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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
UWAGA: 

1. Niniejszy Projekt opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych obo-
wiązujących w chwili jego przekazania Inwestorowi oraz na podstawie zgód właścicieli nierucho-
mości. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moŜe dokonać wyłącznie jednostka projektowa podstawa 
prawna - Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane 

 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

-  mapy do celów projektowych terenu w skali 1:1000; 

-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G miny Ple-
śna; 

-  warunków technicznych wydanych przez Tarnowskie Wod oci ągi; 

-  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tek st jedno-
lity (Dz. U. z 2017r. poz. 1332); 

-  wizji lokalnej w terenie; 

-  uzgodnie ń materiałowych; 

-  obowi ązuj ących norm i przepisów bran Ŝowych; 

-  stanu prawnego obowi ązuj ącego na dzie ń przekazania dokumen-
tacji; 

-  stanu prawnego ewidencji wła ścicieli gruntów obowi ązuj ącego 
na dzie ń opracowania dokumentacji. 

 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanaliz acji sa-

nitarnej z przył ączami w miejscowo ści Świebodzin. 

Włączenie projektowanej kanalizacji nast ąpi do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej na działkach nr 498/4 w Świebodzinie. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące rodzaje 

uzbrojenia: 

-  sie ć wodoci ągowa z przył ączami, 

-  studnie kopane z instalacj ą wodoci ągową, 

-  sie ć kanalizacji sanitarnej z przył ączami, 

-  instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiorników bez odpływo-
wych, 

-  kable energetyczne niskiego napi ęcia, 

-  kable teletechniczne, 

-  napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, 

-  sie ć gazowa średniopr ęŜna z przył ączami, 
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-  budynki mieszkalne i gospodarcze, 

-  budynki u Ŝyteczno ści publicznej, 

-  droga powiatowa, drogi gminne i prywatne. 

2.1. Kategoria geotechniczna 

Warunki gruntowe okre śla si ę jako proste. Obiekt zaliczono 
do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Szczegóły wg zał ączonej opinii geotechnicznej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektuje si ę sie ć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

z rur PP200 i PE200 oraz ruroci ągi tłoczne z rur PE110 i PE63. 
Przył ącza kanalizacji sanitarnej projektuje si ę z rur PP160 
i PE160, zewn ętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej 
z rur PP160. 

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyj nych 
w drogach, wzdłu Ŝ dróg, ogrodze ń, granic posesji, przez tereny 
prywatne. Istniej ąca sie ć wodoci ągowa, gazowa, energetyczna, 
oraz warunki terenowe wymuszaj ą odpowiednie gł ęboko ści ruro-
ci ągów kanalizacyjnych. 

Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie,  a po wy-
konaniu wszystkich czynno ści budowlanych zostanie on przywró-
cony do stanu pierwotnego. 

Nie przewiduje si ę wycinki drzew i krzewów. 

Wszelkiego typu skrzy Ŝowania z innymi mediami podziemnymi 
projektuje si ę zgodnie z normami i wytycznymi bran Ŝowymi 
i uzyskanymi warunkami. 

3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje si ę wykona ć rozkopem (90% mecha-
nicznie, 10% r ęcznie) oraz metod ą przewiertu. Przewiduje si ę 
wykonanie sieci kanalizacyjnej z przył ączami w wykopie w ąsko-
przestrzennym (nie dopuszcza si ę szerokoprzestrzennego), za-
bezpieczaj ąc wykopy z wykorzystaniem nast ępuj ących metod: 

-  zabezpieczenie systemem słupowo-płytowo-liniowym, 

-  zabezpieczenie systemem typu „box”. 

Zabezpieczenie systemem słupowo-płytowo-liniowym na le Ŝy sto-
sować dla gł ęboko ści wykopów do 6.0m stosuj ąc odpowiednie ze-
stawy słupowo płytowe (płyty podstawowe i nadstawko we) i wsz ę-
dzie tam gdzie nie wyst ępuj ą kolizje z istniej ącym uzbroje-
niem, budowlami i drzewostanem. 

Zabezpieczenie systemem typ „box” nale Ŝy stosowa ć dla gł ębo-
kości wykopów do 6.0m, stosuj ąc odpowiednie zestawy słupowo 
płytowe (słupy naro Ŝne, płyty podstawowe i nadstawkowe) 
i wsz ędzie tam gdzie jest konieczno ść zabezpieczenia budowli 
wykowywanych takich jak: studnie, komory, pompownie , wyloty, 



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                                                                                  REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12     tel.(14)627-26-37      605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

 7 

komory przewiertowe i przeciskowe itp. oraz budowli  istniej ą-
cych i drzewostanu. 

Ze wzgl ędu na warunki terenowe przewiduje si ę prowadzenie odcin-
ków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg gminnych. Naw ierzchni ę dróg 
przewiduje si ę odtworzy ć wg warunków ich administratora. 

Roboty ziemne prowadzi ć wg normy BN-83/8336-02 oraz z zastosowa-
niem aktualnej techniki, technologii i oprzyrz ądowania. 

Zabezpieczenie ścian wykopu wyci ągane z jednoczesnym warstwowym 
zagęszczeniem. 

Wszystkie wykopy nale Ŝy zabezpieczy ć zgodnie z wymogami BHP. 

Odwodnienie wykopów projektuje si ę poprzez pompowanie: 

-  miejscowe (punktowe mi ędzyszalunkowe), 

-  z zastosowaniem drena Ŝy mi ędzyszalunkowych uło Ŝonych w dnie wyko-
pu z rur PE Dn100 perforowanych drena Ŝowych 

-  lub z zastosowaniem igłofiltrów zewn ętrznych. 

Wybrane odcinki kanalizacji projektuje si ę wykona ć metod ą prze-
wiertu sterowanego. 

