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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodoci�gowej, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej �redniopr��nej dla Strefy 

S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce.  

Projektowane uzbrojenie ma zapewnia� odwodnienie terenu, dostaw� wody i gazu oraz 

odbiór �cieków sanitarnych z obszaru przeznaczonego pod inwestycje o powierzchni  

ok. 51 ha poło�onego w m. Rudna Mała i Zaczernie, na południe od terenu lotniska 

Jasionka.  

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Budowa geologiczna 
Teren inwestycji pod wzgl�dem morfologicznym stanowi fragment Płaskowy�u 

Kolbuszowskiego nachyleniu w kierunku południowym. Pod wzgl�dem geologicznym 

poło�ony jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznej niecki wypełnionej nie 

zaburzonymi osadami morskimi. Wyst�puj� one na gł�boko�ci około 16-19m. 

Przykrywaj� je plejstoce�skie osady wodnolodowcowe w postaci piasków 

�rednioziarnistych z domieszk� �wirów oraz pospółek, w stropie wilgotnych �rednio 

zag�szczonych, ni�ej mokrych zag�szczonych. Lokalnie przewarstwiaj� je wkładki 

gruntów słabo spoistych piasków i �wirów gliniastych lub pyłów  z domieszk� �wirów. 

Warunki hydrogeologiczne 
Wod� gruntow� na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gł�boko�ci od 0,6 m ppt do 3,0 

m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne.  

3. SIE� WODOCI�GOWA 

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodoci�gowej na terenie PPNT S1-3 nast�pi  

z sieci wodoci�gowej dla m. Rzeszowa poprzez sie� wodoci�gow� tranzytow� o �rednicy 

315 wraz z pompowni� wody. Projekt sieci tranzytowej stanowi oddzielne opracowanie.  

Sie� wodoci�gowa.

Sie� wodoci�gow� nale�y wykona� z rur PE-HD 1,0 MPa ł�czonych za pomoc�
zgrzewania czołowego .  

Materiały u�yte do monta�u sieci wodoci�gowej (rury, kształtki, armatura) powinny 

posiada� atest dopuszczaj�cy ich do u�ywania przy przesyłaniu wody do picia i na 

potrzeby gospodarcze wydany przez  COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocen�
higieniczn�" wydan� przez Pa�stwowy Zakład Higieny - Warszawa. 

Gł�boko�� posadowienia wodoci�gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł�boko��
przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 

m wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  

Bloki oporowe na sieci wodoci�gowej nale�y wykona� wył�cznie pod zasuwami.  

Na wykonanym wodoci�gu przed zasypaniem na gł�boko�ci 40 cm od terenu uło�y� ta�m�
lokalizacyjno-ostrzegawcz� z wkładk� metalow�   
Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci wodoci�gowej : 

� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR11 dz 315 – 2200 mb  

� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR11 dz 110 – 93 mb  

� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR11 dz 180 – 81 mb  

Przeło�enie fragmentu istniej�cej sieci wodoci�gowej PE 200 przy przej�ciu  

pod projektowan� drog� ~  63 mb.  
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	rednice wodoci�gu dobrano z uwzgl�dnieniem zasilania w wod� terenu PPN-T strefa  

S1 Jasionka. 

Uzbrojenie sieci wodoci�gowej.

Na projektowanej sieci wodoci�gowej, w w�złach rozgał�
nych oraz w odległo�ciach ok. 

400 m zaprojektowano zasuwy odcinaj�ce �eliwne z zamkni�ciem mi�kkim typu E.  

Zasuwy zaopatrzone b�d� w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. 

W odległo�ciach co ok. 100 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z odci�ciem 

zasuwami �eliwnymi Hawle typu E. Wszystkie w�zły wodoci�gowe nale�y wykona�  
z kształtek �eliwnych wodoci�gowych.  

Wykopy

Roboty ziemne zwi�zane z budow� sieci wodoci�gowej z rur  PE powinny by�
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.Wykopy 

otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania”.  

Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�� wykopu pod rury  

o �rednicy do 315 mm winna wynosi� 0,85-1,15 m.  

W strefie wysokich wód gruntowych wykopy nale�y wykona� jako w�skoprzestrzenne 

o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  

	ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi,  

za pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna  

o grubo�ci 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych 

nakładek pionowych i rozpór. 

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad 

wierzch rury) nale�y wykona� z piasku sypkiego drobno-�rednio- lub gruboziarnistego bez 

grud  

i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by� zag�szczona w procencie co najmniej 

równym zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 

Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było 

kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi� rury. 

Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� rur� warstw� piasku 

grubo�ci 30 cm. Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym przestrzegaj�c 

jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego). 

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  

z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci� do wska
nika Is > 90% . 

Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje  

si� wykonywanie wykopów  skarpowych bez obudowy, z obudow� szczeln� w strefie 

kanałowej. 

Zasypywanie wykopu nale�y wykona� po dokonaniu prób ci�nieniowych i po wykonaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej 

Odwodnienie wykopów

Przy wykonywaniu sieci wodoci�gowej w rejonie rowów poziom wód gruntowych jest 

wysoki  

i dochodzi do 0,6 m ppt. W tym przypadku przewiduje si� odwodnienie wykopów  

za pomoc� igłofiltrów. Na pozostałych odcinkach poziom wód gruntowych jest ni�szy 

(1.5-2 m ppt.) lecz miejscami istnieje mo�liwo�� napływu wód do wykopu. 

W tym wypadku zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z wykopu, poprzez specjalne 

studnie wykonane z kr�gów betonowych � 600 o gł�boko�ci 1,5m poni�ej dna wykopu 

umieszczone w odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc� igłofiltrów .  
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Skrzy�owania z przeszkodami

Skrzy�owanie z gazoci�giem wysokiego ci�nienia  

Na trasie projektowanej sieci wodoci�gowej wyst�puje skrzy�owanie z istniej�cym 

gazoci�giem wysokiego ci�nienia dn 100 .  

Przy skrzy�owaniu wodoci�gu z gazoci�giem wysokiego ci�nienia nale�y zachowa�
odległo�� mi�dzy zewn�trznymi �ciankami rury wodoci�gowej i gazoci�gu zgodnie  

z zał�czonym profilem. Odległo�� ta nie mo�e by� mniejsza od 0,25 m. Projektowane 

uzbrojenie na sieci wodoci�gowej (hydranty, zasuwy) musz� by� zlokalizowane min. 15 m 

od zewn�trznych  �cianek gazoci�gu.  

Po obu stronach gazoci�gu, wodoci�g nale�y oznakowa� za pomoc� słupków 

znacznikowych  

z tabliczkami informacyjnymi.  

Roboty ziemne w obr�bie gazoci�gu wysokiego ci�nienia nale�y wykona� r�cznie pod 

nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM  

Sp.zoo oddz. W Tarnowie lub Terenow� Jednostk� Obsługi w Rzeszowie

Skrzy�owanie z kablami elektrycznymi 

Wykopy w pobli�u kabli telekomunikacyjnych nale�y wykonywa� r�cznie a na kable 

zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z projektowanymi drogami  

Wszystkie przej�cia pod drogami zabezpieczy� rurami ochronnymi o długo�ci 

pozwalaj�cej na wyprowadzenie ko�ców rur o 0,5 m poza skarp� rowów przydro�nych. 

Przekraczanie rowów  

Przekroczenia rowów nale�y wykona� w rurze ochronnej stalowej. Miejsca przej�� nale�y 

oznakowa� słupami betonowymi. Dno i �ciany rowów na odcinku skrzy�owania z proj. 

sieciami  nale�y umocni� płytami „krata” uło�onymi na chudym betonie.  

Uwaga! 

Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur z tworzyw 

sztucznych , „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych „ 

–zeszyt 3 oraz przepisami w zakresie BHP. 

4. SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ 

Odprowadzenie �cieków sanitarnych z terenu PPNT S1-3 nast�pi do kanalizacji sanitarnej 

dla m. Rzeszowa poprzez główn� przepompowni� �cieków P1 i kanalizacj� tłoczn�
tranzytow�. Projekt przepompowni P1 oraz kanalizacja tłoczna do m. Rzeszowa stanowi 

odr�bne opracowanie. Z uwagi na ukształtowanie terenu na sieci kanalizacyjnej na terenie 

PPNT S1-3 zaprojektowano 2 przepompownie lokalne (PP1 i PP2) o gł�boko�ci 

posadowienia do 3.5 m. 

