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OPIS TECHNICZNY 
 

1.0. Część ogólna 

1.1. Część informacyjna 
- Zamawiający:  Gmina i Miasto Izbica Kujawska 

ul.Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska 
- Obiekt: Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego  na działkach o 

nr.ewidencyjnych 55/2, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie 
ewidencyjnym Wietrzychowice gm.Izbica Kujawska 

- Branża:   Wod – kan 
- Jednostka autorska: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

WIMEX Wiesława Biernacka 
ul. Albatrosowa 11, 85-435 Bydgoszcz 

1.2. Podstawa opracowania 
- Umowa z Zamawiającym, 
- Wizja lokalna w terenie, 
- Uzgodnienia z Właścicielami poszczególnych posesji, 
- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej 
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego nr GKLP.6733.3.2017 

z dnia 26.04.2017 roku wydana przez Burmistrza Miasta i gminy Izbica Kujawska 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚE.6220.1.4.2017 z dnia 

10.01.2017 roku wydana przez Burmistrza Miasta i gminy Izbica Kujawska 
 

1.3. Dane lokalizacyjne 
Miejscowości Wietrzychowice leży na Pojezierzu Kujawskim, około 8 km na 

wschód od Izbicy Kujawskiej. Dojazd do w/w. miejscowości, umożliwiają lokalne drogi 
gminne.  

1.4. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany rurociągu tłocznego na 

terenie miejscowości Wietrzychowice gm.Izbica Kujawska od stacji uzdatniania wody do 
działki na której zlokalizowana będzie studnia wiercona (wykonana wg odrębnego 
opracowania. Zakres opracowania obejmuje rurociąg tłoczny oraz obudowę studni. 

1.5.  Obszar oddziaływania inwestycji 
Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku art. 28 ust.2 

ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r . poz. 290 j.t.) 
oświadczamy, że obszar oddziaływania inwestycji  mieści się na działkach na których 
został zaprojektowany tj: 55/2, 78, 93/4, 93/5, 93/6. Obszar oddziaływania inwestycji jest 
zgodny z warunkami technicznymi oraz decyzją lokalizacyjną. 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 
Prawa Budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym przepisem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 
Prawa Budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem 
przepisy techniczno – budowlane (m.in. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
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przeciwpożarowej, prawa wodnego, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy 
prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechni 
obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 

1.6. Warunki gruntowo wodne 
Uwzględniając charakterystykę konstrukcji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 
z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463) proponuje się przyjęcie I kategorii geotechnicznej 
w prostych warunkach gruntowych. Przyjęto na podstawie kontrolnych wykopów. 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo wodnych niż 
opisane powyżej należy skontaktować się z projektantem. 

 
 

2.0. Część szczegółowa 

2.1. Charakterystyka przyjętych rozwiązań 
Projektowane rurociągi należy wykonać z rur i kształtek PVC PN10, 110x4,2 

z połączeniami kielichowymi z uszczelką typu Power-Lock.  
Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych należy układać w gotowym 

wykopie na uprzednio wykonanej i zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm, 
na głębokości c.a. 1,9 m p pt. licząc od spodu rury do powierzchni terenu.  

Na ułożonych odcinkach rurociągu, nie należy zasypywać połączeń do czasu 
wykonania  prób ciśnieniowych.  
Pozostałą część przewodów zasypywać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 
warstwą piasku, a następnie po zagęszczeniu ziemią - urobkiem z wykopu, 
pozbawionym części stałych – kamieni, gruzu itp., z systematycznym zagęszczaniem 
mechanicznym poszczególnych warstw zasypki o grubości 20 – 25 cm. 
Dodatkowo po wykonaniu zasypki rurociągu o grubości 50 cm, w wykopie ułożyć należy 
taśmę z tworzywa sztucznego z przekładką metalową, w kolorze niebieskim.  
Próby ciśnieniowe rurociągu wykonać należy odcinkami o długości maksymalnej 200 m, 
wyznaczonymi przez poszczególne węzły. Próby ciśnieniowe wykonać na ciśnienie 
10 bar. 

Przewody wodociągowe z rur PVC w miejscach zmian kierunku rurociągu 
tj.: na łukach, kolanach, a także w miejscu wykonania trójnika należy zabezpieczyć za 
pomocą bloków oporowych. Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na 
miejscu budowy na „mokro”, pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt 
nienaruszony.  