3.2. Pasy montaŜowe 

Na pasy monta Ŝowe na ci ągach głównych sieci przewiduje si ę 
przestrze ń 4-5m od osi ruroci ągu kolektora, tj. 3m na odkład 
ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzi anych 
na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonani e miejsco-
wego monta Ŝu elementów kanalizacji. W pasie monta Ŝowym składo-
wać równie Ŝ humus, który posłu Ŝy do rekultywacji terenu. 

3.3. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Projektuje si ę sie ć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
z rur PP200 typ SN8 SDR34 (wykonanie metod ą rozkopu) i z rur 
przewiertowych PE200 SDR17.6. 

Przył ącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP1 60 
i z rur przewiertowych PE200 SDR17.6. Przył ącza kanalizacyjne 
wykona ć poprzez wł ączenie do studni na kolektorze. 

Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacyjnej zaprojektow ano 
z rur PP160. 

Ruroci ągi ci śnieniowe zaprojektowano z rur PE110 i PE63 kla-
sy PE100 SDR17, ł ączenie metod ą elektrooporow ą. 

Parametry, średnice i jako ść rur zgodne z PN-EN 1401-1. 

Projektuje si ę układanie ruroci ągów metod ą wykopow ą na pod-
sypce piaskowej 15cm i obsypce piaskowej gr. min 20 -50cm w za-
le Ŝności od średnicy rury o współczynniku zag ęszczenia 
IS=0.95. 

3.4. Studzienki 

Na sieci zaprojektowano studzienki tworzywowe PP100 0 i PP425 
ł ączone na uszczelki. 
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Na przył ączach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie kana-
lizacyjne niewłazowe, rewizyjne PP425. 

Pierwsz ą studzienk ę kanalizacyjn ą (osadnikow ą) pomi ędzy ka-
nalizacj ą napływow ą, a pompowni ą sieciow ą projektuje si ę do 
wyłapywania napływaj ących substancji stałych, piasku i innych 
elementów mog ących uszkodzi ć pompy. Studzienk ę projektuje si ę 
o średnicy 1200mm, zagł ębion ą 1.0m poni Ŝej wlotu i wylotu 
ścieków. Na dopływie do studzienki projektuje si ę zasuw ę wrze-
cionow ą. 

Za pompowni ą Ps, przed wł ączeniem do istniej ącej kanalizacji 
projektuje si ę studni ę rozpr ęŜną Dn1200 w celu przej ścia 
w system grawitacyjny oraz zmniejszenia pr ędko ści przepływu 
ścieków. 

Przed poł ączeniem z istniej ącą kanalizacj ą projektuje si ę 
studni ę pomiarow ą Dn1200 z przepływomierzami elektromagnetycz-
nymi. Stosowa ć przepływomierz elektromagnetyczny dopuszczony 
do rozlicze ń (certyfikat MID), w wykonaniu kwasoodpornym, 
przeznaczony do gospodarki wodno- ściekowej z zasileniem elek-
trycznym, z przetwornikiem z wy świetlaczem umieszczonym w od-
dzielnej szafce. Równolegle do urz ądzenia zamontowa ć licznik 
godzin pracy lub wy świetli ć wskazania na wy świetlaczu prze-
twornika. Ilo ść godzin pracy powinna by ć wy świetlana obok 
wskazania ilo ści przepływu. Nale Ŝy wykona ć przesył wskaza ń 
urz ądze ń do ZGK w Ple śnej za pomoc ą sieci GSM (za po średnic-
twem sterownika w przepompowni, uwzgl ędniaj ąc istniej ące sys-
temy w ZGK. Dobór typu przepływomierza uzgodni ć z Tarnowskimi 
Wodoci ągami. 

3.5. Pompownia sieciowa 

Zaprojektowano pompowni ę ścieków na działce nr 106. Dojazd do 
pompowni zapewniony b ędzie z istniej ącej drogi gminnej. 

Projektowan ą przepompowni ę przewiduje si ę w obudowie polietyleno-
wej w dolnej cz ęści obudowanej kr ęgami betonowymi, ze specjalnym 
zł ączem umoŜliwiaj ące podł ączenie przewodu dopływowego i odpływowego 
ścieków. 

Dno zbiornika powinno by ć wyprofilowane w sposób zmniejszaj ący 
ryzyko odkładania si ę w zbiorniku zanieczyszcze ń zawartych w ście-
kach. 

Poło Ŝenie przył ączy jest ka Ŝdorazowo dostosowywane do lokalnych 
warunków instalowania. Wewn ątrz zbiornika przewiduje si ę specjalne 
stopy sprz ęgaj ące poł ączone z przewodem tłocznym. Na ruroci ągach 
tłocznych przewiduje si ę armatur ę odcinaj ącą i zwrotn ą. Zestawy pom-
powe projektuje si ę z prowadnicami umo Ŝliwiaj ącymi monta Ŝ i demonta Ŝ 
pomp. Poł ączenie pompy z ruroci ągiem tłocznym nast ępuje samoczynnie. 
Pompownia wyposa Ŝona jest w krat ę koszow ą, właz technologiczny, rury 
wentylacyjne i szafk ę rozruchow ą do sterowania prac ą pomp. 

W przepompowni nale Ŝy zainstalowa ć przymocowany na zawiasach 
opuszczany podest ułatwiaj ący naprawy armatury. Podest powinien nie 
utrudnia ć zej ścia do dna przepompowni. 

Projektowana przepompownia posiada równie Ŝ wszystkie niezb ędne 
zabezpieczenia tj.: 
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-  szczelny, hermetyczny właz; 

-  zabezpieczenie przed pora Ŝeniem elektrycznym; 

-  uziemienie; 

-  instalacj ę elektryczn ą klasy B. 