Sie� kanalizacji sanitarnej.

Sie� kanalizacji sanitarnej projektuje si� w układzie grawitacyjno-ci�nieniowym. 

Kanalizacj� grawitacyjn� projektuje si� z rur PVC-U kanalizacyjnych o �rednicach 200, 

250 i 315 mm typu S . Poł�czenia rur w układzie kielichowym na wcisk.  

	rednice przewodów kanalizacji sanitarnej dobrano z uwzgl�dnieniem odbioru �cieków 

sanitarnych z terenu  PPNT strefa S1 Jasionka. 

Rury PVC kanalizacyjne nale�y prowadzi� ze spadkiem min. 0,3% dla rur dn 315 i 0,5% 

dla dn 200 . 
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Zgodnie z ustaleniami p.4   PN-92/B-10735 gł�boko�� uło�enia przewodu powinna by�
taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz�dnej terenu wynosiło co najmniej 

1,20 m. 

Gł�boko�� posadowienia wodoci�gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł�boko��
przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 

m wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  

Kanalizacj� sanitarn� tłoczn� nale�y wykona� z rur PE SDR 17. 

Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej : 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 200 mm  - 1437,0m 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 250 mm  -   561,00m 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 315 mm  -   858,00m 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90  -  133,00m 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 160 -   66,00m 

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.

Na trasie kanalizacji projektuje si� studzienki przelotowe i poł�czeniowe o �rednicach   

425 i 1000 mm z tworzywa. Studzienki projektuje si� z włazami typu ci��kiego. Gór�
studzienek z włazami nale�y dostosowa� do istniej�cego terenu. 

Przej�cia kanałami przez �cian� studzienek wykona� jako szczelne z zastosowaniem 

przej�cia tulejowego przelotowego. Odległo�ci pomi�dzy studzienkami do 50 m. 

Na zako�czeniu ka�dego przewodu tłocznego nale�y wykona� studzienk� rozpr��n�.  
Przyj�to studzienki rozpr��n� EKO-SYSTEM-POLSKA 1000 z polietylenu PEHD.  

Przepompownie �cieków

Z uwagi na ukształtowanie terenu i układ sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym było 

zaprojektowanie dwóch strefowych przepompowni �cieków.  

Obudowy pompowni dn 1500, �elbetowe z betonu B45. 

Wszystkie elementy metalowe pompowni  wykonane b�d� ze stali kwasoodpornej, 

armatura �eliwna kołnierzowa. Pompy z wolnym przelotem np. ITT Flygt.  

Ka�da przepompownia wyposa�ona b�dzie w szaf� sterownicz� z monitoringiem 

radiowym. W pompowniach przewiduje si� układ dwupompowy ( w tym jedna pompa 

rezerwowa). 

Teren pompowni zostanie  ogrodzony  siatk� powlekan� H – 1,5 m na słupkach stalowych  

φ 65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrze�y trawnikowych z bram�  
dwuskrzydłow� szer.5,00m wykonan� z profili stalowych zamkni�tych. 

Teren pompowni nale�y utwardzi� �u�lem kotłowym gr.15 cm w obrze�u trawnikowym,  

o powierzchni jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni.  

Dojazd do pompowni o szer. min 4.0m na obci��enie max 27T.  

Pompownie zaprojektowano na nast�puj�ce parametry : 

PP1:
Qs = 4,4 l/s

Rz�dna terenu :    207,80 

Rz�dna dna napływu :   204,80  

Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego :  206,30 

Rz�dna dna ruroc. tłocznego przy odbiorze �cieków : 208,57 

Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 90  

oraz  2 pompy (1 rezerwowa ) z wolnym przelotem o mocy elektrycznej N=2,0 kW.  

PP2:
Qs =14,5 l/s

Rz�dna terenu :    208,10 

Rz�dna dna napływu :   205,00  

Rz�dna osi wyj�cia ruroci�gu tłocznego : 206,60 



6

Rz�dna dna ruroc. tłocznego przy odbiorze �cieków: 207,00 

Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE160 oraz  2 pompy (1 rezerwowa ) z wolnym 

przelotem o mocy elektrycznej N=3.1 kW 

  

Wykopy

Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE 

powinny by� prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty 

ziemne.Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.  

Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�� wykopu pod rury  

o �rednicy 315 mm winna wynosi� 0,85-1,15 m.  

W strefie wysokich wód gruntowych ( w rejonie rowów) wykopy nale�y wykona� jako 

w�skoprzestrzenne  o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  

	ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, za 

pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o grubo�ci 

50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek 

pionowych i rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez odeskowanie 

oraz zapewni� mo�liwo�� wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie 

odwodnionym.  

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad 

wierzch rury) nale�y wykona� z piasku sypkiego drobno – �rednio - lub gruboziarnistego 

bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by� zag�szczona w procencie  

co najmniej równym zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 

Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było 

kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi� rury. 

Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� kanał warstw� piasku 

grubo�ci 10 cm.Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym przestrzegaj�c 

jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego). 

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  

z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci� do wska
nika Is > 90% . 

Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje si�
wykonywanie wykopów  skarpowych bez obudowy, z obudow� szczeln� w strefie 

kanałowej. 

Zasypywanie wykopu nale�y wykona� po dokonaniu prób ci�nieniowych i po wykonaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej 

Odwodnienie wykopów

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki  

i dochodzi do 0,6 m ppt. przewiduje si� odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów. 

Na sieci głównej igłofiltry  wpłukiwane dwustronnie co 1,0 m na gł�boko�� 5m. 

Dla pozostałej sieci odwadnianie wykopów b�dzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku 

zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z wykopu, poprzez specjalne studnie 

wykonane z kr�gów betonowych � 600 o gł�boko�ci 1,5m poni�ej dna wykopu 

umieszczone w odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc� igłofiltrów .  

Monta� pompowni nale�y przeprowadzi� w szalowanym wykopie o �cianach pionowych 

umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nale�y w dnie wykopu 

zastosowa� zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry 

wpłukiwane na gł�boko�� do 7m , na długo�ci  czterech boków wykopu przepompowni w 

rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzi� do pobliskiego rowu. 
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Skrzy�owania z przeszkodami

Skrzy�owanie z kablami telekomunikacyjnymi 

Wykopy w pobli�u kabli telekomunikacyjnych nale�y wykonywa� r�cznie a na kable 

zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z projektowanym gazoci�giem �redniego ci�nienia 

W miejscu skrzy�owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowanym  

gazoci�giem �redniego ci�nienia, przewód kanalizacji grawitacyjnej nale�y wykona� z rur 

PE uło�onych w wysokoci�nieniowej rurze ochronnej z PCV, bez ł�czenia rury 

przewodowej w rurze ochronnej. Ko�ce rury ochronnej zostan� wyprowadzone na 

odległo��, co najmniej 2,0 m od �cianki gazoci�gu licz�c w płaszczy
nie poziomej 

prostopadle do osi gazoci�gu i uszczelnione piank� poliuretanow�. Długo�ci rur 

ochronnych oraz �rednice pokazano w cz��ci rysunkowej projektu.  

Przekraczanie rowów  

Dno i �ciany rowów na odcinku skrzy�owania z proj. sieciami  nale�y umocni� płytami 

„krata” uło�onymi na chudym betonie. Miejsca przej�� nale�y oznakowa� słupami 

betonowymi. 

Kolizja z gazoci�giem wysokiego ci�nienia 

W miejscu skrzy�owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowanym  

gazoci�giem wysokiego ci�nienia, przewód kanalizacji grawitacyjnej nale�y wykona� z PE 

80- SDR 17,6 dz 315x18,7 ł�czonych przez zgrzewanie uło�onych w rurze ochronnej z PE 

80 SDR13,6 dz 500x36,8. Nale�y zwróci� uwag� aby ko�ce rury ochronnej były 

wyprowadzone po obu stronach na odległo��, co najmniej 10,0 m od �cianki gazoci�gu 

licz�c w płaszczy
nie poziomej prostopadle do osi gazoci�gu, uszczelnione piank�
poliuretanow� na długo�ci min 30 cm i zabezpieczone opask� termokurczliw� CSEM-F. 

Kanalizacja z rur PE wykonana b�dzie na całym odcinku mi�dzy studzienkami S15 i S16 

tj. na długo�ci 42 m, po 21m z ka�dej strony gazoci�gu. 

