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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego: „B udowa sieci wodociągowej w m. Wysoka dz. nr 25; 273/103”

 1. INFORMACJE OGÓLNE
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w m. Wysoka dz. nr 25 i 273/103.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie, ul. Lubliniecka 3; 46-300 Olesno

Branża: Sanitarna

Wykonawca  dokumentacji:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „STAN”,  Andrzej  Stańkowski,
46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18.

 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zadania pt. „Budowa sieci

wodociągowej  w  m.  Wysoka  dz.  nr  25;  273/103” obejmujący  projekt  zagospodarowania  terenu
inwestycji oraz projekt sieci wodociągowej.

Zakres projektu obejmuje wykonanie niżej wymienionych sieci i obiektów:

1) sieć wodociągowa:
◦ rurociąg DN160, PE100, SDR17, PEHD, - 239,0 m
◦ zasuwa żeliwna DN160 z obudową i skrzynka uliczną 1 kpl.
Celem opracowanego projektu jest umożliwienie zabudowy działki siedliskowej budynkiem

produkcyjnym. 

 3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Zlecenie Inwestora i uzgodnienia
b) Mapa do celów projektowych.
c) Warunki techniczne do projektowania wydane przez ZWiK w Oleśnie.
d) Uzgodnienie z właścicielami terenu.
e) Obowiązujące przepisy i normy z tego zakresu.  

 4. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE

• Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna w terenie;
• Warunki do projektowania wydane przez ZWiK w Olesnie z dnia 11.05.2016 r. r.
• Uzgodnienie trasy z Gminą Olesno. 
• Mapy sytuacyjno-wysokościowe obszaru projektowania;
• Wypisy z ewidencji gruntów i mapy ewidencyjne terenu;
• Przepisy normatywne;

◦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U.2013 Nr 0, poz. 1409 – z późn.
zm.);
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◦ Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647; 951; 1445);

◦ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232; 1238);

◦ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tj. Dz. U. z 2012 poz. 145; 951; 1513);
◦ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z późń. zm.).

 5. LOKALIZACJA I ZAKRES INWESTYCJI
Projektowane zamierzenie budowlane znajduje się w m. Wysoka, gmina Olesno, dz. nr 25

oraz 273/103 (droga gminna). 

 6. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren  objęty  opracowaniem  w  części  drogowej  posiada  nawierzchnię  utwardzoną  –

nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Pozostała trasa jest w obszarze a o nawierzchni gruntowej. W
sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalny do produkcji rolniczej. 

Istniejące uzbrojenie  terenu w pobliżu projektowanych sieci  to  sieć  elektroenergetyczna
napowietrzna. 

 7. WARUNKI GÓRNICZE
Projektowane sieci wodociągowa znajduje się  poza terenami górniczymi i nie wymaga z

tego tytułu dodatkowych zabezpieczeń w ramach profilaktyki budowlanej.

 8. TERENY PODLEGAJĄCE OCHRONIE
Na obszarze projektowania nie występują obiekty ani obszary chronione prawem.

 9. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE:

 9.1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Przewody wodociągowe

Projektuje  się  wykonanie  sieci  wodociągowej  z  rur  PEHD,  DN160,  SDR17,  PE100
zgrzewane doczołowo. Głębokości ułożenia rur średnio 1,5 m. Trasę sieci wodociągowej pokazano
w „Projekcie zagospodarowana terenu”. Całkowita długość projektowanej sieci wynosi 239,0 m.
Rozwiązania  wysokościowe,  długości  i  spadki  oraz  uzbrojenie  projektowanego  wodociągu
przedstawiono na profilach podłużnych. Na długości projektowanego wodociągu zlokalizowano w
miejscu włączenia do sieci istniejącej zasuwę klinową żeliwną Ø160 mm kołnierzową. 
Włączenie do istniejącej sieci

Projektowaną  sieć  włączono w p. „W5” (dz. nr 25)  do istniejącego  wodociągu, DN160
PVC. Włączenie wykonać poprzez demontaż kolana żeliwnego 160mm i odłączenie sieci biegnącej
prze teren zabudowany. 
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Uzbrojenie przewodów wodociągowych.
Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano: 

a) zasuwę kołnierzową , żeliwną Ø 150 mm w miejscu włączenia projektowanego odcinka sieci z
siecią istniejącą. 
Armaturę  żeliwną  klinową  należy  zabezpieczyć  blokami  oporowymi.  Zaprojektowaną

zasuwę należy wyposażyć  w obudowę teleskopową  i  skrzynkę uliczną. Skrzynkę uliczną należy
posadowić  w  gruncie  przy użyciu  prefabrykowanej  płyty  betonowej   z  otworem.  Lokalizację
zasuwy należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700.
Próby techniczne sieci wodociągowej.