Szafka zasilaj ąco–sterownicza wraz z okablowaniem dostarcza-
na jest kompletna przez producenta pompowni. Wyposa Ŝenie 
szafki oraz sposób sterowania powinien by ć zgodny z zalecenia-
mi Inwestora. 

Podstawowe wytyczne do budowy szafki zasilaj ąco-sterowniczej 
pompowni: 

W pompowni ścieków szafka zasilaj ąco- sterownicza jest przy-
kr ęcona do konstrukcji wsporczej posadowionej obok zbi ornika 
pompowni. Szafk ę wykona ć w II klasie ochronno ści. Przewody 
podł ączeniowe pomp i kabel zasilaj ący s ą wprowadzone do szafki 
poprzez odpowiednio ukształtowane rury osłonowe. Na  płycie 
monta Ŝowej prefabrykatu s ą zamontowane: układy zasilania elek-
trycznego silników pomp wyposa Ŝone w zabezpieczenie przed 
przeci ąŜeniem, wył ączniki ró Ŝnicowo - pr ądowe, wył ączniki nad-
miarowo-pr ądowe, przeka źnik kontroli napi ęcia, sterownik PLC, 
urz ądzenie telemetryczne do przesyłu danych (awarii) – system 
kompatybilny z istniej ącym systemem monitoringu pompowni Tar-
nowskich Wodoci ągów, układ zasilania i sterowania o świetleniem 
terenu. Na płycie wewn ętrznej zamontowany jest wył ącznik głów-
ny, przeł ączniki, przyciski sterownicze, lampki kontrolne, am -
peromierze, gniazdo 1-faz, 3-faz, 24V, wtyczka do p odł ączenia 
zasilania rezerwowego (agregatu). Na szafce sterown iczej za-
montowano sygnalizator świetlny informuj ący o stanach awaryj-
nych. 

W prefabrykacie przewidziano otwory z dławikami do wprowa-
dzenia kabli zasilaj ących i przewodów sterowniczych. 

Do zasilania rezerwowego przewidziano przewo źny agregat pr ą-
dotwórczy. 

Obsługa przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu 
urz ądze ń i dora źnych, ewentualnych napraw.  

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, krata koszowa, automatyka oraz 
sterowanie). 

Parametry 1 pompy (jedna do pracy, druga rezerwowa) : 

Q = 7.5dm 3/s;  

Hp = 11.0m; 

Moc znamionowa – 2x4.0kW. 

Wokół przepompowni zaprojektowano wykonanie ogrodze nia trwa-
łego 5.0x5.0m. Ogrodzenie pompowni wykona ć z siatki powlekanej 
h = 2m na słupach stalowych o profilu okr ągłym na cokole beto-
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nowym wzdłu Ŝ całego ogrodzenia. Wjazd i wej ście na teren prze-
pompowni zapewniono przez bram ę szeroko ści 3.0m. 

3.6. Pompownie indywidualne 

Dla budynków na działkach 497/4, 197/3 i 218/3 brak  jest 
moŜliwo ści grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Dlatego pro-
jektuje si ę pompownie indywidualne wyposa Ŝone w dwie pompy do 
ścieków. 

3.7. Zasilanie energetyczne 

Dla pompowni sieciowej i pompowni indywidualnych pr ojektuje 
si ę zasilanie energetyczne z projektowanych zł ączy kablowych. 

Przewiduje si ę kabel energetyczny zalicznikowy do pompowni. 
Cało ść wg bran Ŝy elektrycznej. 

3.8. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Wszelkie skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem przewiduje 
si ę wykona ć zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorów w/w  
uzbroje ń oraz uzgodnieniami. 

Przy skrzy Ŝowaniach z kablami  projektuje si ę rury osłonowe 
Arot o średnicy min. 110mm i długo ści L=3.0mb dla zabezpiecze-
nia kabli. Prace w pobli Ŝu kabli wykona ć r ęcznie. 

Prace na istniej ących urz ądzeniach energetycznych b ędących 
własno ści ą TAURON nale Ŝy z zachowaniem szczególnych środków 
ostro Ŝności pod nadzorem słu Ŝb energetycznych. 

Skrzy Ŝowanie proj. kanalizacji sanitarnej z gazoci ągiem 
przewiduje si ę wykona ć wg nast ępuj ących warunków: 

-  skrzy Ŝowania kanalizacji sanitarnej z gazoci ągami nale Ŝy za-
bezpieczy ć przez uło Ŝenie rury kanalizacyjnej w rurze 
ochronnej wykonanej z rur HDPE; 

-  końce rur ochronnych przewiduje si ę wyprowadzi ć po 2.0mb 
w obydwu kierunkach licz ąc od skrajni gazoci ągu; 

-  zachowa ć odległo ść poziom ą od gazoci ągu min. 1.0m; 

-  miejsca skrzy Ŝowań i zbli Ŝeń z sieci ą gazowa przed zasypa-
niem zgłosi ć do odbioru, odbiór płatny. 

Przy skrzy Ŝowaniu z wodoci ągami  nie projektuje si ę rur 
ochronnych. Roboty ziemne w rejonie wodoci ągu wykonywa ć r ęcz-
nie, przed rozpocz ęciem robót sprawdzi ć rzeczywiste usytuowa-
nie sieci wodoci ągowej. 

3.9. Przekroczenia cieków wodnych 

Nie wyst ępuj ą przekroczenia cieków wodnych. 

3.10. SkrzyŜowania z istn. siecią drenarską 

Nie wyst ępuj ą skrzy Ŝowania z sieci ą drenarsk ą. 

