
 

 

 

 Nagawczyna 439, 39-200 Dębica   |   tel: 014 676 51 34   |   fax: 014 692 62 72   |   www.projekt.x.pl 

 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  

Nazwa obiektu 

budowlanego 

lub zamierzenia 

budowlanego: 

Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Łokietka 

w m. Gorlice 

Adres obiektu 

budowlanego: 

województwo małopolskie 

powiat gorlicki 

miasto Gorlice 

Nr ewidencyjne 

działek: 

2324/3, 2324/4, 2325/2, 2326/3, 2340/1  

obręb Gorlice 

Inwestor: 

Miasto Gorlice 

ul. Rynek 2 

38 – 300 Gorlice 

Nr projektu: 1124 Nr i data umowy: 
IZ.272.3.12.2011  

z dn. 10.06.2011 

Rewizja: 1.0 Data opracowania: 02.2013 

Jednostka projektowa: 
Firma Projektowa PROJEKT s.c. S. Kawalerczyk, T. Kawalerczyk 

Nagawczyna 439, 39-200 Dębica 

Funkcja Imię i nazwisko, nr uprawnień Podpis Data 

Opracowała: inż. Anna Bartuś 

 

 

 

 

 

 

02.2013 

Projektował: 
inż. Maciej Łukaszewski  

UAN-7342/1/96 
 02.2013 

Projektował: 
mgr inż. Stanisław Kawalerczyk  

WB-NB-8346/162/81 

 

 

 

 

 

 

 

02.2013 

Sprawdził: 
inż. Józef Siry 

122/72 

 

 

 

 

 

 

 

02.2013 

 



 
Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Łokietka w m. Gorlice 

 

 

luty 2013 

 

Zawartość opracowania 
 
 

TOM I  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

 

II. Część rysunkowa 
 

1. Orientacja        skala 1: 10 000  

2. Projekt zagospodarowania terenu    skala 1: 500 

 

 

TOM II  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

 

II. Część rysunkowa 
 

1. Orientacja      skala 1:10 000 

2. Rzut z góry    skala 1:500 

3. Profil podłużny    skala 1:100 

4. Wylot kolektora    skala 1:20 

5. Szczegół separatora   skala 1:50 
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Zawartość opracowania 
 

 

I. Część opisowa 

 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

 

II. Część rysunkowa 

 

1.  Orientacja       skala 1: 10000 

2.  Projekt zagospodarowania terenu     skala 1: 500 
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OPIS  TECHNICZNY  

 
do projektu zagospodarowania terenu 

p.n.  „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Łokietka w m. Gorlice”. 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 

 Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Łokietka w m. Gorlice. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Inwestycja położona jest w województwie małopolskim, w południowo wschodniej części miasta 

Gorlice. Inwestycja znajduje się w terenie zabudowanym – budownictwo jednorodzinne. 

Obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice – Plan nr 2. 

 

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

 

3.1 Parametry techniczne 

• kolektor kanalizacji deszczowej o łącznej długości 74,65 m z rur PCV śr. 500 mm i 800 mm, 

• studnie kanalizacyjne śr. 1400 mm,  

• stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem i dziesięciokrotnym by-passem SKG 80 2BP, 

• ścianka czołowa betonowa gr. 20cm z osadnikiem gł. 10cm (wg KPED karta nr 02.16). 

 

3.2. Sytuacja 

 

Woda opadowa i roztopowa z ul. Łokietka na odcinku od łącznika ul. Pod Lodownią do tzw. Brzezinki 

oraz od ul. Węgierskiej do tzw. Brzezinki odprowadzona będzie poprzez system kanalizacyjny (studzienki 

ściekowe, studnie kanalizacyjne, przykanaliki) – wg odrębnych opracowań.  

Kilometraż poprowadzono w osi kanału głównego. Początek projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej 

(przestawiona studnia kanalizacyjna z km 0+088.00 na km 0+088.50 – km wg odrębnego opracowania) km um. 

0+000.00 znajduje się w osi przestawionej studni kanalizacyjnej S1, natomiast koniec km um 0+095.80 znajduje 

się na istniejącym cieku „bez nazwy”.  

Projektowaną kanalizację deszczową poprowadzono przez działki nr ewid.: 

- 2324/3, 2324/4, 2325/2 – pas drogowy,  

- 2326/3 – teren prywatny,  

- 2340/1 – ciek „bez nazwy”.  

Kolektor główny zaprojektowano z rur PCV śr. 500 mm (od studni S1 do studni S2) oraz 800 mm (od studni S2 

do wylotu). Długość projektowanego kanału wynosi 74,65 m (śr. 500 mm – 8,53 m , śr. 800 mm – 66,12 m). 

