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                                                     OŚWIADCZENIE  

 

                         projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany 

   

     Zgodnie z art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /tj. Dz U Nr 207 z  

2003r poz. 2016 z późn. zmianami/ niniejszym oświadczam, że dokumentacja projektowa pn.:        

 

       „Projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i remont sieci kanalizacji 
deszczowej dla budynków mieszkalnych nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 przy ul. Mielęckiego w 
Radlinie na działkach nr 1968/114, 1979/114, 2129/114, 2130/114, 2131/114, 2132/114, 

2133/114, 2134/114, 2135/114” 
 

sporządzona w marcu 2017 r dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”, 44-310 Radlin, 

ul. Mariacka 30, została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu jest przeznaczona. 

 
 
 
 
 
 
                         
 
                                   
 
 
            ..................................................................                                                                       ..................................................................   
                           podpis projektanta                                                                                          podpis osoby sprawdzającej 
 











 

1. Zestawienie długości  
   

przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 

− fi 200, L- 128,5 m  

− fi 160, L- 248,0 m  

remontowana sieć kanalizacji deszczowej 
 

− fi 315, L- 128,0 m  

− fi 250, L- 82,5 m  

− fi 200, L- 137,0 m  

− fi 160, L- 349,5 m  

 

studnie kanalizacja sanitarna 
 

- studnia fi 315 - 15szt 

- studnia fi 425 - 17szt 

- studnia fi 600 - 1szt 

 

studnie kanalizacja deszczowa 
 

- studnia fi 315 - 16szt 

- studnia fi 425 - 9szt 

- studnia fi 600 - 17szt 

 

 

2. Podstawa i zakres opracowania. 
 

2.1 Podstawa opracowania. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. 

z 2012r. poz. 462, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Informacja z rejestru gruntów,  
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2.2. Zakres opracowania. 

Przedmiotowa dokumentacja zawiera projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz remont sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Mielęckiego w 

Radlinie. 

 

2.3. Uzgodnienia 

W ramach opracowania projektu uzyskano następujące uzgodnienia:       

1. PWiK Wodzisław Śląski - warunki techniczne z dnia 01.12.2016r. 

2. Urząd Miasta Radlin warunki techniczne z dnia 02.12.2016r. 

3. TAURON -pismo TDO11/OMD/AE/4375/S16/063820/2016 

4. Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku – uzgodnienie z dnia 31.10.2016 

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania 

Danymi o Infrastrukturze Katowice – uzgodnienie z dnia 05.12.2016 

 

3. Charakterystyka geologiczno – górnicza 

 

3.1 Warunki górnicze. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na OG „Radlin I” oraz na terenie górniczym PGG 

sp. z o.o. Oddział KWK ROW RUCH Marcel. Eksploatację górniczą w przedmiotowym 

terenie prowadzono do roku 2000. Projektowana eksploatacja górnicza w okresie ustalonym 

koncesją (do roku 2019) oraz perspektywicznie do wyczerpania złoża wywoła wpływy 

maksymalnie „I” (pierwszej) kategorii terenu górniczego od projektowanej eksploatacji 

PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. Istnieje możliwość wystąpienia 

wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni o 

maksymalnej wartości PGA a max ≤160mm/s2 dla czasu trwania wstrząsów od 1,5 do 3,0 s 

oraz a max ≤160mm/s2 dla czasu trwania wstrząsów ponad 3,0 s. Stosunki wodne nie ulegną 

zmianie. Nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenia dla planowanej 

inwestycji. 

 

4. Rozwiązania projektowe  

Trasy kanałów zaprojektowano w dostosowaniu do:  

- istniejącej lub przewidywanej zabudowy, 

- dróg i ogrodzeń, 

- warunków technicznych właścicieli infrastruktury podziemnej, 

- uzgodnień z właścicielami posesji 



3 
 

4.1  Bilans ścieków 

Dane do obliczeń bilansu ścieków  przyjęto zgodnie z koncepcja przedprojektową dla rejonu 

przy ul. Mielęckiego dla docelowej ilości mieszkańców. 