Przed zasypaniem wykopów zamontowany rurociąg należy poddać  próbie szczelności na
ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-70/E-10715. Próbę można uznać za pozytywną, jeżeli ciśnienie w
ciągu 30 min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności całego
wodociągu  należy  wykonać  płukanie  i  dezynfekcję  przewodów  3%  wodnym  roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymania środka dezynfekującego w rurociągu wynosić powinien 24
godziny.  Dezynfekcje  i  płukanie  powtórzyć  dwukrotnie   przed  pobraniem  prób  do  badań
laboratoryjnych  fizykochemicznych  i  bakteriologicznych  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno  –
Epidemiologiczną.  Trzy  kolejne  badania  potwierdzić  świadectwem  czystości  wody  spełniającymi
wymagania  jak  dla  wody  do  picia  oraz  potrzeby  gospodarcze  pozwalają  uznać  sieć  za  czystą
i wówczas można podłączyć „nowy” wodociąg do istniejącej sieci.

 10. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM
Wykonawca robót winien zapewnić  bezpieczne warunki  ruchu pojazdów mechanicznych

i pieszych w rejonie prowadzonych robót. 

Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej –
Wykonawca  robót  winien  uzyskać  u  zarządcy  drogi  decyzję  na  zajęcie  pasa  drogowego.  W
miejscach włączenia sieci projektowanych do sieci istniejących należy ręcznie wykonać wykopy o
wymiarach 1,5 x 1,50 m i głębokości 0,20 m poniżej istniejącej rury wodociągowej.

Wykopy dla budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej należy wykonywać z wywozem
gruntu. Nie należy składować urobku na nawierzchni z tłucznia kamiennego. 

Na szerokości wykopu, po jego zasypaniu z zagęszczeniem, na szerokości jezdni ok. 1,20m
należy odbudować nawierzchnię z tłucznia. 

Układ wart nawierzchni tłuczniowej w kolejności warstw od góry: 

• miał kamienny Ø 0-5 mm – grubości 2 cm 

• górna warstwa nawierzchni tłuczniowej  Ø 0-31,5 mm – grubości 5 cm. 

• dolna warstwa podbudowy tłuczniowej  Ø 31,5-63 mm – grubości 15 cm.

 11. KOLIZJE I SKRZY ŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z
ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

Na  trasie  projektowanych  sieci  nie  występują  zbliżenia  i  skrzyżowania  z  istniejącym
uzbrojeniem podziemnym. 

Wykopy pod projektowaną  sieć  będą  wykonywane mechanicznie za pomocą  koparki.  W
pobliżu istniejących  obiektów budowlanych oraz  uzbrojenia  podziemnego wykopy wykonywać
ręcznie  pod  nadzorem  ich  użytkowników.  Wodociąg  należy  układać  w  wykopach
wąskoprzestrzennych z zastosowaniem systemowych obudów. Wykopy, z uwagi na ograniczoną
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powierzchnię,  wykonywać  o ścianach pionowych z pełną  obudową.  Ewentualne pojawienie się
wody gruntowej należy usuwać przez pompowanie igłofiltrami. 

Roboty ziemne wykonywane będą metodą wykopu otwartego. W fazie wykonywania robót
należy liczyć  się  z  okresowym zajęciem części  pasa  terenu,  co  może  powodować  nieznaczne
ograniczenia w komunikacji w obrębie dróg dojazdowych do budynków.

Wyłączenie lub ograniczenie użytkowania fragmentów terenu w bezpośrednim sąsiedztwie
wykopów. Prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów będzie źródłem krótkotrwale
występujących uciążliwości, w tym utrudnień w dojeździe.

 12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Prawidłowo  wykonana  i  eksploatowana  sieć  wodociągowa  nie  stanowi  elementu
infrastruktury  terenu,  uciążliwego  dla  środowiska.  Uciążliwość  wynika  jedynie
z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139), obszar oddziaływania projektowanej sieci
wodociągowej mieści się w całości na działkach, na których została zaprojektowana – dz. nr 25 i
273/103 w m. Wysoka, obręb Wysoka.

 13. WYKONAWSTWO ROBÓT

 13.1 Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych - wybór rozwi ązania
Wykonywanie i zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych należy przyjmować stosownie

do istniejących warunków terenowych, warunków gruntowo-wodnych, głębokości wykopów oraz
średnicy i przyjętej technologii wprowadzania odcinków montażowych rur. Szerokości dna ok. 1,0
m.

