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OPIS TECHNICZNY 

 

Adres obiektu: Wiadrowo, dz. nr 474, 281, 383.  

Inwestor: Miasto i Gmina Żuromin 

Ul. Pl. Piłsudskiego 3 

09-300 Żuromin 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej i 

kanalizacji ściekowej na dz. nr 474 w Wiadrowie. Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody i 

odbiór ścieków bytowych z budowanych i projektowanych budynków. 

 

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
Przedmiotowe usytuowanie sieci wodociągowej do której będzie wykonane przyłącze 

wodociągowe znajduje się w pasie drogi powiatowej nr 4607 W w ulicy Wincentego Witosa dz. nr 

281 w miejscowości Wiadrowo. Przyłącze kanalizacji ściekowej nastąpi do istniejącej studni 

zlokalizowanej na działce nr 474. Projektowane sieci w znacznej części znajdują się w drodze 

gminnej na dz. nr 474. Przyłącze kanalizacyjne dz. nr 383. 

 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
- zlecenie inwestora, 

- plan zagospodarowania, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 terenu objętego inwestycją, 

- wizja lokalna, 

- warunki techniczne normy i przepisy dotyczące projektowania sieci. 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Droga powiatowa nr 4607W, utwardzona asfaltowa, teren płaski, chodniki po obu stronach 

drogi dalej tereny zielona do granicy działki. Teren na którym projektowane jest przyłącze 

wodociągowe objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres i rodzaj 

projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem w/w dziełek. 

Droga gminna dz. nr 474 to droga gruntowa. 
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2.2  PODZIEMNE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  
Na trasie rozbudowywanej sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej występują istniejące 

przewody podziemne: wodociągowe, kanalizacja sanitarna. Lokalizacja urządzeń uzbrojenia 

podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza się jednak istnienia innych 

urządzeń uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych. 

 
2.3 DANE INFORMACYJNE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY 

PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 
Nie dotyczy. 

2.4 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 
Nie dotyczy: 

2.5 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje głównie w trakcie budowy, z powodu 

pracy sprzętu mechanicznego i transportowego. Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na 

środowisko w trakcie budowy, należy budowane obiekty liniowe i punktowe wykonać całkowicie 

szczelnie. W trakcie eksploatacji projektowane przyłącze wodociągowe nie będzie powodować 

ujemnego wpływu na środowisko.  

2.6 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Obiekt budowlany – sieć wodociągowa i ściekowa obiekt kategorii XXVI 

Usytuowanie obiektu liniowego na działce nr 281, ul. Wincentego Witosa, droga 

powiatowa nr 4607 W, droga powiatowa,  jednostka ewidencyjna 143706_5 Żuromin. Długość 

kanału wodociągowego L=1,5m, DN110 (rura osłonowa DN200). 

Droga gminna dz. nr 474 Długość kanału wodociągowego 134,2m, długość kanału 

ściekowego 78m. 

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane 

oraz zmiana 2015r. art. 34 ust. 3 pkt 5 obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja 

nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr. 257 poz. 2573) 

 

3. ROBOTY ZIEMNE. 

 Projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym metodą wykopu 

otwartego po wykonaniu robót należy dokonać odtworzenia pasa drogowego (zjazdu), zgodnie z 

aktualną wiedzą inżynierską, przy zachowaniu wymogów Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2016 r. poz.124) oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

Przyłącze w pasie drogowym wykonać na głębokości min. 1,70 m licząc od rzędnej niwelety 

drogi do górnej krawędzi rury osłonowej. Wszelkie wykopy w obrębie pasa drogowego należy przy 

zasypywaniu zagęszczać płytami wibracyjnymi warstwami grub. max. 20 cm do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia min. 1,0. Powierzchnię asfaltu odtworzyć zgodnie z istniejącymi warstwami 

konstrukcyjnymi drogi. Po zakończeniu robót pas drogowy należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

Projektowaną sieć wodociągową należy umieścić w rurze osłonowej na całym odcinku 

zlokalizowanym w pasie drogi powiatowej tj 1,5m.  Zachować minimalne odległości między 

istniejącą infrastrukturą podziemną, za uszkodzenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury 

koszty ponosi wnioskodawca. Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone 

oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP. Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem poszczególnych zakładów. Rurociąg można 

zasypać po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu. 