współczynnik  Nd -2.0, 

współczynnik  Nh -1.8, 

infiltrację 20 % 

średnie zużycie wody - 100 l/Md  

Ilość mieszkańców – 175 osób 

        

Ilość 
zużytej 
wody 
[m3/Md]  

Ilość  
mieszkańców 
[M]  

Qśrd [ 
m3/d] 

Qmaxd 

[m3/d] 
Qmaxh 
[m3/h] 

Qmaxh z 
uwzględnieniem 
20% infiltracji 
[m3/h] 

0,1 175 17,5 35,0 0,81 0,97 

 

4.2  Średnice 

 

4.2.1 Średnice kanalizacji sanitarnej                                                                                                              

Zaprojektowano przyłącza kanalizacji grawitacyjnej o średnicy DN200, DN 160 mm z rur 

PVC Kl S SDR 34 SN8 z wydłużonym kielichem, pełnym rdzeniem / rura jednorodna /, 

łączonych na uszczelki.  

 

4.2.2 Średnice kanalizacji deszczowej  

Remontowaną kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC Kl S SDR 34 SN8 z 

wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem / rura jednorodna, lita /, łączonych na 

uszczelki.o średnicy fi 315 - fi 160 mm. 

 

4.3  Spadki kanalizacji, głębokości 

Spadki i zagłębienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej określone zostały na profilach 

podłużnych. 

 

4.4 Technologia wykonania robót 

4.4.1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać ręcznie oraz mechanicznie w zależności od istniejących warunków. 

Zarówno prace montażowe jak i ziemne prowadzić w wykopie o pełnym umocnieniu ścian o 

szerokości dna 1,2m dla kanalizacji deszczowej Ø 315mm, o szerokości 1,1m dla kanalizacji 
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Ø 200mm oraz 0,9m dla kanalizacji Ø 160mm. Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne o 

ścianach prostych. Wykopy zabezpieczyć obudowami z rozparciem brzegowym za pomocą 

płyt przenośnych lub przesuwnych wyciąganych w trakcie wypełniania wykopu gruntem 

(zagęszczanie warstwowe). W przypadku prowadzenia robót w pasie istniejących lub 

projektowanych dróg (działki drogowe) należy dokonać całkowitej wymiany gruntu 

rodzimego na piasek zagęszczając warstwami o grubości max 0,20 m aż do osiągnięcia 

współczynnika Is = 1,0 dla każdej warstwy, natomiast poza pasem dróg wykonać podsypkę i 

obsypkę piaskową. 

Wydobyty urobek składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 

krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej 1m. 

Powstały w trakcie prowadzonych robót nadmiar mas ziemnych należy wywieść. Na 

odcinkach zlokalizowanych w terenach zielonych należy oddzielić warstwę humusu i złożyć 

na odkład w celu ponownego rozścielenia po zakończonych robotach. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 

PN-/B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów    

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli” 

BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”  

4.4.2 Zalecenia związane z podłożem gruntowym. 

Z uwagi na zaleganie w podłożu gruntów należących do różnych klas nośności zaleca się na 

czas prowadzenia robót przestrzegać następujące zasady: 

- prace prowadzić w okresie bezopadowym względnie unikać o małym ich nasileniu, 

- unikać wykonywania wykopów na dłuższy okres przed przystąpieniem do właściwych 
robót montażowych, 

- chronić wykopy przed dopływem wód powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na 
bieżąco usuwać z wykopów, 

- bezpośrednio po ułożeniu i przeprowadzeniu prób ciśnienia przewodów obsypać je 
stosując nanoszenie materiału warstwami o grubości ok. 20cm zagęszczonymi 
mechanicznie. 

 

4.4.3 Roboty montażowe 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem jak w niniejszej dokumentacji.  

Układanie rur w wykopach wykonać należy na podsypce piaskowej gr. 20cm, (w gruntach 

nawodnionych na podsypce żwirowej),  a następnie obsypać piaskiem 30cm ponad wierzch 

rury. 
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Przed ułożeniem przewodów z wykopu należy usunąć kamienie i wykonać podsypkę 

piaskową jw.  Równocześnie z prowadzonymi robotami przeprowadzić pomiar geodezyjny / 

inwentaryzację sieci/.  

Włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejących sięgaczy 

wyprowadzonych ze studni. 

W przypadku włączenia kanału do studni powyżej 0,5m nad kinetą należy wykonać  

kaskadę zewnętrzną. 

Tak przyjęta technologia wykonania sieci kanalizacyjnej gwarantuje jej szczelność. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych teren należy odwodnić za pomocą drenaży. 

W miejscach gdzie przykrycie kanału wynosić będzie poniżej 0,8m należy zabudować rury 

ochronne. 

 

4.4.4 Studnie kanalizacyjne 

Na trasie remontowanej kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej 

zaprojektowano studnie DN600 wykonane zgodnie z  obowiązującą normą  PN-EN 19-

17;2004, studnie prefabrykowane z elementów żelbetowych, składające się z podstawy 

studni (dennicy) z kinetą, wykonaną w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z 

betonu samozagęszczalnego (SCC), formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem 

i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością posadowienia przejść do 1mm po 

obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejście 

szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.  

Po wykonaniu wytyczenia geodezyjnego, wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

określenia wysokości studni oraz kątów w kinecie studni. 

Cechy studni 
- Nasiąkliwość betonu: ≤5% 

- stopnie złazowe powlekane w kolorze żółtym  

- pozostałe parametry zgodnie z PN-EN 19-17;2004 

Przy zwieńczeniach studni  montowanych w drogach należy stosować rozwiązania 

systemowe producenta, płyty odciążające lub stożki oraz włazy. W pasach drogowych 

zaprojektowano włazy klasy D250 w terenach zielonych klasy B125. Przestrzeń pomiędzy 

pierścieniem odciążającym, a kominem studni należy  uszczelnić. Wszelkie prace 

montażowe wykonać wg, instrukcji producenta studni.  

Studnie o średnicy DN425 i DN315 zaprojektowano z PP; wykonane zgodnie z  PN-EN 

13598-2:2009 oraz PN-EN 476:201. Kinety z polipropylenu (PP), z użebrowaniem 

wzmacniającym, przeznaczone do przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych. 

Podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową (kinetę) z jednym lub kilkoma 
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króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, zakończonymi kielichami 

dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U, PP lub PE. 

 

4.5. Przejścia przez przeszkody 

Skrzyżowania projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi 

zaprojektowano w odległościach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi właścicieli 

tych urządzeń. Ze względu na brak danych dotyczących głębokości kolidujących mediów, 

na profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne położenie. W przypadku 

kolizji z  istniejącym uzbrojeniem zaprojektowano rury ochronne o średnicy i długości jak 

na profilach załączonych w niniejszej dokumentacji.  

 

4.5.1 Skrzyżowanie z istniejącą siecią wod-kan 

 Zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK w Wodzisławiu Śląskim w razie zaistnienia 

jakiejkolwiek kolizji z sieciami wod-kan należy zgłosić się do w/w zakładu w celu ustalenia 

warunków jej zabezpieczenia lub przekładki. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych 

sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1m z obu stron od zlokalizowanej 

przekopami kontrolnymi sieci wodociągowej. Przez określony teren przebiega sieć 

wodociągowa zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 

 

4.5.2 Skrzyżowanie z kablami energetycznymi  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują urządzenia elektroenergetyczne WN 

i teletechniczne. Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii 

napowietrznych SN oraz kabli nN i oświetlenia ulicznego. Przed przystąpieniem do prac w 

odległości mniejszej niż 5m, od skrajnych przewodów napowietrznych nN oraz 10m od 

skrajnych przewodów linii napowietrznych SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze 

spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od 

najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu, jak również pracy 

wykonywanych w pobliżu urządzeń będących własnością Spółki TAURON. Prace ziemne 

należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą 

musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. 

 

4.5.3 Skrzyżowanie z siecią teletechniczną 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. Wszelkie 

prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać pod nadzorem 

uprawnionego przez Orange Polska pracownika na warunkach odpłatnych. W miejscach 

skrzyżowań roboty ziemne wykonać ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy 



7 
 

powiadomić Orange Polska S.A. z 14 dniowym. wyprzedzeniem  celem prowadzenia 

specjalistycznego nadzoru. 