Nale�y zwróci� uwag� aby zgrzew rur PE nie wypadł na ko�cach rury ochronnej w strefie 

uszczelnienia. Studzienki kanalizacji sanitarnej S15 i S16 zlokalizowa� po 21m od osi 

gazoci�gu i s� to studzienki tworzywowe dn 1000 z włazami typu ci��kiego z otworami 

wentylacyjnymi. 

Przy skrzy�owaniu kanalizacji sanitarnej z gazoci�giem wysokiego ci�nienia nale�y 

kanalizacj� prowadzi� pod gazoci�giem z zachowaniem odległo�ci pionowej mi�dzy 

zewn�trznymi �ciankami rury ochronnej i gazoci�gu zgodnie z zał�czonym profilem. 

Odległo�� ta nie mo�e by� mniejsza od 0,25 m. 

Po obu stronach gazoci�gu, przewód kanalizacyjny nale�y oznakowa� za pomoc� słupków 

znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.  

Roboty ziemne w obr�bie gazoci�gu wysokiego ci�nienia nale�y wykona� r�cznie pod 

nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM Sp.z 

oo oddz. w Tarnowie lub Terenow� Jednostk� Obsługi w Rzeszowie. 

W miejscu skrzy�owania na długo�ci po 10 mb po obu stronach skrzy�owania, mierz�c 

wzdłu� gazoci�gu,  nad gazoci�giem wybra� grunt do gł�boko�ci 20 cm nad jego górn�
�ciank� na szeroko�� 25 cm. Po wykonaniu skrzy�owania gazoci�g nale�y zasypa�
warstw� piaski, �wiru do wysoko�ci 0,35m od powierzchni terenu a górn� warstw�
zasypa� gruntem rodzimym. 
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Uwaga! 

Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur z tworzyw 

sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „– zeszyt  

9,  oraz przepisami w zakresie BHP. 

5. SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji 

deszczowej dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego  

w Jasionce.  

Podstaw�  opracowania jest wykonana i przyj�ta do realizacji „Koncepcja Programowo 

Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów  PPNT” opracowana przez 

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2006 r. 

Odprowadzenie wód opadowych nast�pi do rowów C-0-2, C-0-2-3 oraz C-02-3-1. 

Z uwagi na ograniczone ilo�ci wody jak� mog� przyj�� rowy na terenie PPN-T zostan�
wykonane 2 zbiorniki retencyjne o pojemno�ci V1=1250 m

3 
i V2=4000 m

3
. Wody opadowe  

z projektowanych dróg odprowadzone zostan� (po wcze�niejszym podczyszczeniu) do 

zbiornika retencyjnego. 

Projekt zbiorników retencyjnych,  podczyszczanie wód z projektowanych dróg, 

pompownie wód deszczowych oraz odcinki kanalizacji tłocznej z wł�czeniem do rowów 

obejmuje tom III niniejszego opracowania.  

Sie� kanalizacji deszczowej.

Sie� kanalizacji deszczowej projektuje si� w układzie grawitacyjnym z rur PE lub PP 

strukturalnych o spiralnej budowie lub z rur wykonanych z �ywic poliestrowych o 

sztywno�ci SN10000. Kanały z rur spiralnych PE lub PP ł�czone poprzez spawanie 

ekstruzyjne natomiast ł�czenie rur �ywicznych poprzez ł�czniki wciskowe. Rury sieci 

kanalizacji deszczowej nale�y prowadzi� ze spadkiem zgodnie z cz��ci� rysunkow�
projektu. 

Zgodnie z ustaleniami p.4   PN-92/B-10735 gł�boko�� uło�enia przewodu powinna by�
taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz�dnej terenu wynosiło co najmniej 

1,20 m. 

Gł�boko�� posadowienia wodoci�gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł�boko��
przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 

1,0 m wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  

Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej : 

� DN500 mm   -  330,0m 

� DN600 mm   - 160,0m 

� DN800 mm   - 950,0m. 

� DN1000 mm - 1171,0m. 

� DN1200 mm -  28,0 m. 

� DN1400 mm - 104,0m. 

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.

Na trasie kanalizacji projektuje si� studzienki przelotowe z włazami typu ci��kiego.  

S� to studzienki zintegrowane wyposa�one w pier�cienie odci��aj�ce.  

Podstaw� studzienki zintegrowanej  nale�y obetonowa� po jej ustawieniu w wykopie  

i poł�czeniu z ruroci�giem, stosuj�c mieszank� betonow� przynajmniej klasy B15. 

Grubo�� otuliny betonowej nie mniejsza ni� 150 mm w najcie�szym miejscu. 

Otulina powinna obejmowa� cz��� przepływow� studzienki na całej jej długo�ci obejmuj�c 

ł�czniki oraz w gór� ł�cznik na rurze studziennej. Je�eli taki ł�cznik nie wyst�puje to 

obetonowa� do wysoko�ci 500 mm nad rur� przewodow�. 
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Wykopy

Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji z rur kanałowych  powinny by�
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania” oraz PN-EN 1610.  

Szeroko�� wykopu pod rury u podstawy winna wynosi� 2,0 m.  

W strefie wysokich wód gruntowych  wykopy nale�y wykona� jako w�skoprzestrzenne  

o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  

	ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, za 

pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o grubo�ci 

50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek 

pionowych i rozpór. 

Mo�liwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu 

segmentowego. Zagł�bienie obudowy nale�y realizowa� poprzez naprzemienne 

„wciskanie” �cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu.  

Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez odeskowanie 

oraz zapewni� mo�liwo�� wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie 

odwodnionym.  

Nale�y liczy� si� z powstaniem w trakcie odwadniania rozlu
nienia gruntu rodzimego w 

dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza �cian wykopu . Nale�y wi�c zapewni�
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu rodzimego 

oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej cz��ci umocnienia. 

Na stabilnym gruncie nale�y wykona� podsypk� o uziarnieniu 16-32 mm i wysoko�ci  

100 mm+0,2 DN rury. Na warstw� podsypki nakłada si� lu
n� warstw� wyrównuj�c�  
o grubo�ci 30-50 mm.. Ostatnia warstwa obsypki powinna ko�czy� si� 30 cm ponad 

wierzchołkiem rury. W strefie bocznej przewodu powinno si� zapewni� stopie�
zag�szczenia gruntu przynajmniej 95%. Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by  

w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, 

które mogłyby uszkodzi� rury. 

Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� kanał warstw� piasku 

grubo�ci 10 cm. Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym przestrzegaj�c 

jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego). 

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  

z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Odwodnienie wykopów

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej tam gdzie poziom wód gruntowych jest 

wysoki i dochodzi do 0,6 m ppt, odwodnienie wykopów przewiduje si� za pomoc�
igłofiltrów. 

Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�� inn� technologi�
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

Skrzy�owania z przeszkodami

Skrzy�owanie z kablami telekomunikacyjnymi 

Wykopy w pobli�u istniej�cych kabli telekomunikacyjnych nale�y wykonywa� r�cznie  

a na kable energetyczne zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z rowami  

Dno i �ciany rowów na odcinku skrzy�owania z proj. sieciami  nale�y umocni� płytami 

„krata” uło�onymi na chudym betonie. Miejsca przej�� nale�y oznakowa� słupami 

betonowymi. 
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Skrzy�owanie z projektowanym gazoci�giem �redniego ci�nienia 

Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma poł�czenia z pomieszczeniami na pobyt ludzi  

i zwierz�t w zwi�zku z tym na skrzy�owaniu z gazoci�giem nie zakłada si� rur 

ochronnych. 

Przekraczanie rowów  

Dno i �ciany rowów na odcinku skrzy�owania z proj. sieciami  nale�y umocni� płytami 

„krata” uło�onymi na chudym betonie. Miejsca przej�� nale�y oznakowa� słupami 

betonowymi. 

Kolizja z gazoci�giem wysokiego ci�nienia 

Projektuje si� kanalizacj� deszczow� nie maj�c� poł�czenia z pomieszczeniami dla ludzi                

i zwierz�t. 
Odcinek sieci gdzie wyst�puje skrzy�owanie z istniej�cym gazoci�giem wysokiego 

ci�nienia ( mi�dzy studzienkami D13-D14) sie� projektuje si� z rur ci�nieniowych HOBAS 

dn 1000 x 21,2mm na ci�nienie PN 10. Ł�czenie rur realizowane za pomoc� bardzo 

szczelnych ł�czników systemowych FWC na ci�nienie PN10. Uszczelnianie ł�czników 

wykonane jest z elastomeru.  