Rury ułożone będą na ławie żwirowej grubości 20cm w obsypce piaskowej. Na załamaniach trasy kanału 

zaprojektowano studnie rewizyjno - połączeniowe z PCV śr. 1400 mm. Ze względu na duży spadek podłużny 

terenu studnię rewizyjną S2 zaprojektowano jako studnię kaskadową.  

Wody opadowe i roztopowe z w/w odcinka ul. Łokietka zostaną oczyszczone poprzez zastosowanie między 

studnią S2 a studnią S3 stalowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem i dziesięciokrotnym by-passem 

SKG 80 2BP. Urządzenie posiada wlot i wylot o średnicy 800 mm. Zbiornik posiada nadbudowę z kręgów 

betonowych śr. 1000 mm. Separator posiada samoczynny zawór odcinający, który działa automatycznie, 

uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona 

dopuszczalna grubość ich warstwy. 

Wylot kanału do istniejącego cieku „bez nazwy” stanowić będzie ścianka czołowa betonowa wg KPED karta nr 

02.16. Dodatkowo skarpy i dno cieku przy wylocie zostaną umocnione brukiem z kamienia łamanego śr. 20-

25cm zatopionym w betonie C16/20 gr. 30cm. 

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 

Całkowita długość kolektora kanalizacji   74,65  m 

kolektor śr. 500 mm     8,53  m 

kolektor śr. 800 mm     66,12  m 
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5. Dane informujące, czy teren jest pod szczególną ochroną prawną 

 

Działki na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Działka oznaczona na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZI podlega ochronie. 

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest na działkach oznaczonych w MPZP jako: 75MN, 76MN, 6.KUl, 

9.KUd, ZI. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji  górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

 

7. Dane charakteryzujące wpływ projektowanego obiektu na środowisko i jego wykorzystanie 

 

- zapotrzebowanie wody    -nie występuje, 

- promieniowanie jonizujące   -nie występuje, 

- promieniowanie elektromagnetyczne  -nie występuje 

- zapotrzebowanie energii elektrycznej  -nie występuje, 

- zapotrzebowanie innych nośników energii  -nie występuje, 

- odprowadzenie wód opadowych   -do istniejącego cieku „bez nazwy” 

- emisja hałasu     -nie dotyczy, 

- emisja pyłów i spalin    -nie dotyczy 

 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu  

budowlanego lub robót budowlanych 

 

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994r. 

wraz z późniejszymi zmianami) całość zamierzenia budowlanego przedstawiono w projekcie 

zagospodarowania terenu. 
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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

 

II. Część rysunkowa 
 

1. Orientacja      skala 1:10 000 

2. Rzut z góry    skala 1:500 

3. Profil podłużny    skala 1:100 

4. Wylot kolektora    skala 1:20 

5. Szczegół separatora   skala 1:50 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu architektoniczno - budowlanego   
p.n.  „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Łokietka w m. Gorlice”. 

 
1. Podstawa opracowania 
Materiały wyjściowe: 

• Umowa IZ.272.3.12.2011 z dnia 10.06.2011, 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez 

uprawnionego geodetę mgr inż. Mariusza Krzysztofek, wpisana do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Gorlicach pod nr 4133-72/2012 dnia 19 lutego 2013r., 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice – Plan nr 2, 

• Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa ulicy Łokietka w Gorlicach na odcinku od ulicy 

Węgierskiej do Brzezinki”, 

• Dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa ulicy Łokietka w zakresie kompleksowej przebudowy 

podbudowy nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6m, budowy prawostronnego 

chodnika wraz ze zjazdami na drogi gminne boczne na odcinku od łącznika ul. Pod Lodownią do tzw. 

Brzezinki”, 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 wraz z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430 wraz  

z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. z 2012 r. poz.462),  

• Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

(Dz. U .2012.463), 

• Ustawie z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (wraz z późn. zmianami). 

 

2. Temat opracowania 
Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Łokietka w m. Gorlice. 

 
3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Łokietka na odcinku od 

łącznika ul. Pod Lodownią do tzw. Brzezinki oraz  od ul. Węgierskiej do tzw. Brzezinki. 

Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie techniczne sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem  

i wylotem do istniejącego cieku „bez nazwy”. 

 

4. Stan istniejący 
Inwestycja położona jest w województwie małopolskim, w południowo wschodniej części miasta 

Gorlice. Inwestycja znajduje się w terenie zabudowanym – budownictwo jednorodzinne.  