Roboty prowadzone w pasie drogi gminnej należy wykonać w wykopie otwartym. Należy dokonać 

całkowitej wymiany gruntu na obu odcinkach rozbudowywanej sieci. Ostatnie 30cm wykopu 

zasypać warstwą żwiru. 

Koszty związane z tyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

jak również koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz 

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót ponosi 

Wykonawca.  

 

3.1. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 
Należy bezwzględnie zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim właścicielom uzbrojenia nad i 

podziemnego. Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień z poszczególnymi 

użytkownikami uzbrojenia. Inwestor winien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad 

prowadzonymi robotami. W strefie bezpośredniego zagrożenia do istniejącego uzbrojenia wykopu, 

prace bezwzględnie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku 

natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty należy przerwać i ustalić jego 

użytkownika. 

4. ROBOTY ODTWORZENIOWE. 
Jeśli rozbudowa wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszty tego koszty tego 

przełożenia ponosi jego właściciel. Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną odtworzyć 

konstrukcję i nawierzchnię:  

a) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 grubość 4cm 
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b) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubość 4cm. 

c) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubość 4cm. 

d) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie grubość 20cm. 

e) Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość 

15cm.  

W drodze gminnej dokonać całkowitej wymiany gruntu. Ostatnie 30cm zasypać żwirem. Wykop 

należy zagęścić warstwami. 

 

5. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO. 
Projekt zakłada wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej oraz jej dalszą budowę w pasie 

drogi powiatowej  nr 4607 W. Kanał wodociągowy DN110mm rury ciśnieniowe PVC umieszczony 

w rurze osłonowej PVC DN200. Trasa kanału przebiega w ulicy Wincentego Witosa zgodnie z 

projektem zagospodarowania w skali 1:500. Wykonawca robót wykona we własnym zakresie projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy i zatwierdzi go odpowiednich 

organach.  

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych litych  kl. „S” PCV 

200 SN8 litych z wydłużonym kielichem dla sieci i PCV litych 160 SN8 z wydłużonym kielichem dla 

odejść kanalizacji sanitarnej, łączonych na uszczelkę gumową.  

Długość sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN 200 mm – 78,0 m 

Długość odejść kanalizacji sanitarnej z rur DN 160 mm – 4,5 m 

Długość sieci wodociągowej DN110 PVC-U PN10 – 135,7 

Ilość studni PP DN1000-2szt. 

 

7. ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁÓW Z RUR PCV. 
Projektowaną sieć wodociągową należy umieścić w rurze osłonowej PVC DN200. Końce 

rury osłonowej szczelnie zabezpieczyć przed napływem wody.  

Ścieki sanitarne grawitacyjne należy prowadzić rurami PVC typ ciężki SN8 lite posiadające 

uszczelki olejoodporne z pierścieniem stabilizującym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie 

procesu produkcyjnego, bez możliwości demontażu uszczelki. Zaprojektowano rury DN 200 na 

kolektorze głównym oraz DN 160 na przyłączach zgodnie z rzutami i profilami. Rurociągi 

przewiduje się ułożyć pod powierzchnią terenu tak, aby przykrycie ziemią wynosiło minimum 1,2m. 

W miejscach gdzie ten warunek nie będzie spełniony należy rurociągi przykryć warstwą 35 cm 

keramzytu.  

Rurociągi ułożyć na podsypce piaskowej  grubości 15cm. Nad rurociągiem w odległości 30 

cm od górnej jego strony ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą z wtopioną wkładką metalową. 
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Rury o średnicy 200mm należy układać ze spadkiem minimalnym 0,5%, na przyłączach 

zaprojektowano spadek minimalny 1,5. Przewody na końcówkach sieci należy okresowo płukać, 

częstotliwość płukania sieci kanalizacyjnej określi użytkownik w trakcie eksploatacji sieci. Wysokość 

włazu dostosować do niwelety budowanej nawierzchni asfaltowej. 

Studnie PP DN1000 powinny składać się z następujących elementów:  

•Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gładkich i strukturalnymi PP-B przelot DN200 

odejścia DN160 i DN200. 

•Modułowe segmenty pierścieniowe o średnicy DN/ID 1000 mm (o wysokości 0.5, 1.0 lub 

1.5 m) z drabiną ze stopniami antypoślizgowymi. 

