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1) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW; 

1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Układ 

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega od miejscowości Langowo  

do miejscowości Raków.

1.1.2.Sposoby przekroczeń i wykopy

Wykopy będą wykonywane ręcznie bądź mechanicznie.

1.2.KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczynają roboty przygotowawcze w terenie. 

Zasadnicze roboty budowlane:

− wytyczenie  geodezyjne  trasy  projektowanego  uzbrojenia  wraz  z  oznaczeniem 

miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

− rozebranie istniejących nawierzchni,

− wykonanie wykopów o  szerokości  i  głębokości  zgodnie  z  profilem  wraz  

z wykonaniem szalunków i odwodnienia,

− wykonanie podsypki pod projektowane uzbrojenie,

− włączenie projektowanego odcinka sieci do istniejącej studni,

− oczyszczenie wykonanego uzbrojenia,

− wykonanie prób szczelności,

− pomiary geodezyjne powykonawcze,

− wykonanie obsypki,

− demontaż podwieszeń istniejących kabli i rur,

− zasypanie wykopów,

− odtworzenie nawierzchni.

 2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 

• Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takich jak sieć wodociągowa, sieć 

energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej,

• Zieleń.

 3) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI; 



Jako prace szczególnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy), które wystąpią przy realizacji przedmiotowej inwestycji są:

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych.

Oprócz tego, 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. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robót 

budowlanych:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości:

- przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

Poniżej podano elementy zagospodarowania, które w czasie budowy mogą powodować 

w/w zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 4) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 

ICH WYSTĄPIENIA; 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 

stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

4.1.a) Roboty ziemne przy realizacji przyłączy wod.-kan. - przy których realizacji 

będą wykonywane wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,0 m 

- zagrożenie przysypaniem –  zagrożenie występuje w miejscu 

wykonywania robót, przez cały okres istnienia wykopów, 

-  zagrożenie porażeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, 

wstępujące przy prowadzeniu robót w pobliżu kabli 

elektroenergetycznych, przewodów gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów 

w pobliżu tych sieci,

-  zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres 

prowadzenia wykopów w ich miejscu,



-  zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w 

zasięgu jej pracy. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów 

w ich miejscu.

4.1.b) Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów 

linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz 

nieprzekraczającym 15 kV. 

- 15,0m – dla linii z na powietrzną siecią 110kV.

- zagrożenie porażenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń 

dźwigowych używanych przy robotach budowlano –  montażowych pracujących 

w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie będzie występowało przez 

cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie wzrastało przy 

wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, opady 

deszczu).

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

Wszystkie roboty, które mogą być prowadzone w temperaturze poniżej -10°C. 

 5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH;

5.1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa 

w rozdziale 6 „Prace szczególnie niebezpieczne”  Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prace określone jako 

szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i

 higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także 

inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych 

warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

5.2. Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie.

5.3. Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 



a zwłaszcza zapewnić:

5.3.a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

5.3.b) odpowiednie środki zabezpieczające;

5.3.c)  instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

� imienny podział pracy,

� kolejność wykonywania zadań,

� wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach.

 6) 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. 

6.1.  Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

6.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

6.1.b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla 

pojazdów używanych na budowie.

6.1.c) Zapewnienia łączności telefonicznej.

6.2. W szczególności należy wykonać i zastosować:

6.2.a) Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób 

uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie 

terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 

stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać 

w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

6.2.b) Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6.2.c) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

6.2.d) Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 

techniczno-budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. 



6.2.e) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy 

mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące 

roboty budowlane. Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do 

gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji 

pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych 

i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

6.3. Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno 

organizacyjne opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.