 

5. Stan projektowany 
5.1 Parametry techniczne 

• kolektor kanalizacji deszczowej o łącznej długości 74,65 m z rur PCV śr. 500 mm i 800 mm, 

• studnie kanalizacyjne śr. 1400 mm,  

• stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem i dziesięciokrotnym by-passem SKG 80 2BP, 

• ścianka czołowa betonowa gr. 20 cm z osadnikiem gł. 10 cm (wg KPED karta nr 02.16). 
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5.2 Sytuacja 
Woda opadowa i roztopowa z ul. Łokietka na odcinku od łącznika ul. Pod Lodownią do tzw. Brzezinki 

oraz od ul. Węgierskiej do tzw. Brzezinki odprowadzona będzie poprzez system kanalizacyjny 

(studzienki ściekowe, studnie kanalizacyjne, przykanaliki) – wg odrębnych opracowań.  

Kilometraż poprowadzono w osi kanału głównego. Początek projektowanego odcinka kanalizacji 

deszczowej (przestawiona studnia kanalizacyjna z km 0+088.00 na km 0+088.50 – km wg odrębnego 

opracowania) km um. 0+000.00 znajduje się w osi przestawionej studni kanalizacyjnej S1, natomiast 

koniec km um. 0+095.80 znajduje się na istniejącym cieku „bez nazwy”.  

Projektowaną kanalizację deszczową poprowadzono przez działki nr ewid.: 

- 2324/3, 2324/4, 2325/2 – pas drogowy,  

- 2326/3 – teren prywatny,  

- 2340/1 – ciek „bez nazwy”.  

Kolektor główny zaprojektowano z rur PCV śr. 500 mm (od studni S1 do studni S2) oraz 800 mm (od 

studni S2 do wylotu). Długość projektowanego kanału wynosi 74,65 m (śr. 500 mm – 8,53 m,  

śr. 800 mm – 66,12 m). Rury ułożone będą na ławie żwirowej grubości 20cm w obsypce piaskowej. Na 

załamaniach trasy kanału zaprojektowano studnie rewizyjno - połączeniowe z PCV śr. 1400 mm. Ze 

względu na duży spadek podłużny terenu studnię rewizyjną S2 zaprojektowano jako studnię 

kaskadową.  

Wody opadowe i roztopowe z w/w odcinka ul. Łokietka zostaną oczyszczone poprzez zastosowanie 

między studnią S2 a studnią S3 stalowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem  

i dziesięciokrotnym by-passem SKG 80 2BP. Urządzenie posiada wlot i wylot o średnicy 800 mm. 

Zbiornik posiada nadbudowę z kręgów betonowych śr. 1000 mm. Separator posiada samoczynny 

zawór odcinający, który działa automatycznie, uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze 

substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy. 

Wylot kanału do istniejącego cieku „bez nazwy” stanowić będzie ścianka czołowa betonowa gr. 20 cm 

z osadnikiem gł. 10 cm wg KPED karta nr 02.16. Dodatkowo skarpy i dno cieku przy wylocie zostaną 

umocnione brukiem z kamienia łamanego śr. 20-25 cm zatopionym w betonie C16/20 gr. 30cm. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w załączniku graficznym „Rzut z góry” i „Profil podłużny”.  

 

5.3 Niweleta  
Projektowana niweleta kanału deszczowego została zaprojektowana w oparciu o istniejące 

uwarunkowania terenowe (istniejące uzbrojenie podziemne, pochylenie terenu istniejącego). 

Pochylenie podłużne kanału wynosi od 2,6% do 4,8%.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w załączniku graficznym „Profil podłużny” i „Rzut z góry”.  

 

6. Sieci uzbrojenia terenu 
W rejonie inwestycji znajdują się sieci uzbrojenia inżynieryjnego: 

- napowietrzne linie energetyczne, teletechniczne, 

- sieć gazowa gD50, gD32, 

- sieć kanalizacji sanitarnej ksD200. 

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega pod istniejącym uzbrojeniem podziemnym (sieć gazowa, sieć 

kanalizacji sanitarnej) w sposób bezkolizyjny. Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 

wykonywać ręcznie pod nadzorem ich administratora.  

 

7. Organizacja ruchu drogowego 
 

7.1 Organizacja ruchu na czas budowy 
Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje 

Wykonawca Robót. 

 

8. Ochrona interesów osób trzecich 
Inwestycja w żadnym przypadku nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości korzystania 

 z mediów.  