3.11. Przekroczenia dróg 

Projektowana kanalizacja krzy Ŝuje si ę z drog ą powiatow ą 
nr 1401K. Przekroczenia dróg wykona ć metod ą przewiertu (bez 
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naruszenia jezdni) w rurach ochronnych stalowych. P rzekrocze-
nia wykona ć zgodnie z warunkami podanymi przez Powiatowy Za-
rz ąd Dróg w Tarnowie. Szczegóły przekrocze ń wg cz ęści graficz-
nej. 

Przekroczenia dróg gminnych projektuje si ę metod ą przewiertu 
w rurach ochronnych HDPE. 

3.12. Kolizje z istniejącym drzewostanem i zielenią 

Projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej 
i przył ączy nie koliduje z istniej ącym drzewostanem 
i zieleni ą, dlatego nie przewiduje si ę ich wycinki. Prace 
ziemne w pobli Ŝu istniej ącego drzewostanu i zieleni wykona ć 
w wykopie w ąskoprzestrzennym z zabezpieczeniem wykopu obudowa-
mi typu boks lub słupowo-liniowymi. d 

 

4. Zestawienie parametrów technicznych 
-  sie ć kanalizacji sanitarnej    – 4494.7mb 

-  przył ącza kanalizacji sanitarnej    – 919.0mb 

-  instalacja kanalizacji sanitarnej    – 518.4mb 

 

5. Dane informacyjne 
Przebieg planowanej inwestycji zlokalizowany jest n a terenie 

wyst ępowania stanowisk archeologicznych (AZP 105-66), w są-
siedztwie st. 1 i st. 2. W zwi ązku z tym, aby unikn ąć znisz-
czenia ewentualnych obiektów archeologicznych konie czna jest 
obecno ść archeologa podczas wykonywania prac ziemnych. 

Na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego nale Ŝy uzyska ć 
pozwolenie konserwatorskie. Koszty bada ń i wykonania dokumen-
tacji pokrywa inwestor. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie  jest za-

liczanym do obszaru eksploatacji górniczej. 

 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu n a środo-

wisko naturalne, poniewa Ŝ zastosowane w projekcie rozwi ązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj ą i elimi-
nuj ą wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 
i s ąsiaduj ące obiekty budowlane. 
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8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Oddziaływanie projektowanej inwestycji ogranicza si ę do ob-

szaru (działek) obj ętego pozwoleniem na budow ę tj. do działek 
nr 106, 107/3, 107/4, 108, 109, 110/3, 110/4, 110/5 , 110/6, 
111, 112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 113/2, 114, 115, 1 16, 117, 
118, 119/1, 119/2, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 12 6/1, 
126/10, 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 127, 128, 1 29/1, 
130/1, 131, 132/1, 132/2, 133, 134, 135/6, 135/7, 1 35/8, 
136/1, 136/6, 136/8, 136/9, 136/10, 136/11, 137/1, 138, 139, 
140/3, 140/6, 140/7, 141, 142/1, 142/2, 143/1, 143/ 2, 144/1, 
144/2, 146, 147, 148, 149, 150/1, 151/1, 152/2, 152 /3, 152/5, 
152/6, 153, 154, 155, 156/2, 157/2, 157/3, 157/4, 1 58/6, 
159/2, 159/6, 159/7, 160, 163, 164, 166/1, 167/2, 1 67/3, 
170/1, 170/4, 170/5, 170/6, 173/1, 173/2, 174, 184,  188, 
190/1, 190/4, 191/1, 191/3, 191/4, 192, 193/1, 193/ 2, 193/3, 
194, 195/5, 195/8, 195/10, 195/12, 195/13, 195/17, 195/20, 
196/1, 196/5, 197/1, 197/2, 197/3, 218/3, 299/1, 30 0/1, 301/2, 
301/3, 342/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/3, 498/4, 49 9/3, 515/1, 
515/2, 515/3, 515/4, 515/5 w Świebodzinie. 

Obszar oddziaływania nie wykracza poza wnioskowane działki 
poniewa Ŝ: 

-  prace ziemne prowadzone b ędą w wykopach w ąskoprzestrzennych, 

-  składowanie mas ziemnych odbywa ć si ę b ędzie na obszarze po 
jednej lub po drugiej stronie (w zale Ŝności od stosowanej 
technologii), 

-  zachowane zostan ą normowe odległo ści od innych mediów (gaz, 
wodoci ąg napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyj -
ne), budynków i innych obiektów budowlanych. 

Podstawy prawne do okre ślenia obszaru oddziaływania: 

-  ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z pó źniejszymi zmianami; 

-  rozporz ądzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. 
z pó źniejszymi zmianami; 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych 
COBRTI Instal; 

-  Norma bran Ŝowa PN-84/B-10735; 

-  Norma bran Ŝowa PN-87/B-01070. 

 

9. Inne dane 

Przed przyst ąpieniem do robót ziemnych nale Ŝy zawiadomi ć 
wszystkie instytucje b ędące wła ścicielami urz ądze ń podziemnych 
celem przedstawienia lub okazania rzeczywistej ich lokaliza-
cji. 

Do prac ziemnych przyst ąpi ć dopiero po okazaniu wy Ŝej wymie-
nionych urz ądze ń i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych. 
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Cało ść robót przewiduje si ę wykona ć zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru - T II/84 oraz War unkami 
technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucz-
nych PKTSGGiK Warszawa 1994. 

Cało ść sieci poddana zostanie próbie szczelno ści ł ącznie ze 
studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltracj ę wg PN-92/B-
10735. 

Prace budowlane prowadzi ć zgodnie z odpisem protokołu 
z narady koordynacyjnej. 

Zaleca si ę prowadzi ć prace budowlane w okresach suchych, 
w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wyko pach. Pod-
czas prowadzenia robot ziemnych nale Ŝy zwróci ć szczególna uwa-
gę na bezpieczne prowadzenie prac ci ęŜkim sprz ętem zmechanizo-
wanym, a tak Ŝe na mo Ŝliwo ść zaciskania ścian, ze wzgl ędu na 
plastyczny stan gruntów spoistych. Nale Ŝy zwróci ć uwag ę, aby 
nie doprowadzi ć do zalewania wykopów i stagnowania w nich wo-
dy. 

