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Objaśnienia techniczne  

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa  

                          i ochrony zdrowia dla obiektu: Sowy - kanalizacja 

                         sanitarna    gm.  Pakosław. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 

Przewidziano  budowę kanalizacji  sanitarnej wraz  z przepompowniami, rurociągami 

tłocznymi  w miejscowości Sowy, gm. Pakosław. 

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane poprzez przepompownie i rurociągi tłoczne 

    do istniejącej oczyszczalni ścieków w Pakosławiu. 

  

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 

W pierwszej kolejności naleŜy wykonać rurociągi tłoczne wraz  z przepompowniami ,a   

następnie przystąpić do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.  Na  zakończenie  robót 

odtworzyć istniejącą , a  zniszczoną podczas prac ziemnych pod fundamenty kolektorów 

infrastrukturę. 

 

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji występuje droga o nawierzchni 

gruntowej drogi gminne, asfaltowej drogi  powiatowe,  grunty orne, chodniki. 

 

4. Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i  

zdrowia ludzi  

 

Teren przeznaczony pod budowę kolektorów stanowi  pewne zagroŜenie dla ludzi w trakcie 

prac, bowiem występuje uzbrojenie podziemne jaki i naziemne.  

Występujące uzbrojenie powyŜszego terenu to: 

            -  sieć gazowa, 

           -  sieć wodociągowa, 
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           -  kable telekomunikacyjne, 

           -  kable energetyczne, 

          -  napowietrzne linie energetyczne. 

Odrębnym  zagadnieniem jest  potrzeba  odwodnienia wykopów dla posadowienia poszcze- 

    gólnych  kolektorów , bowiem  poziom  wody gruntowej jest  w znacznym  stopniu  

wysoki. 

 

5. Przewidywane ewentualne zagroŜenia występujące podczas realizacji robót  

budowlanych 

 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień 

i odwodnienia  wykopów. 

Wszelkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie 

wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe. 

 

6. Prowadzenie instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

szczególnie niebezpiecznych 

 

Szkolenie  naleŜy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montaŜowych 

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaŜ z zakresu bhp na danym 

stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie cięŜkim 

słuŜącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktaŜu wstępnego 

powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę 

odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktaŜu. 

 

 

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym      

     z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub      

     w ich sąsiedztwie. 

      

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed          

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy naleŜy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla 

 pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub  



 3 

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej                                                                       str. 

sprzętem budowlanym.  

 

8. Zagospodarowanie placu budowy 

 

 

���� Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

���� Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla 

ludzi. 

���� Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów. 

���� JeŜeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, 

miejsce to naleŜy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.  

���� Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 

���� Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 

���� Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest 

zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. 

���� Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów 

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami 

napowietrznym. 

���� Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy 

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny 

być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak 

najkrótsza i nie większa niŜ  50 m. 

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna  

odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji 

tych urządzeń i ich oporności, a ponadto: 

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno  

    elektrycznych, jak i mechanicznych, 

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego 
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 miesiąca  lub dłuŜej, 

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

  9. Roboty ziemne 

� W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., naleŜy określić bezpieczną 

odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i 

zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo 

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub uŜytkowaniu 

znajdują się te instalacje.  

� W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych 

jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyŜej, naleŜy niezwłocznie 

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 

sposób moŜliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 

� Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia połoŜenia przewodów, jeŜeli 

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niŜ 40 cm, powinno odbywać się 

wyłącznie sposobem ręcznym. 

� Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być 

wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w 

pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

� Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy 

w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciąŜeń 

spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. 

oraz jeŜeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych 

wymagań, naleŜy stosować:              

�  - umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi  

stalowymi szalunkami. 

         - w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub  

           rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej. 

� Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni     

     wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 

� JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ l m od poziomu terenu naleŜy wykonać     

     bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników. 
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� KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub   skarp. 

� Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni 

znajdować się w bezpiecznej odległości. 

� Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: 

1) w odległości mniejszej niŜ l m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany jego są 

obudowane,  a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciąŜenie naziomem, 

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są umocnione. 

�  Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem 

odłamu gruntu. 

� Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie naleŜy usuwać stopniowo, 

poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania. 

� Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. 

� Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest 

zabronione. 

� Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyŜki 

gruntem jest zabronione. 

� Wyładowanie urobku z łyŜki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po 

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 

 

10. Ochrona osobista pracowników 

� Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w 

odzieŜ roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Pracownicy naraŜeni na urazy mechaniczne, poraŜenia prądem, upadki z wysokości, 

oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i 

zagroŜenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony 

osobistej. 

� Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 

określające sposób jego uŜytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 

11. Pierwsza pomoc 

�  Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

 



 6 

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej                                                                        str. 

�  wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

�  JeŜeli roboty są wykonywane w odległości większej niŜ 500 m od punktu pierwszej 

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. 

� JeŜeli w razie wypadku publiczne środki transportowe słuŜby zdrowia nie mogą 

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno 

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. 

� Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów: alarmowych policji straŜy poŜarnej i pogotowia. 

 

 

 

 

 

 

        Opracował:  

        mgr inŜ. E. Bąk  