 

9. Wpływ obiektu na środowisko 
Budowa kanalizacji deszczowej nie jest inwestycją szkodliwą dla środowiska naturalnego.  
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Dębica, dnia 07.02.2013 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. 

wraz z późniejszymi zmianami) 

 

oświadczam 
 

 
że projekt budowlany: 

 
„Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Łokietka w m. Gorlice” 

 
 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Projektant:   inż. Maciej Łukaszewski 

         upr. nr UAN-7342/1/96 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Projektant:   mgr inż. Stanisław Kawalerczyk 

         upr. nr WB-NB-8346/162/81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sprawdzający:   inż. Józef Siry 

         upr. nr 122/72 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

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. Nr.120, 

poz.1126) każde planowane zamierzenie winno być  poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
 
W zakres opracowania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej wraz elementami towarzyszącymi: 

• kolektor kanalizacji deszczowej o łącznej długości 74,65 m z rur PCV śr. 500 mm i 800 mm, 

• studnie kanalizacyjne śr. 1400 mm,  

• stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem i dziesięciokrotnym by-passem SKG 80 2BP, 

• ścianka czołowa betonowa gr. 20 cm z osadnikiem gł. 10 cm (wg KPED karta nr 02.16). 

 
Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej należy wykonywać w następującej kolejności: 

• oznakowanie miejsca robót, 

• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

• roboty pomiarowe i geodezyjne, 

• wykonanie wykopów i rozbiórek pod kanalizację, 

• zabezpieczenie wykopów przed wodą gruntową, 

• umocnienie wykopów, 

• wykonanie ław pod kanał, 

• ułożenie i montaż elementów kanalizacji - kanał, studnie, separator, 

• zasypanie kanalizacji, 

• odtworzenie nawierzchni, 

• wykonanie ścianki czołowej z osadnikiem na wylocie kanału, 

• umocnienie skarp i dna cieku brukiem z kamienia łamanego zatopionego w betonie, 

• porządkowanie terenu,  

• odbiory częściowe robót zanikających i odbiór końcowy robót,  

• inwentaryzacja robót zanikających i powykonawcza. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

• ulica Łokietka, 

• ogrodzenia posesji, 

• napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, 

• sieci gazowe, 

• sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

3. Elementy zagospodarowania  terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 
 

• ulica Łokietka, 

• skrzyżowania z przewodami uzbrojenia podziemnego (sieci gazowe, kanalizacji sanitarnej), 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 
 

• Przy budowie kanalizacji prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 

występującym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe przez cały okres trwania budowy, 

• Możliwość porażenia prądem, oparzenia - prace w rejonie skrzyżowań z przewodami uzbrojenia 

podziemnego oraz prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi, 

• Możliwość przygniecenia, uderzenia ciężkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi - przy 

budowie kanalizacji, 

• Wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów, 
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• Zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających bezpieczne nachylenie skarp  

o wysokości powyżej 3,0m oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5m, 

• Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 

budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały 

czas trwania budowy, 

• Spadające przedmioty i elementy – występują przy robotach montażowych elementów kanalizacji  

aż do zakończenia robót montażowych, 

• Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 

budowy oraz miejsca składowania materiałów, 

• Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia urządzeń znajdujących się na 

budowie przez cały okres trwania budowy, 

• Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 

posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną, 

• Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i tynkarskich 

przez cały czas trwania budowy, 

• Zaprószenie oczu – występuje przez cały czas trwania budowy. 

• Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, namoknięty 

grunt, lód i śnieg w zimie, 

• Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy  

i zapleczu  budowy, 

• Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy, 

• Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, przez cały okres 

trwania budowy, 

• Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania 

budowy. 

 

5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
5.1. Instruktaż prowadzą: 

-pracodawca, 

-kierownik budowy lub kierownik robót, 

-brygadzista. 

 

5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych w 

„Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 

 

5.3 Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania zadań, 

c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,  

d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,   

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 

 

5.4. Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”. 

Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

 

5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 

zawodowego stanowiące załącznik do planu bioz: 

a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, 
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c) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

d) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 

e) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 

f) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, 

g) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 

h) instrukcja przeciwpożarowa. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 

6.1 Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu 

szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników. 

6.2 Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należy 

powołać kierownika budowy. Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić organizację pracy w sposób 

zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych dla zdrowia. 

6.3 Teren budowy należy wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, a także 

sprzęt pierwszej pomocy, BHP i przeciwpożarowy.  

6.4  Przed przystąpieniem do realizacji robót należy udzielić instruktażu pracownikom pod 

względem BHP. 

6.5 Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania 

prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

6.6 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

•  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

•  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

•  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

•  wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju 

gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów 

i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów), 

•  przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany wykopu pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

•  ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

•  przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień 

i zabezpieczeń, 

•  prace przy skrzyżowaniu z sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za 

dany rodzaj sieci (administratora sieci), 

•  zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy.  

 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne 

szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 