Wszelkie prace ziemne w pobli Ŝu istniej ących kabli 
energetycznych i sieci gazowych przewiduje si ę wykona ć r ęcznie 
i pod nadzorem ich u Ŝytkowników. 

 

         Projektował: 
       mgr in Ŝ. Marek Matyjewicz 
                                                                                                                         specjalność instalacyjno-inŜynieryjna 
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III. INFORMACJA BIOZ 
1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
1.1. Zakres 

W zakresie podstawowych robót budowlano-monta Ŝowych budowy kana-
lizacji sanitarnej z przył ączami w miejscowo ści Świebodzin składa 
si ę wykonanie nast ępuj ących robót budowlanych: 
1.  sie ć kanalizacyjna PP200 i PE200  - 4494.7mb 
2.  przył ącza kanalizacyjne PP160 i PE160 - 919.0mb 
3.  instalacja kanalizacyjna PP160  - 518.4mb 

Celem niniejszej INFORMACJI jest przedstawienie wym ogów z zakresu 
bezpiecze ństwa i higieny pracy, których przestrzeganie b ędzie miało 
istotne znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac o raz terminowej 
ich realizacji. 

W Informacji bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl ędniono 
szczególnie wymogi przy prowadzeniu robót budowlany ch, których cha-
rakter i miejsce prowadzenia stwarzaj ą szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

1.2. Kolejno ść realizacji 
Poszczególne obiekty realizowane b ędą wg nast ępuj ącej kolejno ści: 

-  sie ć główna, 
-  przył ącza, 
-  instalacja, 
-  studnie kanalizacyjne. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i ro-

dzaje uzbrojenia: 
-  sie ć wodoci ągowa z przył ączami, 
-  studnie kopane z instalacj ą wodoci ągową, 
-  sie ć kanalizacji sanitarnej z przył ączami, 
-  instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiorników bez odpływowych, 
-  kable energetyczne niskiego napi ęcia, 
-  kable teletechniczne, 
-  napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, 
-  sie ć gazowa średniopr ęŜna z przył ączami, 
-  budynki mieszkalne i gospodarcze, 
-  budynki u Ŝyteczno ści publicznej, 
-  droga powiatowa, drogi gminne i prywatne.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu stwarzające zagro-
Ŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przy wykonywaniu powy Ŝszych robót najwi ększe ryzyko powstania za-
gro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi wyst ępuje: 
-  w zwi ązku z prac ą monta Ŝową w w ąskich wykopach zabezpieczonych 

elementami stalowymi w granicach ogólnie dost ępnych ulic i poza 
nimi; 

-  w zwi ązku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijani a ścia-
nek szczelnych; 

-  w zwi ązku z zastosowaniem pomp odwadniaj ących. 

4. Wskazanie zagroŜeń, skala i rodzaj zagroŜeń, miejsce i czas ich wy-
stąpienia 

Zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania w/w 
robót wyst ępuje: 
-  przy pracach monta Ŝowych w w ąskich wykopach zabezpieczonych ele-

mentami stalowymi: 
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-  naruszenie konstrukcji obudowy ścian wykopów np. przez wody 
gruntowe mog ące wyst ąpi ć podczas prac przy ich wysokim stanie 
lub opadach atmosferycznych, 

-  miejscem zagro Ŝenia mo Ŝe by ć cały odcinek wykopu w czasie wyso-
kich stanów wód i w czasie ich utrzymywania  

-  w zwi ązku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijani a ścia-
nek szczelnych 
-  operator prasy hydraulicznej oraz brygada monta Ŝowa winni sto-

sować ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d źwi ękowej i 
wzrokowej 

-  miejscem zagro Ŝenia mo Ŝe by ć plac składowy materiałów obok wy-
konywanych prac lub skraj wykopu na którym składowa ny b ędzie 
materiał stalowy i sama maszyna do zabijania ścianek 

-  powyŜsze zagro Ŝenie mo Ŝe wyst ąpi ć w skali miejscowej i by ć spo-
wodowane niezachowaniem przepisów BHP podczas obsłu gi prasy 

-  w zwi ązku z zastosowaniem pomp odwadniaj ących 
-  operator pompy wodnej oraz brygada monta Ŝowa winni stosowa ć 

ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d źwi ękowej i wzroko-
wej 

-  miejscem zagro Ŝenia jest miejsce z pomp ą odwadniaj ącą w którym 
wykonywane s ą prace 

-  powyŜsze zagro Ŝenie mo Ŝe wyst ąpi ć w skali miejscowej w czasie 
chwilowego i całodobowego pompowania i by ć spowodowane nieza-
chowaniem przepisów BHP podczas obsługi pompy i jej  instalacji 
elektrycznej 

Wszystkie w/w wymienione zagro Ŝenia mog ą wyst ąpi ć w dowolnym cza-
sie pracy i by ć wywołanymi lekcewa Ŝeniem przepisów BHP lub przez 
niewykwalifikowan ą obsług ę. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Podstawowym przepisem reguluj ącym sprawy bezpiecze ństwa i higieny 
pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz ądzenie Ministra Infra-
struktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywa niu robót budow-
lanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Rozporz ądzenie to ustala zasady bezpiecze ństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-monta Ŝowych i rozbiórkowych, przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprz ętu zmechanizowanego i pomoc-
niczego oraz na placach składowych materiałów budow lanych na terenie 
budowy. 