Na każdym odgałęzieniu rurociągów, montować należy zasuwę odcinającą 
z trzpieniem przedłużającym, zakończonym w skrzynce wodociągowej ulicznej 
umieszczonej w drodze, z dodatkowym zabezpieczeniem typową prefabrykowaną 
betonową płytką osłonową.  Lokalizację poszczególnych zasuw w terenie, oznaczać 
należy za pomocą tabliczek mocowanych na ścianach istniejących budowli lub 
konstrukcji stałych, a w przypadku braku takich możliwości na wsporniku rurowym 
o średnicy 40 mm, wystawionym ponad teren na wysokość 2,0 m. 
Przebieg trasy projektowanego wodociągu, przedstawiono w części rysunkowej 
niniejszego opracowania. 

Przy połączeniach kołnierzowych, należy stosować uszczelki gumowe oraz śruby 
ze stali kwasoodpornej, zabezpieczane dodatkowo przed korozją środkiem 
bitumicznym. 
Uzbrojenie projektowanego systemu wodociągowego stanowią: 
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a) zasuwy odcinające    - lokalizację, sposób montażu, sposób zabezpieczenia 
i oznaczeń, przedstawiono powyżej. Zasuwa miękkouszczelniona  
kołnierzowa o następującej charakterystyce: 

 Połączenia kołnierzowe ,ciśnienie PN16 
 Korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-

15:2000 (DIN 1693) 
 Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. 
 Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – 

atest PZH 
 Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego 
 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 
 Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych 
 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi) , strefa o-ringowa 

odseparowana od medium 
 Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez 

konieczności demontażu pokrywy 
 Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia 

przed kontaktem z ziemią. 
 Korek zabezpieczony przed wykręceniem. 
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów wg normyDIN 30677 
 Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową  
  Kielichy wyposażone w uszczelkę- pierścień  

 
b) hydranty p. poż.         - na projektowanym rurociągu przyjmuje się budowę hydrantu 

przeciw pożarowego nadziemnego z podwójnym zamknięciem o następującej 
charakterystyce: 

 Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , 
maksymalne ciśnienie PN16 

 Hydrant: DN80 posiada odejście nasady  na węże 75 
 Korpus górny,  korpus dolny, uchwyt kłowy, wykonane z żeliwa sferoidalnego 

GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563 
 Kolumna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg 

EN 1563 
 Grzyb całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM 
 Dodatkowe zamknięcie stanowi kula pływająca 
 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody 
 Wrzeciono, trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym 

gwintem  
 Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczeń 
 Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania, 

pokrywa korpusu przykręcona minimum 4 śrubami 
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów wg normy DIN 30677. 
Po ułożeniu rurociągu, należy wykonać jego płukanie, dezynfekcję roztworem 

podchlorynu sodu, próby szczelności, zgodnie z PN-B-10725 z 1997r – zewnętrzne 
przewody wodociągowe, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych”, wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2001r. Próby szczelności 
wykonać wg: BN-82/9192-06 i ustaleń PN-B-10725:1997 
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 Próbę szczelności wykonać po ułożeniu przewodu i wykonania warstwy 
ochronnej z podbiciem z obu stron. Próbę szczelności wykonać hydraulicznie na 
ciśnienie 1,5 razy większe w stosunku do ciśnienia a roboczego, jednak nie mniej niż 
1,0 MPa. 

2.2. Oznakowanie sieci wodociągowej 
 Po wykonaniu sieci wodociągowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji 
należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi 
tablicami informacyjnymi wg PN-82/B-03700. 

Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu usytuowanej sieci 
wodociągowej. Lokalizację poszczególnych zasuw w terenie, oznaczać należy za 
pomocą tabliczek informacyjnych (tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy 
malowane) na słupkach (słupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozją, 
malowane proszkowo, wysokość słupka nad terenem minimum 1500mm). 

2.3. Przejście pod przeszkodami 
 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej istnieją ciągi komunikacyjne 
o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej. Przejście pod drogą wykonać metoda 
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej dn200 m. Uszkodzony drenaż w czasie 
wykonywania sieci wodociągowej należy doprowadzić do stanu pierwotnego – przez 
założenie nowych rur na ubitym podłożu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
warunki uzgodnienia poszczególnych Gestorów uzbrojenia podziemnego.  

2.3. Obudowa studni 
Projektuje się wykonanie szczelnej obudowy studni z laminatów poliestrowo 

szklanych, której uzbrojenie stanowić będzie armatura odcinająca i zwrotna, wodomierz 
oraz instalacja grzewcza elektryczna, zabezpieczająca urządzenia przed 
przemarzaniem.  