•Pierścienie uszczelniające 

•Mimośrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem włazowym o średnicy wewnętrznej 

630 mm) 

•Zwieńczenie studzienki (stożek żelbetowy 1210/710 z włazem kanałowym DN 600 klasy 

D400  

Wysokość studni powinna mieć możliwość Studnia powinna być wyposażona jest w stopnie 

antypoślizgowe. 

 

7. ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁÓW WODOCIĄGOWYCH Z RUR PCV-U. 
Sieć wodociągowa zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC-U PN10 z wydłużonym 

kielichem. Rury powinny posiadać uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 

produkcyjnego, bez możliwości demontażu uszczelki. 

 Sieć główna zaprojektowana z rur o średnicy DN110. Podejścia pod hydranty wykonać z 

rur DN90. Wpięcie do istniejącej sieci wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 

zakończonego zasuwą kołnierzową. Rurociągi przewiduje się ułożyć pod powierzchnią terenu tak, 

aby przykrycie ziemią wynosiło minimum 1,7m.  

Rurociągi ułożyć na podsypce piaskowej  grubości 15cm. Nad rurociągiem w odległości 30 

cm od górnej jego strony ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą z wtopioną wkładką metalową. 

Na sieci zaprojektowano 1 hydrat nadziemny.  

 

8. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 
Podczas wykonywania zagęszczania należy przestrzegać następujących zasad: 

 - przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość obsypki nie 

powinna przekraczać 10 – 15 cm, 

 - zaleca się stosowanie sprzętu, który może pracować jednocześnie po obu stronach przewodu, 

- należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. 
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Pierwsze warstwy, aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie by uniknąć 

uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być 

wykonane w kierunku do ścian wykopu rurociągu. 

Mechaniczne zagęszczanie można rozpocząć po wykonaniu 30 cm warstwy ochronnej 

ponad wierzch rury. Należy użyć ubijaka wibracyjnego. W terenach zielonych należy uzyskać 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is =0,98. W drodze Is =1,0 

 
14. ZASYPKA. 

Zasypkę wykonać gruntem który należy zagęścić aż do uzyskania właściwego stopnia 

zagęszczenia gruntu. Dokonać całkowitej wymiany gruntu. 

Do wysokości 30 cm ponad grzbiet kanału zasypkę należy prowadzić ręcznie, a dalej 

mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aż do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia gruntu.  

 

16. ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW. 
Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Przez cały czas trwania robót 

wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, 

poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 

Wykonawca ze względu na charakter terenu w jakim prowadzone będą roboty ziemne, 

powinien w sposób bardzo staranny wykonać zabezpieczenie wykopów. Proponuje się  

o zorganizowanie prac w taki sposób, aby nie pozostawiać głębokich wykopów na noc lub też 

zapewnić nad nimi ciągły nadzór.  

 

17. PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW. 
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN, dla sieci i 

przyłączy wodociągowych wykonanych z rur ciśnieniowych PVC. 

18. WYTYCZNE REALIZACJI BUDOWY 
Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien: 

- zapoznać się z projektem i warunkami budowy w terenie, 

- opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy, 

- uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

- wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanej sieci, 

- powiadomić zakłady zarządzające poszczególnymi sieciami o planowanym terminie rozpoczęcia 

budowy. 
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UWAGI: 
1. Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z : 

 „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe”, 

 „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”. 

2. „Katalogiem Technicznym”. 

2. Zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie przyłączy przy robotach  utrzymaniowych na 

drodze. 

4. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych firm niż zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem, że 

spełniają te same parametry techniczne. 

    

 

   ..... 

      Opracował: 
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Żuromin, 11.09.2020 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt: Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w drodze gminnej działka nr ewid. 474 w 

Wiadrowie, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w drodze 

gminnej działka nr ewid. 474 w Wiadrowie. 
 

 

 

 

 

BRANŻA:    SANITARNA  

INWESTOR :  MIASTO I GMINA ŻUROMIN  

 UL. PL. PIŁSUDSKIEGO 3  

 09-300 ŻUROMIN   

LOKALIZACJA:  WIADROWO, DZ. NR 474, 281, 383  
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1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym 

Inwestycja dotyczy robót: 

 sanitarnych: polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w pasie 

drogi powiatowej nr 4607 W, oraz drodze gminnej dz. nr 474. 

 ziemnych: polegających na wykonaniu wykopu otwartego pod projektowaną rozbudowę 

sieci. 