Przewiduje  się umacnianie wykopów na całej wysokości obudowa pełną, zwartą. Przyjmuje
się,  że  umacnianie  ścian  wykopów  realizowane  będzie  systemowymi  szalunkami  słupowo-
płytowymi  metoda  pogrążania  do  wymaganej  głębokości  dna  wykopu,  równoważnymi  do
szalunków płytowych z podwójna szyną prowadzącą. Należy stosować szalunki przystosowane do
wykonywania wykopów w linii łamanej oraz wykopów punktowych, które winny przenosić parcie
gruntu rzędu 45 kN/m2.  Należy przyjmować głębokości wykopów równe głębokości posadowienia
dna rurociągu (zgodnie z profilami podłużnymi) powiększone o grubość podsypki – 10 cm.

Gospodarowanie  masami  ziemnymi  podczas  procesu  budowlanego  –  przyjmuje  się,  że
zasypywanie wykopów w obrębie podsypki i obsypki technologicznej tj. do wysokości min 0,3 m
ponad górną krawędź rury wykonywane będzie gruntami piaszczystymi, jednorodnymi o grubości
ziaren  ≤30 mm dowiezionymi.  Zasypki  wykopów na wysokości  ponad obsypkę  technologiczną
wykonywane  będzie  na  odcinkach  usytuowanych  w  pasie  drogi  gruntami  piaszczystymi  jw.
pochodzącymi z wykopu lub dowiezionymi.

Przed  wykonywaniem  wykopów  warstwy  humusowe  zostaną  zdjęte  na  odkład  do
późniejszego wykorzystania.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić  zgodnie z profilami  podłużnymi,  planami
sytuacyjnymi.  Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wytyczyć  oś  projektowanego
rurociągu i zarysy umocnień ścian wykopów oraz zinwentaryzować i oznaczyć w terenie przebieg
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W tych rejonach prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod
nadzorem  użytkownika  danej  sieci.  Na  bieżąco  należy  kontrolować  zgodności  istniejących
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warunków gruntowo-wodnych z warunkami geotechnicznymi ujętymi w projekcie. 
Po wykonaniu robót instalacyjnych na długości odcinka danego etapu robót przystąpić do

zasypywania wykopu. Do wysokości 20 cm ponad rurę zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim
sprzętem mechanicznym. Następnie zasypkę prowadzić zgodnie z następującymi zaleceniami:

• wykop  zasypywać  warstwami  o  grubości  0,30  m  i  zagęszczać  z  użyciem  sprzętu
zagęszczającego grunt;

• obudowę usunąć po odbudowaniu wykopu do danej wysokości;

• przed  przystąpieniem  do  wyciągania  grodzic  sprawdzić  zagęszczenie  gruntu  wewnątrz
wykopu;

• grodzice  wyciągnąć  po  dojściu  zasypki  wykopu  na  wysokość  około  1,0  m  poniżej
aktualnego  poziomu  terenu,  natomiast  szalunki  płytowe  demontować  systematycznie
podczas  wykonywania  zagęszczania  nasypów.  Zasypywanie  wykopu  wykonywać  do
poziomu  spodu  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  i  odtworzyć  stan  pierwotny
użytkowania powierzchni terenu lub odtworzyć konstrukcje drogi.

Roboty  budowlano-montażowe  (w  tym  sprawdzenie  szczelności)  należy  wykonać  zgodnie
z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót budowlano  montażowych.  Część  II
instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Wszystkie  prace  specjalistyczne,  wyszczególnione  w  tej
dokumentacji należy prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

 13.2 Zasypywanie wykopów w psie drogi gminnej
Zasypywanie  wykopów  wykonywać  do  poziomu  dolnej  warstwy  konstrukcyjnej

odtwarzanych dróg, poboczy lub chodników a w terenie nieutwardzonym typu trawniki, łąki do
spodu odtwarzanej warstwy humusowej.

Zagęszczenie  tych  gruntów  w  wykopie  wykonywać  30  cm  warstwami  do  wskaźnika
zagęszczenia odpowiednio; w drogach do IS≥0,98 a w poboczach i chodnikach do IS≥0.95 wg skali
Proctora.