Studzienki kanalizacji sanitarnej D13 i D14 zlokalizowa� po 17 m od osi gazoci�gu i s� to 

studzienki zintegrowane z włazami typu ci��kiego z otworami wentylacyjnymi. 

Przy skrzy�owaniu kanalizacji deszczowej z gazoci�giem wysokiego ci�nienia nale�y 

kanalizacj� prowadzi� pod gazoci�giem z zachowaniem odległo�ci pionowej mi�dzy 

zewn�trznymi �ciankami rury ochronnej i gazoci�gu zgodnie z zał�czonym 

profilem(0,65mb). Odległo�� ta nie mo�e by� mniejsza od 0,25 m. 

Po obu stronach gazoci�gu, przewód kanalizacyjny nale�y oznakowa� za pomoc� słupków 

znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.  

Roboty ziemne w obr�bie gazoci�gu wysokiego ci�nienia nale�y wykona� r�cznie pod 

nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM Sp.z 

oo oddz. w Tarnowie lub Terenow� Jednostk� Obsługi w Rzeszowie. 

W miejscu skrzy�owania na długo�ci po 10 mb po obu stronach skrzy�owania, mierz�c 

wzdłu� gazoci�gu,  nad gazoci�giem wybra� grunt do gł�boko�ci 20 cm nad jego górn�
�ciank� na szeroko�� 25 cm. Po wykonaniu skrzy�owania gazoci�g nale�y zasypa�
warstw� piaski, �wiru do wysoko�ci 0,35m od powierzchni terenu a górn� warstw�
zasypa� gruntem rodzimym. 

Uwaga! 

Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur z tworzyw 

sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „– zeszyt  

9,  oraz przepisami w zakresie BHP. 

6. SIE� GAZOWA �REDNIEGO CI�NIENIA. 
�

�

Nazwa inwestycji i adres.

Budowa sieci gazowej  �redniego ci�nienia (do 0,5 MPa) dla zasilania Podkarpackiego 

Parku Naukowo – Technicznego II Etap – Strefa S1-3 w miejscowo�ci Jasionka.  

Cel i  zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budow� gazoci�gu 

�redniego ci�nienia (do 0,5 MPa) dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo – 

Technicznego II Etap – Strefa S1-3 w miejscowo�ci Jasionka. 
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Zgodnie z otrzymanymi w/w “Warunkami techniczne do opracowania dokumentacji 

projektowej sieci gazowej �redniego ci�nienia dla zasilania Podkarpackiego Parku 

Naukowo – Technicznego II etap – Strefa S1-3” wydanymi przez Zakład Gazowniczy 

Rzeszów TR-1/4094/82/09 wł�czenie projektowanej sieci gazowej nale�y wykona�  
do ko�cówki sieci gazowej �redniego ci�nienia PE 160x14.6 wybudowanego dla I etapu  

PPNT S-1 Jasionka. 
�

Podstawa  opracowania.

Podstaw� opracowania stanowi�
• mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa do celów projektowych w skali 1 : 1000 

• warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr TR-1/4094/82/09 z 26.03.2009 r. 

• obowi�zuj�ce normy, przepisy prawne w zakresie projektowania 

• wizja  lokalna w terenie. 
�

Cel inwestycji.

Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie dostawy gazu do odbiorców. 

Parametry  pracy  sieci.

- �rednica sieci  z  rur  PE 180x16,4 mm.
Maksymalne  ci�nienie  robocze  MOP = 0,5 MPa, 

Ci�nienie  robocze  OP  w  zakresie  od  0,07  do  0,5  MPa. 

Maksymalne  dopuszczalne  ci�nienie  pracy  MAOP = 0,5 MPa, 

Maksymalne  ci�nienie  przypadkowe  MIP = 0,70 MPa   

OBLICZENIA  napr��e�  obwodowych  dla  MOP = 0,5 MPa,  gazoci�g  w  

pierwszej  klasie  lokalizacji. 

Gazoci�g zasilaj�cy  wykona�  z  rur  PE 180x16,4 mm. 
σ  ≤  MRS*0,5  dla  rur  wykonanych  z  PE100 - MRS  =  8,3 MPa 

σ ≈  2,49 MPa,  <  4,0 MPa  warunek  został  spełniony. 

- �rednica sieci  z  rur  PE 225x20,5 mm.
Maksymalne  ci�nienie  robocze  MOP = 0,5 MPa, 

Ci�nienie  robocze  OP  w  zakresie  od  0,07  do  0,5  MPa. 

Maksymalne  dopuszczalne  ci�nienie  pracy  MAOP = 0,5 MPa, 

Maksymalne  ci�nienie  przypadkowe  MIP = 0,70 MPa   

OBLICZENIA  napr��e�  obwodowych  dla  MOP = 0,5 MPa,  gazoci�g  w  

pierwszej  klasie  lokalizacji. 

Gazoci�g zasilaj�cy  wykona�  z  rur  PE 225x20,5 mm. 
σ  ≤  MRS*0,5  dla  rur  wykonanych  z  PE100 - MRS  =  8,3 MPa 

σ ≈  2,50 MPa,  <  4,0 MPa  warunek  został  spełniony. 

Dla  projektowanej sieci gazowej  w  klasie  lokalizacji  pierwszej  lub  drugiej  została  

wyznaczona  strefa  kontrolowana  o  szeroko�ci  1  m.  W  strefie  tej  nie  nale�y  wznosi�  
budynków,  urz�dza�  stałych  składów i magazynów,  sadzi�  drzew  oraz  nie  powinna  

by�  podejmowana  �adna  działalno��  mog�ca  zagrozi�  trwało�ci  gazoci�gu  podczas  

jego  eksploatacji.  Dopuszcza  si�  za  zgod�  operatora  sieci  gazowej,  urz�dzanie  

parkingów  nad  gazoci�giem. 

Odległo��  pomi�dzy  powierzchni�  zewn�trzn�  gazoci�gu  i  skrajnymi  elementami  

uzbrojenia  powinna  wynosi�  nie  mniej  ni�  40 cm,  a  przy  skrzy�owaniach   

i  zbli�eniach  -  nie  mniej  ni�  20 cm  dla  gazoci�gu  układanego  w  pierwszej  klasie  

lokalizacji  równolegle  do  podziemnego  uzbrojenia. 

Dopuszcza  si�  zmniejszenie  w/w  odległo�ci,  po  zastosowaniu  płyt  izoluj�cych  lub  
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innych  �rodków  zabezpieczaj�cych. 

Trasa sieci i sposób układania ruroci�gów.
�

Tras� sieci zaprojektowano maj�c na uwadze istniej�ce i projektowane zagospodarowanie  

i uzbrojenie terenu. Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na mapie sytuacyjno – 

wysoko�ciowej w skali 1 : 1000. 

Budowa sie� gazowa realizowana b�dzie w technologii rur polietylenowych. 

Długo�� sieci wynosi� b�dzie: 

- PE  typ  80  SDR11 ø 180 x 16,4 mm   L = 34,00 mb
- PE  typ  80  SDR11 ø 225 x 20,5 mm   L = 3883,00 mb 
�

Projektowana sie� wykona�  nale�y  z  rur  polietylenowych  z  PE  typ  80  SDR11.   

Dyspozycyjne ci�nienie w sieci gazowej wynosi:  

- minimalne 100 kPa  

- maksymalne 500 kPa  

Gazoci�g  nale�y  wykona�  zgodnie  z  Rozporz�dzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  

30-07 

-2001  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiada�  sieci  gazowe.  

(Dz.U.  nr  97/01  poz.1055). 

Projektowany  gazoci�g  mo�e  znajdowa�  si�  w  pierwszej  lub  drugiej  klasie  

lokalizacji  gazoci�gów. 

Operator  sieci  gazowej  dokona  ustalenia  klasy  lokalizacji  gazoci�gu  na  podstawie  

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego. 

Rury osłonowe przy skrzy�owaniu gazoci�gu z drogami, rury osłonowe zaprojektowano na 

przewodzie gazowym.  

Rury ochronne przy skrzy�owaniu gazoci�gu z kanałami sanitarnymi, rury ochronne 

zaprojektowano na przewodzie gazowym.  

�

Ruroci�gi.

Projektowan� sie� gazow� nale�y  wykona� z  rur  polietylenowych  PE  typ  80  SDR11 ø 

180  

x 16,4 mm oraz PE  typ  80  SDR11 ø 225 x 20,5 mm posiadaj�ce certyfikat ,,B’’ .  