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz ądzenia do wykonywania prac 
obj ętych przedmiotowym Rozporz ądzeniem mog ą by ć dopuszczeni tylko 
pracownicy, którzy: 
-  uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza ń zdrowotnych 

do wykonywania okre ślonej pracy, 
-  posiadaj ą kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ębnymi przepisami 

dla danego stanowiska pracy, 
-  przeszli stosowne szkolenie wst ępne w zakresie bhp oraz szkolenie 

stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj ętego pro-
gramem szkolenia. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
6.1. Roboty ziemne 

Powinny by ć wykonane zgodnie z zatwierdzon ą dokumentacj ą. 
Szczegółowa dokumentacja techniczna powinna zawiera ć: 

-  sposób prowadzenia robót, 
-  sposób zabezpieczenia skarp wykopów i nasypów, 
-  okre ślenie tras urz ądzeń podziemnych, 
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-  kategorie gruntu, poziom wód gruntowych i sposób od wodnienia 
gruntów, 

-  bezpiecze ństwo komunikacji do wykopu i wyj ścia z niego, 
-  składowanie ziemi, materiałów oraz poruszania pojaz dów w s ąsiedz-

twie wykopu, 
-  zasady nadzoru i kontroli nad prowadzonymi pracami oraz stanem 

zabezpieczenia wykopu. 
Wymogi bezpieczeństwa 

-  przed rozpocz ęciem robót ziemnych nale Ŝy podj ąć wszystkie mo Ŝliwe 
działania maj ące na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie  
tras urz ądze ń podziemnych; 

-  teren obj ęty wykonawstwem robót nale Ŝy w miar ę moŜliwo ści ogro-
dzi ć i oznakowa ć tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi; 

-   zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach kli-
na odłamu gruntu, je śli ściany s ą nieumocnione; 

-   przy wykonywaniu robót ziemnych sprz ętem zmechanizowanym nale Ŝy: 
-  wyznaczy ć przy maszynach stref ę niebezpieczn ą, w której istnie-

je potencjalne zagro Ŝenie wypadkowe, wynosz ącą min. 6m, 
-  ustawi ć kopark ę w odległo ści co najmniej 0.6m poza klinem odła-

mu dla danej kategorii gruntu, 
-  nie dopuszcza ć do tworzenia si ę nawisów przy wykonywaniu wykopu 

kopark ą przedsi ębiern ą, 
-  nie dopuszcza ć do przebywania pracowników mi ędzy ścian ą wykopu, 

a kopark ą nawet w czasie postoju, 
-  przestrzega ć zakazu wł ączania mechanizmu obrotowego koparki 

przed zako ńczeniem napełniania ły Ŝki gruntem, 
-  opró Ŝnia ć ły Ŝkę koparki z urobku nad skrzyni ą środka transportu 

dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i n a wysoko ści 
nie wi ększej ni Ŝ: 

o 0.5m nad dnem skrzyni — przy gruntach sypkich, 
o 0.25m nad dnem skrzyni — przy gruntach kamienistych , 

-  przed załadunkiem ziemi na samochód kierowca zobowi ązany jest 
opuści ć kabin ę pojazdu, 

-  przestrzega ć w czasie jazdy koparki wymogu ustawienia wysi ęgni-
ka w poło Ŝeniu zgodnym z kierunkiem jazdy i ły Ŝką opuszczon ą do 
1m nad terenem, 

-  w czasie przerwy i po zako ńczeniu pracy, ły Ŝkę koparki nale Ŝy 
opuści ć na ziemi ę, podwozie zablokowa ć, silnik zatrzyma ć i za-
mknąć kabin ę, 

-  przy pracach spychark ą zachowa ć wymóg nie dopuszczania do pracy 
na pochyleniach poprzecznych i podłu Ŝnych terenu przekraczaj ą-
cych 30 °, a przy pracy na nasypach zadba ć, by lemiesz spycharki 
nie wystawał poza kraw ędź wykopu, 

-  przestrzega ć zakazu pracy zgarniarki na spadkach podłu Ŝnych lub 
pochyleniach poprzecznych powy Ŝej 10 ° oraz przewo Ŝenia ludzi w 
skrzyniach zgarniarek, 

-  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpo średnim s ąsiedztwie insta-
lacji wodoci ągowych, elektrycznych, gazowych itp. nale Ŝy zapewni ć 
fachowy nadzór, a osoba nadzoruj ąca roboty jest obowi ązana w po-
rozumieniu z wła ściwymi jednostkami (wła ścicielami instalacji) 
okre śli ć odległo ści od instalacji w jakich mo Ŝna bezpiecznie wy-
konywa ć te roboty, w pionie i poziomie; 

-  w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziem nych jakich-
kolwiek cytowanych wy Ŝej instalacji — nale Ŝy niezwłocznie prze-
rwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instala cji i 
okre ślenia czy i w jaki sposób jest mo Ŝliwe dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót; 
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-  kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia poło Ŝenia przewo-
dów powinno odbywa ć si ę wył ącznie r ęcznie, bez u Ŝywania kilofów, 
je śli gł ęboko ść tych rowów jest wi ększa ni Ŝ 40cm; 

-  w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty  trudne do 
identyfikacji nale Ŝy przerwa ć roboty, zabezpieczy ć znalezisko i 
niezwłocznie zawiadomi ć wła ściwy urz ąd gminy, miasta itp. oraz 
organ policji; 

-  w przypadku napotkania na terenie robót ziemnych gr untu o no śno-
ści mniejszej od przewidywanej w projekcie oraz grun tu silnie na-
wodnionego lub kurzawki, nale Ŝy przerwa ć roboty i powiadomi ć in-
westora lub jego przedstawiciela w celu ustalenia o dpowiednich 
sposobów zabezpiecze ń; 

-  składowanie ziemi w pobli Ŝu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwo-
lone pod warunkiem zachowania takiej odległo ści, aby nie zacho-
dziła obawa obsuwania si ę skarp; 

-  przy zag ęszczaniu nasypu za pomoc ą walców drogowych odległo ść 
walca od górnej kraw ędzi nasypu nie mo Ŝe by ć mniejsza ni Ŝ 0.5m; 

-  w czasie wałowania nasypu zabrania si ę wykonywania jakichkolwiek 
innych prac; 

-  przy zag ęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pra cy 
nale Ŝy: 
-  ogrodzi ć zaporami przeno śnymi, 
-  w miejscu wykonywania w/w prac zabrania si ę prowadzenia jakich-

kolwiek innych prac oraz przebywania osób postronny ch, 
-  pracownicy obsługuj ący zag ęszczarki mechaniczne powinni zmie-

nia ć si ę nie rzadziej ni Ŝ co pół godziny.  