W wykopach usytuowanych w terenie nieutwardzonym zasypywanie w obrębie podsypki
i  obsypki  technologicznej  tj.  do wysokości  ok.  20  cm ponad górna krawędź  rury wykonywać
gruntami  dowiezionymi,  piaszczystymi  jw.  zagęszczonymi  natomiast  powyżej  obsypki
technologicznej zasypywanie gruntami z wykopu nośnymi zagęszczonymi do stopnia zagęszczenia
porównywalnego  z  zagęszczeniem  podłoża  istniejącego.  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”

 14. WARUNKI BHP
A) w okresie wykonawstwa Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem

sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami
BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i
obsługi  sprzętu  mechanicznego,  przy  wykonywaniu  instalacji  technologicznej,  należy
zapewnić warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

B) w okresie eksploatacji  Praca sieci  wodociągowej  nie wymaga obsługi.  Obsługa będzie
mieć  charakter  doraźny.  Obsługa  winna  być  przeszkolona  pod  względem  ogólnych
przepisów  BHP oraz  w  zakresie  ratownictwa  i  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie
wypadku.  Przystępujący  do  pracy  winni  posiadać  odzież  ochronną  i  sprzęt  ochrony
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osobistej.

 15. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW
Obszar  realizowanej  inwestycji  nie  znajduje  się  w  obrębie  ochrony  konserwatorskiej.

Jednakże,  jeżeli  w trakcie robót  zostaną  odkryte stanowiska archeologiczne,  to należy fakt  ten
zgłosić do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu celem sprawowania nadzoru.

 16. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Poniżej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ

na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
(1) zapotrzebowania i  jakości  wody oraz ilości,  jakości  i  sposobu odprowadzania  ścieków

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę oraz ilości
powstających ścieków. Dostawy wody realizowane w okresie późniejszym mogą  wzrosnąć
w miarę rozwoju zabudowy w tym rejonie i będą związane z indywidualnymi przyłączami
wodociągowymi, których wykonanie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

(2) emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.  Przewidywane do realizacji obiekty sieci
wodociągowej nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy
też  substancji  zapachowo-czynnych  zatem  nie  będą  wpływać na  stan  powietrza
atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, jak i też  globalnie na terenie gminy
Kluczbork.

(3) rodzaju  i  ilości  wytwarzanych  odpadów,  Podczas  wykonawstwa robót  powstaną  pewne
ilości odpadów w postaci: masy ziemne ok. 180 m3

.  Zgodnie z rozporządzenie MŚ z dnia 9
grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2014 nr 0 poz 1923 jedynie odpady
nawierzchni asfaltowej  są  ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, pozostałe odpady na
terenie  budowy  powinny  być  gromadzone  w  specjalnie  do  tego  celu  przygotowanych
miejscach. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem
na ziemię  urodzajną  i  pozostałą, wykorzystywaną  do prac budowlanych lub wywiezioną.
Ziemia  urodzajna  winna  być  ponownie  wykorzystana  i  zagospodarowana.  W  trakcie
eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą sieci wodociągowej.

(4) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola
elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem odpowiednich  parametrów  tych
czynników  i  zasięgu  ich  rozprzestrzeniania  się:  Projekt  nie  przewiduje  do  realizacji
obiektów  będących  źródłem  emisji  hałasu  do  środowiska,  ani  obiektów  emitujących
promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne.

(5) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię  ziemi, w tym glebę,
wody  powierzchniowe i  podziemne:  W ramach  realizacji  inwestycji  nie  przewiduje  się
żadnej wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Przewidziane
przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną  za sobą
zmian  w  postaci  zachwiania  równowagi  przyrodniczej  w  środowisku  lokalnym,  a  tym
samym i  na  większym obszarze.  Teren,  na  którym prowadzone będą  prace  budowlane
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Zakres inwestycji  nie przewiduje realizacji
obiektów,  które  mogłyby  zarówno  w  fazie  wykonawstwa,  jak  i  eksploatacji  wpływać
negatywnie  na  wody  podziemne  czy  też  powierzchniowe.  Proponowane  rozwiązania
projektowe zakładają,  że woda przepływać  będzie przez szczelne rurociągi z rur PEHD.
Wody gruntowe mogą  być  narażone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku  świadomego
działania  (np.  remonty  rurociągów)  lub  nieszczelności  przewodów.  Stany  te  należy
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traktować  jako  awaryjne  ponieważ  przewody i  obiekty,  o  których  mowa muszą  zostać
poddane  w  trakcie  realizacji  próbom  szczelności  z  ich  protokolarnym  odbiorem.
Sporządzona  prognoza  oddziaływania  projektowanej  inwestycji  na  środowisko  dla
programowanego  zakresu,  wskazuje  iż  nie  będzie  ona  wywierać  negatywnego
oddziaływania  na  żaden  z  komponentów  środowiska  zarówno  w  fazie  realizacji  jak  i
późniejszej  eksploatacji,  zatem z pewnością  możliwe jest wykonanie przewidzianych do
realizacji  obiektów  i  ich  funkcjonowanie  z  gwarancją  dotrzymania  wymagań  i  norm
określonych  w  przepisach  z  zakresu  ochrony  środowiska.  Ze  względu  na  zakres  oraz
specyfikę  inwestycji, zagrożenia dla  środowiska na etapie wykonawstwa będą  niewielkie,
lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać  sobie sprawę  z możliwości
wystąpienia takich zagrożeń. 