- PE  typ  80  SDR11 ø 180 x 16,4 mm   L = 34,00 mb.   

- PE  typ  80  SDR11 ø 225 x 20,5 mm   L = 3883,00 mb 

Układy zaporowo-upustowe.

W miejscu zako�czenia proj. sieci gazowej oraz w miejscu odgał�zienia  przewiduje si�
układy zaporowo-upustowe, składaj�ce si� z armatury odcinaj�cej  i upustu.  

Jako armatur� odcinaj�c� na sieci gazowej zastosowano zasuw� kołnierzow� typu E2 – 

klinow�, krótk� DN 100, 150 i DN 200 nr kat. 4705 E2 firmy HAWLE wraz z obudow�
do zasuw typu i producenta j.w. Przykrycie rury nale�y ustali� w trakcie wykonawstwa. 

Obudowy umieszczono w skrzynce ulicznej �eliwnej nr kat. 857G. 

Na przewodzie upustowym przewidziano kurki kulowe PN 2,5 MPa umieszczone  

w skrzynce ulicznej �eliwnej nr kat. 856. 

Cało�� nale�y zamontowa� z wykorzystaniem płyt betonowych zgodnie z rysunkiem  

nr szczegółowym. 
�

�

�

�
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Wytyczne wykonawstwa i monta�u. 
  

Gazoci�g nale�y wykona� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30-07-

2001 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� sieci gazowe  

(Dz.U. nr 97/01 poz. 1055). 

Projektowany gazoci�g mo�e znajdowa� si� w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji 

gazoci�gu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przed lub w trakcie układania w wykopie rur nale�y przeprowadzi� kontrol� zewn�trznych 

powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych.  

Na powierzchniach tych nie powinny� wyst�powa� uszkodzenia mechaniczne takie jak 

rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazoci�gów z rur polietylenowych dopuszcza si�
wyst�powanie rys i zadrapa�, których gł�boko�� nie przekracza 10% grubo�ci �cianki, lecz 

nie wi�cej ni� 0,5 mm. Odcinki rur maj�ce na powierzchniach zewn�trznych 

niedopuszczalne rysy i zadrapania nale�y wyci��. W trakcie kontroli stanu powierzchni 

zewn�trznej rur nale�y sprawdzi� oznakowanie zgrzewów. Zgrzewy powinny by� opisane 

na rurze przy u�yciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by� zgodny z protokołem 

zgrzewania. 

Z przeprowadzonej kontroli nale�y sporz�dzi� protokół podpisany przez kierownika robót  

i inspektora nadzoru. 

Gazoci�g nale�y układa� na wyrównanym podło�u i podsypce o grubo�ci warstwy 0,1 m  

z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazoci�giem wykona� nadsypk�  
o grubo�ci warstwy 0,1 m. Nadsypk� nale�y zag��ci�.  
Po uło�eniu gazoci�gu w wykopie nale�y przeprowadzi� pomiary geodezyjno  

– inwentaryzacyjne. 

Dla osi�gni�cia stabilizacji temperatury i likwidacji napr��e� termicznych układanie 

gazoci�gu nale�y wykonywa� w nast�puj�cych etapach: 

1. Wyrówna� dno wykopu. 

2. Wykona� podsypk�. 
3. Uło�y� (lu
no) gazoci�g w wykopie. 

4. Wykona� obsypk� rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysoko�ci 

górnej tworz�cej rury. 

5. Po około 1-2 godzinach niezb�dnych na stabilizacj� termiczn�, wykona� nadsypk�  
i zasypk� gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów. 

Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazoci�gu, bezpo�rednio nad 

gazoci�giem nale�y  uło�y� ta�m� lokalizacyjn� lub przewód lokalizacyjny, a na 

wysoko�ci 0,4 m nad gazoci�giem nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawcz�. 
Układanie gazoci�gu nale�y wykonywa� z zachowaniem nast�puj�cych zasad : 

- za�lepi� znajduj�ce si� poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazoci�gu, 

- zabrania si� wleczenia lub przeci�gania rur i odcinków ruroci�gów PE po gruncie lub 

trawie, 

- zmian� kierunku trasy gazoci�gu nale�y wykonywa� przez zamontowanie kolana, łuku, 

z wykorzystaniem elastyczno�ci rur PE stosuj�c promienie gi�cia. 

Po wykonaniu prac monta�owych, uło�eniu gazoci�gu w wykopie nale�y dokona�
odbiorów skrzy�owa� gazoci�gu z ewentualnie istniej�cym uzbrojeniem podziemnym.  

Na okoliczno�� dokonanych odbiorów skrzy�owa� wykonawca robót spisuje  

z wła�cicielem istniej�cego uzbrojenia stosowny protokół. 

Roboty  ziemne.  

Roboty ziemne pod projektowany gazoci�g nale�y wykona� zgodnie z norm� BN  

- 83/8836 –02 oraz Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów 

Budowlanych- w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  

budowlano – monta�owych Dz.U. 47 Poz. 401 z 2003 r. oraz PN-B 06050. 
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Wykopy pod projektowany gazoci�g nale�y wykonywa� mechanicznie a w pobli�u 

skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem r�cznie. Wykopy nale�y rozpocz�� od najni�szego 

punktu, aby zapewni� grawitacyjny odpływ wody z dna wykopu. 

Minimalna szeroko�� wykopu winna wynosi� 0,2 m + dn. 

Wykopy nale�y wykonywa� bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 

W przypadku wykonywania wykopów r�cznie lub konieczno�ci wykonywania prac 

monta�owych w wykopie, szeroko�� dna wykopu na prostych odcinkach powinna by�
wi�ksza o co najmniej 0,40 m od zewn�trznej �rednicy rury. Na łukach szeroko�� dna 

wykopu powinna by� o 50 % wi�ksza od szeroko�ci dna wykopu na odcinkach prostych.  

Wydobyty grunt powinien by� składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 

wolnego pasa terenu o szeroko�ci min 0,5 m od kraw�dzi wykopu.  

Wykopy prowadzone przez tereny le�ne zostan� oznakowane nie tylko ta�m� o jaskrawych 

kolorach, odstraszaj�cych zwierzyn�, ale tak�e siatk� w postaci ł�czonych ze sob� prz�seł 

na ,,nogach’’, która uniemo�liwi wej�cie na teren budowy zwierzyny – dolny pas siatki do 

wysoko�ci 30 cm b�dzie zabezpieczony dodatkowo pasami wzmocnionej folii ogrodniczej, 

co uchroni płazy przed wpadni�ciem do wykopu.    

W zwi�zku z tym �e teren przeznaczony pod uzbrojenie w sie� gazow� posiada niski 

poziom wód gruntowych. W przypadku pojawienia si� wód gruntowych w wykopie  

w miejscach wyst�powania wód gruntowych odwodnienie wykopów b�dzie wykonywane 

lokalnie. Zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z wykopu, poprzez specjalne 

studnie wykonane z kr�gów betonowych � 600 o gł�boko�ci 1,0m poni�ej dna wykopu 

umieszczone w odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc� igłofiltrów .  

Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl�dni� mo�liwo��
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada�
geologicznych wykonanych w lipcu 2007 r. Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych 

warunków mo�e przyj�� inn� technologi� odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe  

i skuteczne odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W przypadku skalistych lub kamienistych gruntów nale�y zabezpieczy� warstw�
wyrównawcz� o grubo�ci 0,10 - 0,20 m , wykonan� z piasku lub ziemi nie zawieraj�cej 

�adnych grud. Podobne warunki nale�y spełni� podczas zasypywania gazoci�gu.  

Gł�boko�� uło�enia gazoci�gów w wykopie �rednio wynosi 1,0 m, a gazoci�g nale�y 

układa� na wyrównanym podło�u i podsypce z piasku gr 10 cm. 

Nad ruroci�giem nale�y wykona� 20 cm obsypk� z piasku lub przesianego gruntu 

rodzimego. Obsypka powinna zapewnia� rurze podparcie z ka�dej strony i zabezpiecza�
przed obci��eniami zewn�trznymi.  

Wzdłu� projektowanego gazoci�gu w odległo�ci 0,30 – 0,40m nad rur� nale�y uło�y�
ta�m� ostrzegawcz� koloru �ółtego szeroko�ci 20,0cm (z napisem „Uwaga! Przewód 

gazowy); natomiast nad ruroci�giem ta�m� lokalizacyjn�. Ta�ma lokalizacyjna musi mie�
metalizowan� wst�g� umo�liwiaj�c� elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazoci�gu. 
�

Wytyczne monta�u rur polietylenowych.

