proszkowa 6kg  - 1 szt. 
Koc gaśniczy    - 1 szt. 
Obecny na budowie piasek lub ziemia 
 

 Zabezpieczenie medyczne 
  Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy) 
 Środki łączności  
  Telefony stacjonarne lub komórkowe 
 

Środki ochrony indywidualnej  
 Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary 

ochronne, nauszniki przeciwhałasowe, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające odpo-
wiednie certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa. 
Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich Norm w tym względzie. 
 
Środki organizacyjne 
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są: 
Kierownik budowy i Kierownik robót wg. imiennego zestawienia w dzienniku budowy 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik Budowy  jest zobowiązany  , zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr243, poz.1623, z późniejszymi zmianami ) w oparciu o 
niniejszą „informację” sporządzić  lub zapewnić sporządzenie przed  rozpoczęciem bu-
dowy, planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia zwanego dalej „Planem BIOZ” . Miej-
scem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być po-
mieszczenie Kierownika budowy. 

 
 
 
 

Wykonał: 
 
 

 inż. Jerzy Sokołowski 