2.4. Zagospodarowanie terenu studni głębinowej 
Studnię głębinową należy ogrodzić siatką – gotowe elementy panelowe 

ocynkowane minimum 1,5 m wysokości z cokołem o wysokości 20 cm i bramą 
wjazdową szerokości 4 m. Teren utwardzić kostka betonową gr 8 cm na podbudowie 
betonowej. Wokół płotu teren obsadzić tujami o wysokości minimalnej 1,0 m na 
geowłókninie z obsypką z kory sosnowej. Teren wyposażyć w oświetlenie zewnętrzne 
i w miejscu widocznym umieścić tabliczkę informacyjną o występujących zagrożeniach 
oraz dane techniczne zgodnie z PN i dane eksploatatora. 
 
Zasilanie w energię elektryczną 
Zasilanie studni głębinowej w energię elektryczną rozwiązano w części elektrycznej 
niniejszego projektu. 

 

3.0. Roboty ziemne 
Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 położony jest w rejonie gdzie 

głębokość posadowienia przewodu ze względu na przemarzanie gruntu wynosi 1,4m, 
a zatem w myśl normy PN-78/9192-02 faktyczna głębokość ułożenia przewodów 
wodociągowych winna wynosić 1,8 m ppt., licząc od spodu do terenu. Według normy 
PN-64/92450- roboty ziemne będą dokonywane w gruntach kat. II, III, IV. 
Wykopy wykonywać należy mechanicznie oraz ręcznie. Przyjmuje się w ok. 90 % 
realizacje robót ziemnych sposobem mechanicznym, natomiast w ok. 10 % sposobem 
ręcznym. 
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Przyjmuje się także ok. 80 % wykopów wykonywanych jako wąsko przestrzenne, 
z obustronnie umocnionymi ściankami za pomocą szalunków. 
Dotyczy to odcinków przejść rurociągami w bezpośrednim sąsiedztwie linii 
energetycznych, linii telefonicznych budynków, drzew, w drogach. W projekcie 
przyjmuje się powierzchniowe odwodnienie wykopów, a w przypadku występowania 
gruntów piaszczystych silnie nawodnionych należy się liczyć z możliwością odwodnienia 
za pomocą igłofiltrów.  
Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągi. 
Wykopy należy wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Szerokość wykopu 
winna wynosić maksymalnie 1,00 m. 

Ścianki wykopów wykonać należy jako pionowe z obustronnym ich deskowaniem. 
Urobek należy układać wzdłuż wykopu oraz częściowo wywozić poza teren budowy. 
Przed ułożeniem rurociągów, dno wykopu należy wyrównać oraz wykonać 10 cm 
podsypkę piaskową. Przed rozpoczęciem głębokich wykopów, warstwę ziemi urodzajnej 
o grubości 25 cm, należy za pomocą np.: spycharki spryzmować po jednej ze stron 
wykopu, w odległości nie pozwalającej na jej zanieczyszczenie urobkiem jałowym. 
Po ułożeniu rurociągów wykop należy zasypać warstwą piasku grubości 30 cm, 
a następnie po jej zagęszczeniu mechanicznym i ułożeniu taśmy z przekładką 
metalową, zasypywać warstwami co 20 cm , zagęszczając ubijakiem mechanicznym 
i polewając wodą. Grunt zagęścić do wartości 97% wg Proctor.  

Z uwagi na możliwość wystąpienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego lub też 
z uwagi na możliwość innego przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia od trasy 
naniesionej na mapie, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu prac ziemnych sposobem 
mechanicznym niezbędne jest wykonywanie otworów odkrywkowych. Powyższe pozwoli 
na określenie rzeczywistej lokalizacji i przebiegu danego przewodu. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągi, oraz 
pod nadzorem osób uprawnionych. 

Po wykonaniu robót, teren objęty pracami należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
 

4.0. Próby, odbiory i warunki BHP 
1) Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano- montażowych oraz warunkami BHP. 
2) Roboty ziemne- wykopy pod przewody wodociągowe wykonać jako 

wąskoprzestrzenne, wykopy po wykonaniu oznakować  i zabezpieczyć na okres 
dzienny oraz nocny. 

3) Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji przeprowadzić dezynfekcje za 
pomocą podchlorynu sodu [dawka 30 g/m3 Cl2]. 

4) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zostać przeszkoleni w zakresie 
przepisów BHP. 

5) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
budowy przewodów, przepisami branżowymi itp., a w szczególności: 
- BN-62/0836-02 – Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodno-

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 
- PN- 68/B-0450- Roboty ziemne, budowlane, wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych cz. 
II instalacje sanitarne i przemysłowe. 