Gazoci�g nale�y wykona� z rur polietylenowych z PE-HD typ 80 SDR 11 ø 180x16,4 mm,   

- PE HD typ 80 SDR 11 ø 225x20,5 mm przez zgrzewanie doczołowe. 

Zgrzewanie mo�e by� realizowane wył�cznie za pomoc� przeznaczonych do tego celu 

zgrzewarek posiadaj�cych atest IGNiG w Krakowie i wa�n� kalibracj�. 

Poł�czenia zgrzewane.

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewane mog� by� tylko materiały tego samego rodzaju (ł�czy� mo�na tylko 

cz��ci z tej samej klasy ci�nienia). 

Przed rozpocz�ciem zgrzewania czołowego ko�cówki rur winny by� doprowadzone  

do kształtu kołowego poprzez ostro�ne ogrzewanie (od 50-100
o
C) lub umieszczone  
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w specjalnych uchwytach przywracaj�cych rurom przekrój kołowy.  

Zgrzewanie doczołowe nie mo�e by� wykonywane w temperaturze otoczenia poni�ej 0
o
C, 

jak równie� podczas mgły niezale�nie od temperatury otoczenia. 

Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego : 

- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera si� mi�dzy 5 a 30
o
C 

- jest sucho 

- jest bezwietrznie 

W celu unikni�cia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ci�g powietrza, nale�y 

przeciwległe ko�ce rur zamkn��.  
Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmuj�:  

• ko�cówki przeznaczone do zgrzewania winny by� obci�te lub zeskrobane dla 

usuni�cia warstwy utlenionej, bezpo�rednio przed przyst�pieniem do zgrzewania  

• oczy�ci� ko�ce rur z piasku i innych zanieczyszcze�
• zamocowa� w uchwytach zgrzewarki zgrzewane ko�ce tak aby napisy na rurze 

były widoczne po monta�u gazoci�gu. 

• nastawi� czas nagrzewania : w temperaturze 20
O
C 10 sekund na ka�dy milimetr 

grubo�ci �ciany rury. W przypadku innej temperatury skorygowa� czas 

nagrzewania o ~1% czasu podstawowego na ka�dy stopie� ró�nicy od 20
o
C. 

• je�eli jest taka potrzeba ustawi� ci�nienie strugania 

• ko�cówki rur nale�y dosun�� do siebie i zestruga� strugiem do momentu uzyskania 

ci�głego wióra na całym obwodzie rury 

• sprawdzi� przyleganie powierzchni zgrzewanych- szczelina winna by� mniejsza 

ni� 0,5 mm a przemieszczenie �cianki nie mo�e przekracza� 10% jej grubo�ci. 

• przed ka�d� operacj� zgrzewania płyta grzewcza winna by� oczyszczona papierem 

zwil�onym alkoholem metylowym 

• sprawdzi� temperatur� płyty grzejnej 

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi� 210
0
C. Temperatura zgrzewania winna 

utrzymywa� si� w przedziale 200-220
0
C. Po wł�czeniu płyty nale�y odczeka� 5 min aby 

nast�piła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty. 

Czasy faz procesu zgrzewania:  

-t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysoko�ci 5-10% 

grubo�ci �cianki e) 

-t2 – czas nagrzewania (10 s na ka�dy mm grubo�ci �cianki rury) 

-t3 - czas przestawienia (max 6 s) 

-t4 – czas narostu ci�nienia (ok. 1s na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 

-t5 – czas studzenia (1,5 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 

-t6 – czas próby ci�nienia (8 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki. 

Ocen� jako�ci zgrzewu nale�y przeprowadzi� w oparciu o kryteria: 

- zgrubienie zgrzewowe powinno by� obustronnie okr�gło ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna by� gładka i nie mo�e wygl�da� na spienion�
(przegrzanie) 

- przesuni�cie �cianek ł�czonych rur nie powinno przekracza� 10% grubo�ci �ciany rury. 

Próby ci�nieniowe gazoci�gu mog� by� przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu 

zł�czy zgrzewanych. Warunek ten jest spełniony je�li od ostatniego zgrzewu upłyn�ła min. 

1 godzina. 

Po wykonaniu zgrzewania rur PE nale�y sporz�dzi� protokół zgrzewania powy�szych rur 

oraz sporz�dzi� kart� zgrzewów. 

�

Karta zgrzewania.

Monter ma obowi�zek wypełniania na bie��co karty zgrzein, tak, aby w ka�dej chwili 

mo�liwe było skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to 

szczególnie wa�ne, gdy� w przypadku jakichkolwiek zastrze�e� do wykonanych zgrzein 
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kontrolowany jest protokół zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowi�
podstaw� do odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Poza tym karta stanowi 

integraln� cz��� dokumentacji powykonawczej budowy. 

�

Protokół zgrzewania.

Celem kontroli parametrów zgrzewania przez samego zgrzewacza jak równie� przez 

słu�by kontrolne, zgrzewacz ma obowi�zek zapisywania wszystkich najwa�niejszych 

parametrów wpływaj�cych na jako�� zgrzeiny. Warto�ci te wpisywane s� do protokołu 

zgrzein. 

Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowi�zany do wypełniania jej 

na bie��co, gdy� protokół jest integraln� cz��ci� dokumentacji powykonawczej. Wszelkie 

sprawy sporne rozstrzygane s� na podstawie dokonanych w nim wpisów. Umo�liwia to 

bie��c� kontrol� prac monta�owych przez konfrontacj� oznacze� zgrzeiny na rurze. 

Inspektor nadzoru lub osoba upowa�niona przez inwestora winna na bie��co kontrolowa�
aktualizacj� protokołów zgrzein. 

Wpisy do protokołu zgrzewania musz� by� zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze. 

�

Kontrola prawidłowo�ci zgrzewania.

W ramach oceny wizualnej dokonuje si� ogl�dzin wypływki i pomiarów geometrii 

zgrzeiny. 

1. Do oceny b�d� nale�ały: 

· kształt wałeczków (równomierno�� na obwodzie), 

· gładko�� i jednorodno�� wypływki (brak 

widocznych gołym okiem rys, p�cherzy, p�kni�� i smug), 

· brak szczelin, szczególnie w rowku mi�dzy wałeczkami. 

· dopuszczalna odchyłka załamania osi w miejscu zgrzewania nie mo�e by� wi�ksza ni�
1mm na długo�ci 300mm od poł�czenia. 

Zgrzein� uznaje si� za prawidłow� gdy: k>0 
�

2. Oszacowanie warto�ci �redniej B�r. 

B�r=(Bmax+Bmin)/2 
Zgrzein� uznaje si� za prawidłow� gdy: 

Bmax � 1.1 B�r oraz Bmin �0.9 B�r
lub inaczej: Bmax- Bmin�0.2 B�r 

gdzie: Bmax- maksymalna szeroko�� zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym 

obwodzie rury, 

Bmin- minimalna szeroko�� zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym obwodzie 

rury, 

3. Szeroko�� zgrzeiny B�r 

B�r = (0.7do 1.0) *e 
gdzie ‘e’ jest nominaln� grubo�ci� �cianki rury. 

4. Szeroko�� wałeczków: 

b1 0.7*b2 

Usytuowanie słupków

Słupki oznaczeniowe umieszczone zostan� bezpo�rednio nad gazoci�giem na gł�boko�ci 

zapewniaj�cej ich stabilno�� w terenie. 

Dopuszcza si� ustawianie słupków oznaczeniowych poza osi� gazoci�gu pod warunkiem 

umieszczenia na słupku tablicy orientacyjnej z podanymi odległo�ciami od gazoci�gu. 
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Usytuowanie słupka powinno zapewnia� widoczno�� kolejnego słupka w obu kierunkach. 

Odległo�� mi�dzy słupkami nie powinna by� wi�ksza ni� 500 m. Górne ko�ce słupków 

powinny znajdowa� si� nad powierzchni� terenu na wysoko�ci, co najmniej 0,7 m. 

_ 0,3 m na terenie zabudowanym, 

_ 0,7 m na terenie niezabudowanym 

0,4 m poziom terenu ta�ma ostrzegawcza ta�ma lokalizacyjna gazoci�g z tworzywa

Nie nale�y ustawia� słupka w miejscach, w których byłby nara�ony na zniszczenie lub 

uszkodzenie oraz w miejscach, w których utrudniałby ruch pieszy i kołowy oraz upraw� pól. 