Na  etapie  eksploatacji  nie  przewiduje  się  wystąpienia  negatywnych  skutków  inwestycji  na
środowisko  naturalne  w  stosunku do  stanu obecnego.  Nie  przewiduje  się  wystąpienia  obszaru
oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

(6) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - wg odrębnego opracowania.

Opracował:

Sprawdził:
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Wykaz działek do projektu „Budowa sieci wodociągowej w m. Wysoka dz. nr 25; 273/103”

Lp Obr ęb Działka Nr księgi wieczystej Właściciel

1 Wysoka 25 Wolny Rafael zam. 46-300 Wysoka 4

2 Wysoka 273/103 48307 Gmina Olesno ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wysoka  dz. nr 25; 273/103

ADRES:   Wysoka dz. nr 25; 273/103 obręb Wysoka, 
jednostka ewidencyjna Olesno obszar wiejski

INWESTOR:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie 
ul. Lubliniecka 3; 46-300 Olesno

PROJEKTANT:  mgr inż. Andrzej Stańkowski, zam. 46-200 Kluczbork ul. Jagiełły 10

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przy  realizacji  inwestycji  należy  w  trosce  o  ochronę  zdrowia  pracowników  oraz  osób
trzecich  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  zasad  bhp  zawartych  w  przepisach  i
normach branżowych:

◦ Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie
ogólnych  przepisów  bhp  (tj.  Dz.U.  2003  nr  169  poz.  1650)  i  załączniku  do
Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne”

◦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

◦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń  technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 nr 118, poz.1263),

• Zakres  robót  dla  całego  zadania  obejmuje  wykonanie  prac  budowlano-montażowych
niezbędnych do zrealizowania budowy sieci wodociągowej w m. Wysoka gm. Olesno. 

• W  związku  z  charakterem  obiektów  budowlanych,  posadawianych  na  różnych
głębokościach  należy  przyjąć,  że  całość  inwestycji  realizowana  będzie  odcinkami.
W pierwszej kolejności należy wykonywać najbardziej zagłębione a w następnej kolejności
pozostałe  obiekty  i  elementy  zagospodarowania  terenu.  Szczegółowy  podział  określi
kierownik budowy w „Planie bioz”.

• Podczas realizacji robót budowlanych, przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń
dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi (szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określi kierownik budowy
w „Planie bioz”:

◦ zagrożenie  przysypania  ziemią,  upadkiem  z  wysokości;  duże  zagrożenie  podczas
wykonywania wykopów,  obiektów na sieciach;

◦ zagrożenie podczas robót w pobliżu linii przewodów linii elektroenergetycznych;

◦ zagrożenie  związane  z  pracami  w  pobliżu  ciężkiego  sprzętu  budowlanego
i  w  sąsiedztwie  wewnętrznych  linii  komunikacyjnych  –  duże  zagrożeni  przy
wykonywaniu robót ziemnych;

◦ zagrożenie  przy  montażu  ciężkich  elementów prefabrykowanych  –  duże  zagrożenie
podczas montażu prefabrykowanych elementów.

• Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wskazanych należy
zgromadzić, w jednym miejscu i czasie - np. w pakamerze majstra budowy – wszystkich
pracowników uczestniczących w tych pracach i udzielić  instruktażu na temat wszystkich
możliwych zagrożeniach dla ich życia i zdrowia, poinformować o konieczności stosowania
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, ustalić zasady
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zasady bezpośredniego nadzoru
i wyznaczenie w tym celu odpowiednich osób – szczegółowe miejsce i sposób prowadzenia
instruktażu określi kierownik budowy w „Planie bioz”

• W  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  należy  stosować
wszystkie  środki  organizacyjno–techniczne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom
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wynikającym  ze  specyfiki  prowadzonych  robót  -  szczegółowe  środki  techniczne  i
organizacyjne określi kierownik budowy w „Planie bioz”:

• Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

• Stosownie  do  rodzaju  zagrożenia  udzielić  informacji  o  wydzieleniu  i  odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych;

• Określić  sposób  przechowywania  na  terenie  budowy  i  przemieszczania  materiałów,
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych dla zdrowia;

• Wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikacje oraz
szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  oraz  zagrożeń  związanych  z  szybkimi
zmianami pogodowymi

• Prace w drogach prowadzić w oparciu o opracowany projekt organizacji ruchu.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:

Sprawdził:
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