6.2. Maszyny i urz ądzenia do robót ziemnych 
-  operatorowi nie wolno opuszcza ć stanowiska pracy w czasie ruchu 

maszyny lub urz ądzenia; 
-  wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora p owinno odbywa ć 

si ę wył ącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach  lub 
drabinkach; 

-  przed oddaleniem si ę od maszyny lub urz ądzenia b ędącego w ruchu 
operator obowi ązany jest zatrzyma ć silnik, maszyn ę lub urz ądze-
nie, a w razie potrzeby zahamowa ć oraz uniemo Ŝliwi ć wł ączenie do 
ruchu maszyny lub urz ądzenia przez osoby trzecie; 

-  w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia mas zyny lub urz ą-
dzenia budowlanego nale Ŝy je niezwłocznie zatrzyma ć i wył ączy ć 
napęd; 

-  przeci ąŜanie sprz ętu zmechanizowanego oraz pomocniczego ponad do-
puszczalne obci ąŜenie robocze jest zabronione; 

-  dokonywanie napraw, smarowania i czyszczenia sprz ętu zmechanizo-
wanego b ędącego w ruchu oraz jego odtłuszczanie i czyszczenie 
benzyn ą etylizowan ą jest zabronione. 

6.2.1. Wymagania eksploatacyjne 
-  maszyny robocze powinny posiada ć urz ądzenia zabezpieczaj ące i sy-

gnalizacyjne; 
-  niedopuszczalne jest dokonywanie w tych maszynach z mian konstruk-

cyjnych; 
-  eksploatowanie maszyn roboczych powinno odbywa ć si ę w terenie 

rozpoznanym pod wzgl ędem warunków geologicznych, gruntowych oraz 
rozpoznanym pod wzgl ędem uzbrojenia terenu; 

-  podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagni stym, podmo-
kłym lub w wodzie maszyna robocza powinna by ć umieszczona na pod-
kładach stabilnych i trwale poł ączonych ze sob ą podczas wbijania 
pali na takim terenie operator powinien by ć wyposa Ŝony w środki 
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ochrony indywidualnej chroni ące przed utoni ęciem, a na pomostach 
powinny by ć umieszczone koła ratunkowe z linkami. 

6.2.2. Kwalifikacje operatorów maszyn budowlanych i  pracowników ró Ŝnych 
bran Ŝ  
-  maszyny robocze i urz ądzenia mog ą by ć obsługiwane wył ącznie przez 

osoby posiadaj ące uprawnienia na dany typ maszyny i odpowiedni ą 
klas ę uprawnie ń; 

-  pracownicy musz ą posiada ć odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
BHP przed przyst ąpieniem do prac 

-  pracownicy wykonuj ący prace elektroenergetyczne musza posiada ć 
uprawnienia do eksploatacji SEP E 

-  dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarsk im. 

6.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 
-  zabronione jest urz ądzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów 

i elementów budowlanych lub maszyn i urz ądze ń budowlanych bezpo-
średnio pod liniami napowietrznymi lub w odległo ści mniejszej 
(licz ąc w poziomie) od skrajnego przewodu ni Ŝ: 

o 2m - dla linii NN, 
o 5m - dla linii WN do 15kV, 
o 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV, 
o 15m - dla linii WN powy Ŝej 30kV, 

-  wszelkie odst ępstwa od powy Ŝszych wymogów nale Ŝy uzgodni ć z wła-
ściwym Zakładem Energetycznym. 

6.4. Prowadzenie prac w pobli Ŝu dróg komunikacyjnych 
-  wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli Ŝu dróg publicznych i 

na nich stwarzaj ą dodatkowe zagro Ŝenia dla ruchu drogowego i dla-
tego: 

a)  dla ka Ŝdej w/w kolizji nale Ŝy mie ć uzgodniony z wła ścicielem 
drogi projekt organizacji ruchu; 

b)  miejsce kolizji oznakowa ć znakami drogowymi, barierkami, 
oświetli ć światłami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwier-
dzonym projektem; 

c)  pracownicy wykonuj ący prac ę w miejscach w/w musz ą by ć wypo-
saŜeni w kamizelki ostrzegawcze; 

6.5. Strefy niebezpieczne 
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa Ŝa si ę miejsca zagro Ŝone 

moŜliwo ści ą wpadni ęcia człowieka do zagł ębienia. Strefa niebezpiecz-
na nie mo Ŝe wynosi ć mniej ni Ŝ 1/10 wysoko ści, z której mog ą spada ć 
materiały lub narz ędzia, jednak nie mniej ni Ŝ 6.00m. 

W tej odległo ści powinny by ć ustawione bariery ochronne wyznacza-
j ące granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny by ć ustawione ta-
blice ostrzegawcze. 

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog ą wyznacza ć linki lub ta-
śmy odblaskowe, rozci ągni ęte na wysoko ści 1.10m. 

