
 

OPIS TECHNICZNY DLA CZĘŚCI SANITARNEJ 
do projektu budowy kanalizacji desczczowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi 
gminnej przy ulicy Wodociągowej w mieście Biała. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Zlecenie inwestora 

- Plan sytuacyjny 

- Warunki techniczne 

- Obowiązujące przepisy i normy 

- Projekt branży drogowej opracowany przez Biuro Obługi Inwestycji „INTECH” 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 

opadowe  z terenu projektowanej drogi przy ulicy Wodociągowej w mieście Biała.  

 

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
Kanalizacja deszczowa 

      Kanalizacja deszczowa z rur PP kl. SN8 Ø 500 mm L= 13,5mb 

Kanalizacja deszczowa z rur PP kl. SN8 Ø 400 mm L= 143,0 mb 

      Kanalizacja deszczowa z rur PP kl. SN8 Ø 315 mm L= 135,0 mb 

Przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 200 szt. – 4,  L = 8,50m 

Włączenie istniejącejgo przykanalika do projektownej studni szt. – 1  

       Studzienka Ø1000 z osadnikiem i wpustem kl. D400 szt. – 15 

       Studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000 mm szt. – 1 
        

3. KANALIZACJA  DESZCZOWA 
  W związku przebudową drogi gminnej przy ul. Wodociągowej w miejscowości Biała 

projektuje się budowę kanalizacji deszczowej. Kanalizację deszczową projektuje się z rur 

karbowanych PP Ø315, Ø400, Ø500. Rury powinny być łączone na uszczelki zintegrowane 

z kielichem. Projektowany kanał należy połączyć z projektowanymi studzienkami Ø1000mm, 

które są prefabrykowane wraz z wpustami ulicznymi i osadnikiem (rys.4) oraz studzienką 

Ø1000mm z kręgów betonowych. Przykanaliki łączące projektowane wpusty (W1,W2) 

z projektowanymi studzienkami projektuje się z rur Ø200 PVC kl. SN8 kielichowych 

łączonych na uszczelki. Przykanlik istniejących wpustów przewidzianych do likwidacji 

należy odciać i zaślepić. 

    Projektowaną kanalizację deszczową na odcinku S1 do S2 należy wykonać z rur 

Ø500 mm, odcinek  S2 – SW7 należy wykonać z rur Ø400 mm, odcinki od studzienki SW7-

SW15 z rur Ø315 mm. Projektowaną kanalizację deszczową w powyższych odcinkach należy 

połączyć z projektowanymi studzienkami Ø1000mm na uszczelki. 

                   Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej Ø150 z posesji nr 6 należy włączyć do 

projektownej kanalizacji deszczowej Ø400 poprzez projektowaną studnię SW1. 

         Projektuje się doprowadzić przyłącze kanalizacji desczowej Ø200 PVC kl. SN8 do granicy 

działki.nr 1573 a następnie włączyć do istniejącego rurociągu na terenie posesji. 

            Ponadto przewiduje się poprawodziać przewód Ø200 PVC kl. SN8 od 

projektowanej studni SW1 w kierunku istniejącej studni przewidzianej do  likwidacji. 

Projektowaną kanalizacją deszczową należy włączyć do istniejącej kanalizacji 

deszczowej Ø800 w ul. Kilińskiego poprzez istniejącą studnię(S1-istn.). 

 Trasy, średnice i spadki kanałów pokazano na planszy zbiorczej uzbrojenia w skali 

1:500  zawartej w części drogowej opracowania.  
 
 



 

3.1 STUDNIE KANALIZACYJNE 
 Uzbrojeniem sieci jest studzienka kanalizacyjna rewizyjna Ø1000 (S2) oraz 

studzienki kanalizacji deszczowej Ø1000 z osadnikiem i wpustem. Studzienke rewizyjną 

wykonać należy z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu klasy C35/45, 

łączonych na uszczelki Elementy studzienek z kręgów betonowych, powinny spełniać 

wymagania PN-EN  1917:2004, powinny być  wykonane z betonu klasy C35/45 

wodoszczelnego, kineta powinna być wykonana z betonu C35/45 wodoszczelnego.  

Elementy metalowe (stopnie, właz) powinny posiadać fabryczne zabezpieczenie 

antykorozyjnie. Kinety dostosować do rzędnych podanych w projekcie. Studzienki 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie abizolem ,,R+P”. Włazy 

projektowanych studzienek rewizyjnych należy dostosować do rzędnych projektowanych 

dróg i chodników. Na studzienkach zlokalizowanych na terenie dróg  należy zamontować 

włazy żeliwne D400 z wypełnieniem betonowym. Przejścia kanałów przez ściany 

studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody 

gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek fabrycznie osadzone są króćce 

połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych.  