 

5. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.  
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 71) planowane 

przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, a zwłaszcza wielkość 

zajmowanego terenu, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, 

przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

w/w przedsięwzięcia. 

 

6. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

 Roboty należy wykonywać w następujący sposób:  

Prace w fazie realizacji powinny być prowadzone w sposób zapewniający ograniczenie do 

minimum niekorzystne przekształcenie terenu. 

Prace budowlane prowadzić w porze dziennej przy użyciu sprawnego sprzętu 

mechanicznego i budowlanego. 

Odpady powstałe podczas realizacji inwestycji zagospodarować zgodnie z  ustawą o 

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami). 

Przedsięwzięcie należy realizować z zachowaniem istniejącej zieleni, a w przypadku 

konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy postępować zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami).  

Woda powstająca podczas budowy sieci sanitarnych usuwana będzie za pomocą zestawu 

pomp. 

Należy zabezpieczyć środowisko przed ewentualnymi wyciekami z maszyn i urządzeń za 

pomocą, których prowadzone będą prace remontowe. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki mogące zanieczyścić wody 

powierzchniowe i podziemne. 

W trakcie wykonywania prac  budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją 

gazów i pyłów oraz hałasu, będą jednak one okresowe i ustaną po zakończeniu prac. 

Istniejący stan wody w gruncie w przypadku jego naruszenia w czasie prac ziemnych, 

należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Po zakończeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji należy przywrócić do 

stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót. 
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7.Wytyczne organizacji ruchu na czas budowy 

Wykonawstwo robót winno być przeprowadzone krótkimi odcinkami z zapewnieniem 

właścicielom działek sąsiednich dojazdów do posesji oraz możliwości korzystania z drogi 

publicznej.  Należy przewidzieć kładki dla pieszych oraz zachować szczególną ostrożność w 

prowadzeniu prac ziemnych. Prace w pasie ulic prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 

06.06.1990r.-  Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W nocy wykopy winny być oznakowane dodatkowo światłami żółtymi, zgodnie w/w 

instrukcją. 

 

Uwagi końcowe 

− Nie wyklucza się istnienia w rejonie projektowanych robót, innych nie zaznaczonych 

na mapach urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o 

których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  

− Przed przystąpieniem do robót zlecić  nadzory branżowe a w miejscach kolizji 

wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia. 

− Przy zbliżeniach Ks ze słupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi należy 

zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności. 

− Teren budowy zabezpieczyć wg z Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano –  

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93). 

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

uzgodnieniu terminów z ich właścicielami. 

− Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do otrzymania od wszystkich 

właścicieli parcel na których inwestycja była prowadzona oświadczeń o 

uporządkowaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

− Zrealizowaną kanalizację należy poddać inspekcji telewizyjnej, a protokół dołączyć 

do dokumentów budowy. 

− Prace prowadzić zgodnie warunkami technicznymi załączonymi w niniejszej 

dokumentacji. 
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Część opisowa 

Podstawa opracowania 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla przedsięwzięcia „ Projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i remont sieci 
kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 przy ul. 
Mielęckiego w Radlinie”. 
 

      Wykaz istniejących, obiektów budowlanych podlegających adaptacji.  
Na trasie projektowanego przedsięwzięcia mogą istnieć nie zinwentaryzowane sieci, w 
związku z powyższym należy zlecić nadzory branżowe w trakcie prowadzenia prac 
ziemnych. 
 
Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia. 
W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące elementy 
zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 
Jezdnie ulic, przewody elektroenergetyczne, teletechniczne i gazowe naniesione na planie 
sytuacyjno – wysokościowym. 
 
Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót. 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 

            1. Zagrożenie przysypania ziemią w całym zakresie wykonywanych prac, 
    niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku zerwania ułożonych w   
    ziemi kabli elektroenergetycznych w miejscach kolizyjnych z realizowaną siecią 

kanalizacji sanitarnej. 
2. Niebezpieczeństwo od ruchu drogowego, szczególnie w trakcie prowadzenia robót   
     wzdłuż ul.Mielęckiego. 
3. Niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego   
    roboty ziemne – w całym zakresie prowadzenia prac. 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót. 
Realizacja robót odbywać się będzie sukcesywnie od miejsca włączenia do istniejącej 
kanalizacji aż do granic objętych niniejszym przedsięwzięciem, co znacznie zawęża aktualne 
miejsca prowadzenia robót i jednocześnie ogranicza zagrożenia do lokalnych inwestycji. 
Teren robót należy wygrodzić w sposób wyraźny ( tablice informacyjne i zakazu, taśmy 
ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc ogólnodostępnych dla osób trzecich. 
Miejsca kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu zlokalizować przy współudziale 
przedstawicieli ich właścicieli i służb geodezyjnych. Szczegóły na planie sytuacyjnym. 
Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie prowadzenia robót w  rejonie ulicy 
Mielęckiego. 
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Instrukcje i szkolenia pracowników 
Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników tematyce prowadzenia 
zmechanizowanych i ręcznych robot ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów 
głębokich, prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg 
komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjalistę ds. bhp. Następnie z chwilą wejścia, 
na teren budowy każdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w 
zakresie realizowanych prac co powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń. Instrukcje 
winne być powtarzane w cyklach tygodniowych. Podstawową tematykę szkoleń należy 
prowadzić w oparciu o następujące akty normatywne: 

       - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne   
          wykonania - PN – B 10736: 1999;  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy  
( Dz. U nr 129/97poz.844 Nr 91/02 poz. 811); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. I-  
Budownictwo ogólne. pkt 3 Roboty ziemne; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U nr 47/03 poz.401); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bhp podczas    
   eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i   
   drogowych; Stosownie do w/w przepisów, każdy zatrudniony powinien znać zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, tzn.: 
- Wykonywania robót w wykopach; 
- Przebywania w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego ( koparek, ładowarek itp.); 
- Robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego, gazowego; 
- Obsłudze wiertnic do przewiertów poziomych. 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w strefie 
niebezpiecznej, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór bezpośredni 
o powstałej sytuacji, np.: 
− Odsunięcie się ziemi w wykopie; 
− Uszkodzenie deskowania ścian wykopu; 
− Uszkodzenie przewodu energetycznego lub gazowego; 
Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej, tj. kask ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku 
konieczności szelki i liny bezpieczeństwa. 
Prowadzenie robót powinno odbywać się pod nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy zaś 
dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być przeprowadzone na podstawie 
szczegółowych przepisów. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
Wykopy liniowe winny posiadać zabezpieczenie ścian wykopu w postaci ścianek 
ażurowych. Montaż jak i demontaż deskowań winien przebiegać pod nadzorem 
odpowiedzialnych osób. 
Ruch pojazdów ( zaopatrzenie placu budowy, maszyny budowlane) w pobliżu 
prowadzonych robót ziemnych winien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w 
odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego 
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ustawiania wygrodzeń. 
Zejście do wykopów należy wykonać przy użyciu drabin, rozstawionych w odległościach 
nie przekraczających 20m. 
Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy: 
- znaków ostrzegawczych, 
- barierek siatek, 
- nocnego oświetlenia koloru żółtego, 
- taśm ostrzegawczych. 
Prace wykonywane w obrębie występowania oznakowanych elementów uzbrojenia 
podziemnego terenu należy wykonywać pod nadzorem i wg. wskazań ich właścicieli. 
Urobek wydobywany z wykopów winien być składowany, co najmniej w odległości 1 m 
poza klinem odłamu gruntu. 
 
Przechowywanie dokumentacji i dokumentów budowy 
Dokumentacja budowy – jak i dokumentacja wykonawcza oraz niezbędne uzgodnienia 
należy przechowywać w biurze budowy. 
 
Pomieszczenia sanitarno – higieniczne 
Pracownicy na teren budowy dojeżdżają środkami transportowymi własnymi z bazy 
przedsiębiorstwa, w których zlokalizowane są szatnie, natomiast pomieszczenia sanitarne 
znajdują się w obrębie prowadzonych robót w wynajętym zapleczu magazynowym. 




