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale Ŝnie od tego, czy znajduj ą 
si ę w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ć ogrodzone pełnymi 
barierami. 

Wykopy pod linie nn powinny by ć oznakowane i zabezpieczone 

6.6. Składowiska materiałów 
-  na placu budowy wyznaczy ć miejsca do składowania materiałów zgod-

nie z projektem organizacji budowy; 
-  teren składowiska utwardzi ć i odwodni ć; 
-  odległo ść składowania materiałów nie powinna by ć mniejsza ni Ŝ: 

o 0.75m od ogrodzenia i zabudowa ń, 
o 5.0m od stałego stanowiska pracy; 
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-  składowiska zlokalizowa ć w odpowiedniej odległo ści od linii elek-
troenergetycznych. 

6.7. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadka ch 
-  na placu budowy urz ądzi ć w miejscu oznaczonym punkt pierwszej po-

mocy przed lekarskiej wyposa Ŝony w apteczk ę; 
-  do obsługi w/w punktu wyznaczy ć przeszkolonych pracowników; 
-  je Ŝeli roboty s ą wykonywane w odległo ści wi ększej ni Ŝ 500m od 

punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna zn ajdowa ć si ę 
apteczka przeno śna; 

-  do zada ń pierwszej pomocy nale Ŝy: 
a)  utrzymanie wa Ŝnych dla Ŝycia i zdrowia czynno ści organizmu, 
b)  zapobieganie powstawaniu powikła ń np. zanieczyszczeniu lub 

zaka Ŝeniu ran, 
c)  zapewnienie transportu poszkodowanego do wła ściwej placówki 

słu Ŝby zdrowia; 
-  w przypadkach nie cierpi ących zwłoki — o ile stan poszkodowanego 

na to pozwala — zapewni ć szybki przewóz chorego do szpitala lub 
pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dost ępne środki lokomo-
cji); 

-  na budowie wywiesi ć w widocznych miejscach wykazy zawieraj ące ad-
resy i numery telefoniczne: 

a)  najbli Ŝszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 
b)  najbli Ŝszej stra Ŝy po Ŝarnej, 
c)  komisariatu policji, 
d)  powyŜsze dane powinien zna ć ka Ŝdy pracownik nadzoru tech-

nicznego. 

6.8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa na placu budowy 
-  post ępować zgodnie z: 

a)  instrukcj ą na wypadek miejscowego zagro Ŝenia, awarii, po Ŝaru 
mającego wpływ na środowisko naturalne - OP-1.01.00, 

b)  instrukcj ą przeciwpo Ŝarow ą dla zaplecza budowy - OP-1.09.00. 

6.9. OdzieŜ robocza, ochronna i sprz ęt ochrony osobistej 
-  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj ą prac ę w 

wydanej im odzie Ŝy roboczej i kaskach ochronnych; 
-  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub 

uci ąŜliwych wyposa Ŝeni s ą dodatkowo w sprz ęt ochrony osobistej: 
a)  obsługa zag ęszczarek do gruntu wszystkich typów — ochronniki 

słuchu, r ękawice antywibracyjne, 
b)  operatorzy ci ęŜkich maszyn budowlanych (szczególnie spychar-

ki TD-15C) — ochronniki słuchu, 
-  pracownicy nie stosuj ący odzie Ŝy i sprz ętu ochronnego wymaganego 

na stanowisku pracy b ędą karani karami dyscyplinarnymi. 

6.10. Zalecenia dodatkowe 
-  zabrania si ę pracownikom zatrudnionym na placu budowy k ąpieli w 

zbiornikach i ciekach wodnych wyst ępuj ących w pobli Ŝu prowadzo-
nych robót; 

-  niniejszy Plan obowi ązuje pracowników Podwykonawcy i jego podwy-
konawców. 

7. Wykaz aktów prawnych 
1.  Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z pó źniejszymi zmianami (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081). 
2.  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 4 7 z 2003r. 
poz. 401). 

3.  Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pó źniejszymi zmianami - 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) . 
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4.  Rozporz ądzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Go spo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska z 10.02.1977r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowy ch i 
mostowych (Dz. U. Nr 7 poz.30). 

5.  Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie  bez-
piecze ństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urz ądzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drog owych 
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263). 

6.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z pó źniejszymi zmianami. 

7.  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z pó źniejszymi zmiana-
mi (Dz. U. Nr 98 poz. 602). 

8.  Rozporz ądzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn ętrznych i 
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna łów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393). 

9.  Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada ń lekarskich pracowni-
ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzecze ń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Ko -
deksie Pracy (Dz. U. Nr 69 poz.332) ze zmian ą Dz. U. Nr 60 poz. 
375 z 1997r. 

10.  Zarz ądzenie nr 7/74 Komendanta Głównego Stra Ŝy Po Ŝarnej z dnia 
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia 
przeciwpo Ŝarowego procesów spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych. 

11.  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo Ŝarowej (Dz. U. 
Nr 81 poz. 351 z pó źniejszymi zmianami). 

12.  Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 03.1.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpo Ŝarowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z pó źniejszymi zmianami). 

13.  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie  
słu Ŝby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704). 

14.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkoleni a w dziedzinie 
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285). 

15.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ęcznych pracach transportowych 
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pó źniejszymi zmianami). 

16.  Rozporz ądzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz ądzeniach i instalacjach ener-
getycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912). 

17.  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988r. w sprawie  do-
zoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z pó źniejszymi 
zmianami). 

18.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
17.06.1998r. w sprawie najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń i nat ę-
Ŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. 
Nr 79 poz. 513 z pó źniejszymi zmianami). 

19.  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie  
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 p oz. 279). 

20.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ). 

         
        Opracował: 
       mgr in Ŝ. Marek Matyjewicz 

specjalno ść instalacyjno-in Ŝynieryjna 