Elementy studzienki kanalizacyjnej: 

       -  dno studni d = 1000                              h = zmienne  

       -  płyta pokrywowa – łączona na uszczelkę Ø1000/625 mm      h = 200 mm                                                            

-  właz żeliwny Ø 600 mm żeliwny kl. D400  z wypełnieniem betonowym  

       -  pierścień dystansowy  d = 625 mm      h = 60, 80, 100 mm 

Pierścień dystansowy służy do regulacji osadzenia włazu. 

 

 Pozostawia się wykonawcy określenie szczegółowych danych do zamówienia 

studni, w zależności od wybranego systemu, na które składają się : 

• typ studzienki  

• wysokość studzienki. 

• typ uszczelek do łączenia elementów prefabrykowanych. 

• rodzaj wykonania materiałowego kinety.  

• dane dotyczące wykonania połączenia studzienki z kanałem odpływowym 

i kanałami dopływowymi. 

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) 

łączone są za pomocą uszczelek. Typ uszczelki należy określić w zamówieniu. 

 Ponadto zaprojektowano studzienki np. typu Tegra z osadnikiem i wpustem 

deszczowym. Studzienki Tegra z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 1000 mm składają się 

się z: 

-  kineta studzienki PP dla rury karbowanej Ø 1000 mm.                                                                  

 - pierścień dystansowy PE 

 - stożek PE 

 - dociążający pierścień żelbetowy 

 - wpust deszczow żeliwny klasy D400 

Elementy metalowe powinny posiadać fabryczne zabezpieczenie antykorozyjnie.  

4. ROBOTY ZIEMNE. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne.”,  PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów 

wodociągowych i kanalizacyjnych” Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę 

wytyczyć geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjęto wykonać 80% mechanicznie i 20% 

ręcznie o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami. Szerokość wykopów pod 

przykanaliki w dnie 1,0 m. Wykopy pod studzienki muszą zapewnić min. 0,5m przestrzeni 

pomiędzy studnią a ścianą wykopu. W miejscu projektowanej jezdni po wykonaniu wykopu 



 

należy  całkowicie wymienić grunt. W miejscu projektowanych terenów zielonych do 

zasypania wykopu wykorzystać grunt rodzimy. Urobek wykorzystać do niwelacji terenu, 

nadmiar gruntu wywieść na składowisko odpadów komunalnych. W zbliżeniu do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz prace wykonywać ręcznie pod 

nadzorem ich właściciela. Projektowane przykanaliki należy układać na podsypce 

piaskowej gr. 15 cm i obsypać piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę 

należy wykonać ręcznie i zagęścić Wykopy zasypać piaskiem zagęszczając warstwami co 

20 cm do wskaźnika zagęszczenia na terenach zielonych do Is=0,98, a na terenie dróg do 

Is=1,02. Do obsypki należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni 

i kamieni. Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym wykopie, 

bezpośrednio na podsypce piaskowej. Po dokonaniu odkrywki terenu istniejące uzbrojenie 

terenu należy oznaczyć taśmami lokalizacyjno-wykrwyczymi z wkładką metalową 

układając ją 30cm ponad wierzch rury. Po zakończeniu prac kanalizacyjnych należy 

wykonać nawierzchnię zgodnie z opracowaniem drogowym. 
Wykopy można zasypywać gruntem rodzimym tylko wtedy gdy badania wykażą, 

że nadaje się  on do zagęszczenia. Decyzję pozostawia się po stronie Inspektora Nadzoru i 
Inwestora. 

 

5. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM 
TERENU. 

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej  występują skrzyżowania 

z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi, elektrycznymi, siecią wodociągową, 

kanalizacją sanitarną. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace należy 

prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem odpowiednich służb, do 

których nalezą urządzenia. W przypadku kolizji lub zbyt małych odległości pomiędzy 

projektowaną kanalizacją a istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi 

należy istniejące kable podnieść zachowując bezpieczną odległość. Istniejące kable w 

miejscu skrzyżowania należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu „Arot” 160 mm. 

 

6. WYTYCZNE REALIZACJI. 
Klauzula  

1. Pracownia Projektowa PIWIS informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące 

uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę 

w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach 

i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą 

zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. 

Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: 

• zapoznać się z treścią oryginałów warunków technicznych, uzgodnień i opisem 

technicznym w dokumentacji, 

• zapoznać się z wskazanymi normami, 

• zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu 

spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, 

terminów i technologii wykonania robót,  

• Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego 

uzbrojenia, 

• Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi 

i wpisem do dziennika budowy, 

• W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór 

projektowy i inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków 



 

awarii urządzeń. 

 

7. PRÓBA SZCZELNOŚCI KOLEKTORÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ. 
W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy 

studniami przy długości do 50,0 m. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Nie wolno 

napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie powinien być krótszy 

od 1 h dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas próby powinien wnosić 

co najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazać się krople wody. Kolektor jest szczelny, 

jeżeli dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż 0,39 

dm
3
/m

2
 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę 

powtórzyć. Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody 

gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka 

sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z przerwami 

odwodnienia wykopu. Próbę należy wykonać zgodnie z PN – 92/B – 10735. 

 

8. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
    W  przypadku wystąpienia wód gruntowych na trasie projektowanej kanalizacji 

deszczowej (zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu) odwodnienie wykopu należy 

wykonać powierzchniowo przy zastosowaniu instalacji pomp z przystawkami 

samozasysającymi z napędem spalinowym oraz instalacji igłofiltrowej IgE-81.  Czas pracy i 

ilość igłofiltrów ustali się na roboczo z inwestorem. Wodę z odwodnienia wykopów 

odprowadzić poza teren robót, np. do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. 

 Wszystkie roboty związane z montażem kanalizacji deszczowej winny być 

prowadzone zgodnie z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz 

obsługi sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy 

przestrzegać przepisy z Rozporządzenia Ministra Infrastrukrury z dnia 6.02.2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.). 

10.  WPŁYW INSTALACJI  NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

• Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odwodnienie terenu projektowanej drogi. 

Systemy te są wykonane z rurociągów całkowicie szczelnych nie oddziaływujących na teren 

przyległy.  
• Emisja gazu do powietrza. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na 

powietrze.  
• Hałas. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na poziom hałasu.  
• Skażenie gleby i wód gruntowych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na 

wody powierzchniowe.  
• Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące. Realizowane przedsięwzięcie nie 

będzie źródłem zagrożenia elektromagnetycznym źródłem niejonizującym.  

Projektowana Inwestycja nie należy do mogących pogorszyć stan środowiska wg Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 

U. nr 179 poz. 1490 z dnia 29 października 2002 r.) 

 



 

11. GOSPODARKA ODPADAMI 

     a) Etap realizacji 
Na etapie realizacji powstają dwie grupy odpadów, z których jedna to odpady w 

postaci mas ziemnych usuwanych w związku z realizacją inwestycji, a druga to typowe 

odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, resztki rurociągów (z cięcia, skrawania), 

materiały izolacyjne itp. Odpady gruntowe z pierwszej grupy należy wykorzystać do 

niwelacji terenu, nadmiar zdeponować na składowisku odpadów komunalnych. Odpady z 

drugiej grupy powinny być gromadzone z zachowaniem zasad segregacji a następnie 

powinny być zdeponowane na składowisku odpadów komunalnych. 

     b) Etap eksploatacji inwestycji 
- Odpady inne niż niebezpieczne: 

kod 19 08 02 – zawartość piaskowników - szlamy i osady z czyszczenia studni 

kanalizacyjnych, wpustów ulicznych z osadnikiem i kanałów będą bezpośrednio po 

oczyszczeniu wywożone do utylizacji przez firmy świadczące usługi w tym zakresie.  

 

12. UWAGI KOŃCOWE. 

• Wszystkie prace związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej należy 

wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na które 

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą, aprobatę techniczną, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy 

obowiązany jest na okres prowadzenia robót budowlanych przechowywać w/w oświadczenia 

i certyfikaty oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

• W miejscach skrzyżowań projektowanych przykanalików kanalizacji  deszczowej z 

istniejącym uzbrojeniem należy roboty ziemne wykonać ręcznie. 

• Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 

poz. 811) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 

poz. 401). 