Słupki nale�y na załamaniach gazoci�gu i pomalowa� na kolor �ółty. 

Mocowanie tablic orientacyjnych

Tablice orientacyjne powinny by� umocowane w poło�eniu pionowym tak, aby 

płaszczyzna tablicy była równoległa do osi gazoci�gu. Tablice orientacyjne powinny by�
mocowane do  słupów i tym podobnych trwałych obiektów. 

Zaleca si�, aby wysoko�� mocowania tablic wynosiła od 1,2 m do 2,8 m licz�c od 

powierzchni terenu. 

�

Próba  szczelno�ci.

Po wykonaniu kontroli jako�ci poł�cze� i odbiorze prac zgrzewalniczych 

przeprowadza si� wst�pne badanie szczelno�ci przed opuszczeniem gazoci�gu do wykopu 

bez zamontowanej armatury. 

Badanie wst�pne nale�y przeprowadzi� przy u�yciu powietrza lub gazu 

oboj�tnego o ci�nieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosi� min. 1 godzin�
od chwili osi�gni�cia ci�nienia próby i ustabilizowania si� ci�nienia. W przypadku  

wyst�pienia jakichkolwiek podejrze� o nieszczelno�ciach, ka�de poł�czenie powinno 

podlega� badaniu za pomoc� �rodka pianotwórczego. Ujawnione nieszczelno�ci nale�y 

usun��, a poł�czenie ponownie zbada�. 
Po pozytywnym wyniku wst�pnej próby szczelno�ci i zasypaniu gazoci�gu nale�y 

przeprowadzi� próby wytrzymało�ci i szczelno�ci. Miejsca poł�cze� ko�ców odcinków 

próbnych, powinny by� odkryte podczas wykonywania próby.  

Zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 oraz PN-

92-M-34503 gazoci�g  nale�y podda� próbie wytrzymało�ci i szczelno�ci ci�nieniem nie 

mniejszym ni� iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ci�nienia roboczego.  

Maksymalne ci�nienie robocze gazoci�gu �r/c pr= 0,5MPa 

St�d ci�nienie próbne p Pr=1,5x0,5=0,75MPa
Przed wykonaniem próby szczelno�ci przył�cz musi by� oczyszczony od wewn�trz 

poprzez przedmuchanie.  

Czas trwania próby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania si� ci�nienia próbnego. 

Czynnikiem próbnym mo�e by� powietrze lub gaz oboj�tny wolny od zwi�zków 

tworz�cych osady. 
�

ELEMENTY ZWI�ZANE Z BUDOW� SIECI GAZOWEJ.

� Skrzy�owanie z wodoci�giem.

W skrzy�owaniach z wodoci�giem nale�y zachowa� odległo�� pionow� pomi�dzy 

zewn�trznymi �ciankami wodoci�gu i gazoci�gu 0,20 m. 

Przy skrzy�owaniu projektowanego gazoci�gu z projektowanym i istniej�cym 

wodoci�giem nie projektuje si� rur ochronnych. 
�

�

� Skrzy�owania z istniej�cymi i projektowanymi ruroci�gami kanalizacji deszczowej.

Skrzy�owania gazoci�gu z projektowanymi ruroci�gami kanalizacji deszczowej powinny 

by� wykonywane w ten sposób, by odległo�� pionowa mi�dzy zewn�trznymi �ciankami 
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krzy�uj�cego si� ruroci�gu kanalizacyjnego, a zewn�trzn� �ciank� gazoci�gu wynosiła nie 

mniej ni� 0,2 m. powy�sze skrzy�owanie nie wymaga rury ochronnej. 

Przy skrzy�owaniu projektowanego gazoci�gu z projektowan� kanalizacj� deszczow� nie 

projektuje si� rury ochronnej, gdy� projektowana kanalizacja deszczowa nie b�dzie miała 

poł�czenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz�t .  
� Skrzy�owania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi.

W przypadku układania gazoci�gów pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi 

uło�onymi w ziemi nale�y wykona� zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, 

osuwaniem na całej szeroko�ci wykopu pod gazoci�g. 

Odległo�� pionowa pomi�dzy zewn�trznymi �ciankami gazoci�gu i kabla powinna 

wynosi� nie mniej ni� 0,15 m. 

Istniej�ce kable eNN nale�y zabezpieczy� rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT  

φ A110 PS o dł. 3,0 m,  

� Skrzy�owania z liniami telekomunikacyjnymi.

W przypadku układania gazoci�gów pod kablowymi liniami telekomunikacyjnymi uło�onymi 

w ziemi nale�y wykona� zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na całej 

szeroko�ci wykopu pod gazoci�g. 

Odległo�� pionowa pomi�dzy zewn�trznymi �ciankami gazoci�gu i kabla powinna 

wynosi� nie mniej ni� 0,15 m. 

Istniej�ce i projektowane kable telekomunikacyjne nale�y zabezpieczy� rurami 

ochronnymi dwudzielnymi PVC φ 110/5 o dł. 5,0 m,  

� Kolizje z istniej�cymi drzewami.

Trasa projektowanego gazoci�gu przewiduje potrzeb� wycinki istniej�cych drzew. 
�

� Pasy monta�owe oraz pasy zaj�cia terenu.

Wzdłu� trasy przekładanego gazoci�gu na czas jego realizacji przewiduje si� ,,pasy 

monta�owe’’, w których przeprowadzane b�d� wszelkie prace zwi�zane z budow� jak: 

- wykonanie wykopów 

- składanie ziemi 

- transport materiałów 

- prace maszyn i urz�dze�
� Zaopatrzenie budowy w media.

a) energia elektryczna 

Nie przewiduje si� budowy tymczasowej linii elektrycznej napowietrznej do zasilania 

spawarek i zgrzewarek. Spawanie zakłada si� spawarkami spalinowymi. Zasilanie 

zgrzewarek nast�powa� b�dzie z agregatu. 

� Skrzy�owania z drogami.

Projektowany gazoci�g krzy�uje si� z istniej�cymi drogami gminnymi asfaltowymi, 

�wirowymi, drog� wojewódzk� oraz projektowan� drog�. 

Na powy�szej sieci gazowej przy skrzy�owaniu z powy�szymi drogami projektuje si� rury 

osłonowe PE80 SDR 11 ø 315 x 28,6 mm. 

� Skrzy�owania z gazoci�giem wysokopr��nym.

 Na trasie projektowanego gazoci�gu �redniego ci�nienia PE 225 dla PPNT Strefa 

S1-3 wyst�puje skrzy�owanie z gazoci�giem wysokiego ci�nienia dn 100. 

Gazoci�g �redniego ci�nienia projektuje si� z rur PE 80 SDR 11 225x20.5 ł�czonych  

za pomoc� zgrzewania doczołowego. Projektowany przewód gazowy po obu stronach 

skrzy�owania nale�y oznakowa� za pomoc� słupków znacznikowych z tabliczkami 

informacyjnymi.  
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Przy skrzy�owaniu projektowanego gazoci�gu z gazoci�giem wysokiego ci�nienia dn 100 

przyj�to prowadzenie projektowanego gazoci�gu pod gazem wysokiego ci�nienia tak aby 

odległo�� pionowa mi�dzy �ciankami rur wynosiła min 0,25m.  

Roboty ziemne w obr�bie gazoci�gu wysokiego ci�nienia nale�y wykona� r�cznie pod 

nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM sp.z 

oo oddz. w Tarnowie lub Terenow� Jednostk� Obsługi w Rzeszowie.  

MATERIAŁY  DO  BUDOWY  SIECI GAZOWEJ.  

Sie� gazow�  nale�y  wykona�  z: 

-  rur  polietylenowych  z  PE-HD  typ  80 SDR11  o  �rednicach  ø 180 x 16,4 mm,  

oraz o  �rednicach  ø 225 x 20,5 mm   -  ł�czonych  przez  zgrzewanie  doczołowe. 

Zgrzewanie  mo�e  by�  realizowane  wył�cznie  za  pomoc�  przeznaczonych   

do  tego  celu  zgrzewarek  posiadaj�cych  atest  IGNiG  w  Krakowie  i  wa�n�  kalibracj�. 
�

INFORMACJE DODATKOWE.