6) Przed rozpoczęciem robót, wykonawca winien zapoznać się z załączonymi 
odpisami uzgodnień, warunkami wykonawstwa robót, powiadomić instytucje 
posiadające uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczęcia robót, celem wskazania 
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tych urządzeń w terenie. Odnosi się to w szczególności do kabli 
telekomunikacyjnych, kolejowych, wojskowych, energetycznych, urządzeń 
melioracyjnych i dróg publicznych.                    

7) W przypadku uszkodzenia drenaży i rowów melioracyjnych należy je doprowadzić 
do stanu sprawności techniczno- eksploatacyjnej przed zasypaniem przewodów 
sieci wodociągowej. 

8) Zwrócić uwagę, aby w przypadku napotkania gruntów zwięzłych wykonać 
podsypkę z pospółki pod przewody o grubości 15 cm. 

9) Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed 
ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem, w przypadku ich 
uszkodzenia należy je odtworzyć. 

10) Po wykonaniu projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzacje powykonawczą. 

11) Odnalezione w czasie prowadzenia robót ziemnych śladów osadnictwa 
o nieustalonej wartości należy zgłosić służbom ds. ochrony zabytków 

12) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, które mogą wyniknąć z technologii robót 
lub nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych należy uzgodnić 
z biurem autorskim. 

13) Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy wykonać badania 
wody przez Państwowy Inspektorat Sanitarny. 

5.0. Uwagi końcowe 
- Roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót  budowlano – montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- Podczas prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie 

przepisów BHP. 
- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, które mogą wyniknąć z technologii robót 

lub nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych należy uzgodnić z 
biurem autorskim. 

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Szczególna uwagę 
należy zwrócić na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 „Roboty ziemne”. 

- Przejścia poprzeczne pod drogami i nasypami wykonywać w rurach ochronnych 
stalowych o dwie dymensje większych od projektowanych kanałów 

 

6.0. ZESTAWIENIE ILOŚCI MATERIAŁÓW  
 

L.p. Materiał ilość 

1 rura PVC110, PN10, ø110x4,2 mm 204,5 m 
2 hydrant DN80 1 szt. 
3 Zasuwa DN80 1 szt. 

 

7.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
Nie przewiduje się zużycia wody w związku z eksploatacją projektowanej sieci. 

Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy 
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Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 

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, 

Projektowana sieć nie będzie emitowała hałasu, wibracji ani promieniowania. 
W trakcie budowy w związku z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i transportowego 
wystąpi emisja krótkotrwała hałasu i zanieczyszczeń w ilości nie mającej istotnego 
wpływu na środowisko. 
 
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

Projektowana inwestycja została zlokalizowana w bezpiecznej odległości od 
istniejących drzew i krzewów. 

W aspekcie realizacji sieci wodociągowych,  położenie zwierciadła wód 
gruntowych nie odgrywa wpływu decydującego o szczególnych warunkach rozwiązań 
technicznych. 

8.0. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
Planowana inwestycja leży na terenie nie objętym żadną z form ochrony przyrody, 

teren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej. 

9.0. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub 
teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach 
terenu górniczego; 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Podstawa sporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

- Projekt budowlany rurociągu tłocznego. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.  
 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rurociągu tłocznego w miejscowości 
Wietrzychowice gm.Izbica Kujawska. 
Kolejność wykonywania robót przewidzianych projektem przedstawia się następująco; 

- wykonanie wykopów pod rurociągi, 
- ułożenie w wykopie instalacji wodociągowych,  
- wykonanie próby szczelności, 
- zasypanie sieci wodociągowej 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia. 
Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi jest: 

- wykop pod rurociąg szerokości 1,00 m i głębokości maksymalnie 2,30 m, 
- pracujący sprzęt (dowóz materiałów, wywóz ziemi) 
- składowanie materiałów do budowy  

Podczas realizacji budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wystąpią 
następujące zagrożenia: 

- możliwość zasypania z powodu osunięcia ziemi źle zabezpieczonego wykopu, 
- możliwość wpadnięcia do wykopu (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych 

przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania 
prac), 

- możliwość zderzeń z pracującym sprzętem (dla ludzi, zwierząt i maszyn 
samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu 
wykonywania prac), 

- możliwość przygniecenia rurami w wykopie i na składowisku (dla ludzi, zwierząt i 
maszyn samojezdnych przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania prac 
i zapleczu budowy) 

Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty 
powinny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). 
Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne udzielenie szczegółowego 
instruktażu wszystkim pracownikom. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
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. 
 Na placu budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 
Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy 
we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom 
porządkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt 
przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem 
jednostek straży pożarnej.  
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Ponadto na budowie powinna się znajdować się apteczka z podstawowym 
wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji 
powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona 
również możliwość skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi 
(telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ, 
czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
 
          Opracował 
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