 

2. Kolejność realizacji robót: 

 wykopy, 

 szalowanie wykopów, 

 roboty związane z odwodnieniem gruntu, 

 wykonanie podłoża piaskowego, 

 montaż rurociągu oraz rur osłonowych 

 zasypanie wykopów, 

 ocena szczelności kanału, 

 badanie zagęszczeń gruntu, 

 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane zlokalizowane na terenie objętym zakresem robót to: 

 ulice z nawierzchnia bitumiczna ze zlokalizowana w pasie drogowym infrastruktura 

techniczna tj: 

o siecią wodociągową, 

o siecią kanalizacji deszczowej, 

o napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia na słupach betonowych, 

o linia kablowa telekomunikacyjna, 

 budynki mieszkalne jednorodzinne, budynku publiczne 

 

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 ulice wzdłuż, których zlokalizowano projektowane przyłącze, 

 linie eNN nadziemne, 

 sieci wodociągowe, 
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5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą spowodować: 

 wykonywanie wykopów o znacznej głębokości 

 roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 1 kV i do 15KV, 

 roboty prowadzone w strefie czynnych linii komunikacyjnych, 

 drogowe roboty odtworzeniowe prowadzone pod ruchem, 

Nie wystąpią roboty z użyciem materiałów wybuchowych. 

Roboty nie mogą być prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze względu na technologie robót 

montażowych i drogowych). 

 

Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 

przedmiotowych robót budowlanych to: 

 upadki osób z wysokości, 

 zasypanie w głębokim wykopie, 

 zetkniecie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów (skaleczenia, 

stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń), 

 środki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejeżdżające samochody), 

 porażenia prądem elektrycznym, 

 oparzenia termiczne (robotach bitumicznych), 

 nadmierny hałas (przy zagęszczaniu mas ziemnych itp.), 

 drgania i wibracje (przy obsłudze młotów udarowych, wiertarek, zagęszczarek i wibratorów 

itp.), 

 prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowlano-montażowych), 

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

 pożar, wybuch (powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych). 

 

 

6. Sposób instruktażu pracowników 

 przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w 

dzienniku szkoleń, 

 prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót i jego 

dokumentowanie z określeniem zasad postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla 
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ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed 

skutkami tych zagrożeń, 

 stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez 

wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby posiadającej stosowne uprawnienia, 

 wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy, 

kierownik robót, 

 wykonywanie robót przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia do realizacji 

przedmiotowych robót i tym samym dysponującą pracownikami o stosownych wszelkich 

uprawnieniach, doświadczeniu i przeszkoleniu. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas 

wykonywania robót budowlanych 

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi wpływającymi na poprawę stanu 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych będą: 

 wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 

zagrożenia, 

 zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

 przeszkolenia pracowników w zakresie p.poż. i bhp. 

W skład zaplecza budowy wchodzić będą: 

 pomieszczenie kierownika budowy, 

 pomieszczenie socjalne dla pracowników, 

 pomieszczenie sanitarne: wc,  umywalnia, 

 barak magazynowy 

 

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczka i odpowiednio oznakowany. 

Ochrona placu budowy w tym szczególnie przed wstępem dzieci na teren budowy - 

realizowana będzie w trakcie i po godzinach pracy. 

 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na placu budowy: 

 w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych, 

 miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po 

uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia, 
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 zostanie wprowadzony rejestr wywozów. 

 

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie poprzez: 

 bezpieczna i sprawna komunikacja w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się w 

sąsiedztwie robót, 

 zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy zapobiegających 

przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 

 możliwie szybka ewakuacja w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 

8.  Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentów dotyczących eksploatacji maszyn 

i urządzeń technicznych: 

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

 dziennik budowy - w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna jw., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP, 

 dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy, 

 dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy, 

 protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie – w 

biurze kierownika budowy, 

 

Szczegółowy instruktaż BHP w okresie prowadzenia robót, jak również stosowne okresowe 

szkolenia pracowników w zakresie obowiązków i zagrożeń mogących wystąpić na budowie, 

przeprowadzi Kierownik robót i wpisze do Dziennika szkoleń. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik budowy ma obowiązek 

sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Marek Łebkowski 
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