• W przypadku zmian materiałów należy wystąpić do Projektanta o akceptację. 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I . INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ 

1. PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 80 poz. 718. art. 20. ust.1. pkt. 1b, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 

 

2.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

Kanalizacja deszczowa 
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje: 
      Kanalizacja deszczowa z rur PP kl. SN8 Ø 500 mm L= 13,5mb 

Kanalizacja deszczowa z rur PP kl. SN8 Ø 400 mm L= 143,0 mb 

      Kanalizacja deszczowa z rur PP kl. SN8 Ø 315 mm L= 135,0 mb 

Przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 200 szt. – 4,  L = 8,50m 

Włączenie istniejącejgo przykanalika do projektownej studni szt. – 1  

       Studzienka Ø1000 z osadnikiem i wpustem kl. D400 szt. – 15 

       Studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000 mm szt. – 1 
 

Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego rurociągu i jego obiektów. 

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i pisemnym 

uzgodnieniu terminów z ich właścicielami.  

Dla całości opracować harmonogram robót, którego integralna częścią jest Plan BIOZ. 

Plan BIOZ opracować w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem oferty wykonawcy 

robót i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 

Plan BIOZ aktualizować przed rozpoczęciem robót, przy wszystkich czynnościach 

zamiennych.  

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 
ADAPTACJI I ROZBIÓRCE 

Nie przewiduje się. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 
Elementy stwarzające zagrożenie to; 

Sieci energetyczne niskiego napięcia, 

Sieć wodociągowa 

Sieci kanalizacyjne 

Sieć telekomunikacyjna 

Roboty prowadzone w pasie drogowym  

 

5.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I 
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA: 

W trakcie realizacji wyżej wymienionych robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia: 

a) Przy robotach montażowych może wystąpić zagrożenie od spadających elementów lub narzędzi, 

porażenie prądem elektrycznym od ręcznych narzędzi- wiertarek. 

b) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,0 m dla wykonania 

rurociągów i studzienek. 

c) roboty rozładunkowe i montażowe wykonywane przy pomocy dźwigów, 

d) roboty prowadzone w pasie drogowym   

W technologii wykopów zastosować: 

a) długość odcinka wykopu wraz z wykonaniem rurociągu dostosować do 1 zmiany tj. ca 30-50 

m/dobę, 

b) zastosować pełne ubezpieczenie ścian wykopu, 

c)zasypy w całym profilu zagęścić zgodnie z projektem, 



 

d) na odcinkach  wskazanych w dokumentacji projektowej zastosować odwodnienie wykopów 

 

6.INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, 
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA: 

Miejsca pracy maja być oznakowane tablica z napisem "Uwaga! Roboty budowlane" oraz tablica 

"Osobom postronnym wstęp wzbroniony !".  

 

7.INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH: 

Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach 

bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Wskazuje miejsca, w 

których zabronione jest wchodzenie z otwartym ogniem. Informuje pracowników, że w przypadku 

nie zastosowania się do poleceń kierownika mogą być niedopuszczeni do wykonywania dalszych 

prac. 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:  

w przypadku wystąpienia zagrożenia powiadomić właściwe służby, stosownie do rodzaju 

zagrożenia (pogotowie, straż pożarna, policje) 

b) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby: 

kierownik robót jest obecny przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych  

osoba nadzorującą pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania 

pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych.  

 

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA 
KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

Podczas wykonywania prac, miejsce robót winno być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

osób nie związanych z realizacja inwestycji tablica ostrzegawcza - "Uwaga! Roboty budowlane". 

W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy narzędzia robocze zabezpieczyć przed ich 

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach. 

Pracownicy winni być wyposażeni w ubrania robocze i ochronne zgodnie z wykonywana praca i 

przewidzianymi dla danego stanowiska. Na terenie budowy, w miejscu oznakowanym i 

nieutrudnionym dojściem należy umieścić apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem 

zatwierdzonym przez lekarza medycyny pracy.  

Na budowie należy umieścić tablice informacyjna z aktualnymi telefonami do pogotowia 

ratunkowego, straży pożarnej i policji. 

Drogi komunikacyjne należy utrzymywać niezastawione i oczyszczone z przedmiotów stwarzające 

zagrożenie. 

Niedopuszczalne jest podczas robót:, 

1) Stosowanie materiałów bez atestów i aprobat technicznych. 

2) Stosowanie niesprawnych narzędzi bez aktualnych atestów, 

3) Stosowanie ochron pracowników bez aktualnych atestów 

4) Przebywanie osób niezatrudnionych. 

 Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robót - na placu budowy, w pomieszczeniu 

udostępnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracowników. 

         opracował: 

        mgr inż. Zdzisław Czuczwara 