− Przed  przyst�pieniem  do  robót  nale�y  zgłosi�  ich  rozpocz�cie  w  Zakładzie  

Gazowniczym,  którego  pracownicy  b�d�  prowadzi�  odbiory  robót  zanikaj�cych. 

− Po  wykonaniu  gazoci�gu sporz�dzi�  inwentaryzacj�  geodezyjn�  powykonawcz�,  
której  dwa  egzemplarze  doł�czy�  do  dokumentów  odbiorowych. 

− Wszelkie  roboty  zwi�zane  z  budow� gazoci�gu powinny  by�  wykonane  przez  

Dostawc�  Gazu  na  zlecenie  Inwestora. 

− Budow� gazoci�gu wykona�  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  warunkami  i  normami. 

− Projektowana inwestycja nie kwalifikuje si� do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko 

− W strefie wpływu inwestycji na otoczenie nie znajduj� si� obiekty podlegaj�ce 

ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do dóbr kultury współczesnej 

− Projektowana inwestycja zabezpiecza interes osób trzecich 

Opracował: 

techn.  Mieczysław Bober             
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W CZASIE REALIZACJI ZADANIA - 
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NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO  

 STREFA S1-3  JASIONKA  
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstaw� opracowania informacji dotycz�cej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b 

Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó�n. zm.) oraz 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23-VI-2003 r. w sprawie informacji dot. 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

2. ZAKRES   ROBÓT   DLA   ZAMIERZENIA   BUDOWLANEGO   
OBJ�TEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Zakres obejmuje roboty wynikaj�ce z ustalonej budowy uzbrojenia terenu  

Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w miejscowo�ci Jasionka.                       

W zakres budowy wchodz�: 
1. Sie� wodoci�gowa  z rur PE w zakresie �rednic 110-315 mm 

2. Sie� kanalizacji sanitarnej z rur PVC w zakresie �rednic 200-315 mm 

3. Sie� kanalizacji deszczowej z rur �ywicznych w zakresie �rednic 500-1400 mm 

4. Sie� gazowa �redniopr��na z rur PE w zakresie �rednic 160 i 225 mm 

3.    KOLEJNO�� WYKONYWANIA ROBÓT W CZASIE BUDOWY 
SIECI SANITARNYCH  
1 Zagospodarowanie placu budowy 

2 Wykonanie wykopów pod sieci sanitarne 

3 Roboty budowlano-monta�owy poszczególnych sieci sanitarnych 

4 Próby i odbiory 

5 Zasypywanie wykopów i plantowanie terenów 

4.   PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA I WARUNKI BEZPIECZE�STWA   
      JAKIE MUSZA BY�  SPEŁNIONE W CZASIE BUDOWY SIECI   
     SANITARNYCH 

4.1.    Zagospodarowanie placu budowy
Rozpocz�cie  robót  budowlanych  uwarunkowane jest  od  wcze�niejszego 

wykonania zagospodarowania terenu budowy. Zagospodarowanie to winno by�
wykonane  

w zakresie : 

- wytyczenie terenu lokalizacji budowy, 

- wykonanie niwelacji terenu z uwzgl�dnieniem warunków prowadzenia robót, 

- wykonania drogi dojazdowej do terenu budowy z wydzielonymi przej�ciami dla 

pieszych, 

- doprowadzenia energii elektrycznej i wody 

- urz�dzenia powierzchni higieniczno-sanitarnych i socjalnych z urz�dzeniami 

wod-kan, 

- zapewnienie ł�czno�ci telefonicznej, 

- urz�dzenie składowisk materiałów i elementów budowy. 

Teren budowy i robót musi by� skutecznie zabezpieczony przed dost�pem osób 

postronnych. 
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Wjazd na teren budowy pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych oddzielony 

od zej�cia do przej�cia dla pieszych. Na planie nale�y zaznaczy� miejsce postojowe dla 

sprz�tu mechanicznego i samochodów. 

Szeroko�� drogi  na  placu  budowy  dostosowa� do wielko�ci  przewidywanych 

�rodków transportowych. Ci�gi komunikacyjne dla wózków i taczek po których 

dokonuje si� r�cznego przewo�enia ci��arów nie powinny mie� spadków wi�kszych 

od 10%. Przej�cia i strefy niebezpieczne powinny by� o�wietlone i oznakowane 

znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Przej�cia o pochyleniu wi�kszym od 13% 

nale�y zaopatrzy� w listwy poprzecznie umocowane. 

Balustrady powinny posiada� por�cze o wysoko�ci 1,1 m oraz deski kraw��nikowe  

o wysoko�ci 0,15 m. 

Strefa niebezpieczna w której istnieje zagro�enie spadania z wysoko�ci przedmiotów, 

powinna by� ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemo�liwiaj�cy 

dost�p osobom postronnym. 

Strefa ta nie mo�e wynosi� mniej ni� 1/10 wysoko�ci, z której mog� spada�
przedmioty. 

Instalacje rozdziału elektrycznej na terenie budowy powinny by� wykonane oraz 

utrzymywane i u�ytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagro�enia po�arowego 

pracowników przed pora�eniem pr�dem elektrycznym. 

Roboty zwi�zane z podł�czeniem, sprawdzaniem, konserwacj� i napraw� instalacji  

i urz�dze� elektrycznych mog� by� wykonywane wył�cznie przez osoby posiadaj�ce 

odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urz�dze� budowlanych bezpo�rednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległo�ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej ni�: 
a) 3,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym nie przekraczaj�cym 1 kV. 

Rozdzielnice budowlane pr�du elektrycznego znajduj�ce si� na terenie budowy 

nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. Rozdzielnice powinny 

by� usytuowane  

w odległo�ci  nie wi�kszej ni� 50,0 m odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilaj�ce urz�dzenia mechaniczne powinny by�
zabezpieczone    przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poł�czenia z 

urz�dzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo 

pracy osób obsługuj�cych takie urz�dzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz�dze� elektrycznych pod wzgl�dem 

bezpiecze�stwa powinny by� przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesi�cu, 

natomiast kontrola stanu i oporno�ci izolacji tych urz�dze�, co najmniej dwa razy w 

roku, a ponadto : 

a) przed  uruchomieniem urz�dzenia  po dokonaniu  zmian  i  napraw cz��ci 

elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urz�dzenia, je�eli urz�dzenie było nieczynne przed 

ponad miesi�c, 

c) przed uruchomieniem urz�dzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadku zastosowania urz�dze� ochronnych ró�nicowopr�dowych w w/w 

instalacjach, nale�y sprawdza� ich działanie ka�dorazowo przed przyst�pieniem do 

pracy. Dokonywane naprawy i przegl�dy urz�dze� elektrycznych powinny by�
odnotowane w ksi��ce konserwacji urz�dze�. 
Nale�y zapewni� dostateczn� ilo�� wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

 na budowie oraz  do celów higieniczno-sanitarnych,  gospodarczych  
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i przeciwpo�arowych. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uci��liwych nale�y zapewni� : 
- posiłki wydawane ze wzgl�dów profilaktycznych, 

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny by� dostosowane do warunków 

wykonywania pracy. 

Posiłki profilaktyczne nale�y zapewni� pracownikom wykonuj�cym prace : 

- zwi�zane z wysiłkiem fizycznym, powoduj�cym w ci�gu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny organizmu powy�ej 1500 kcal u m��czyzn 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy 

uwa�a si� okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje nale�y zapewni� pracownikom zatrudnionym : 

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poni�ej 10° 

C lub powy�ej 25°C. 

Na terenie budowy powinny by� urz�dzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno 

-sanitarne i socjalne - szatnie (na odzie� robocz� i ochronn�), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ust�py. 

Zabrania si� urz�dzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na  

terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje wi�cej ni� 20   

- pracuj�cych. 

W takim przypadku,  szafki  na odzie� powinny by� dwudzielne,  zapewniaj�ce 

mo�liwo�� przechowywania oddzielnie odzie�y roboczej i własnej. 

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mog� by� stosowane ławki, jako 

miejsca siedz�ce, je�eli s� one trwale przytwierdzone do podło�a. 

Jadalnia powinna składa� si� z dwóch cz��ci: 

a) jadalni wła�ciwej, gdzie powinno przypada� co najmniej 1,10 m
2
 powierzchni 

na ka�dego z pracowników jednocze�nie spo�ywaj�cych posiłek, 

b) pomieszcze�  do  przygotowywania,  wydawania  napojów oraz  zmywania 

naczy� stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszcze� higieniczno - sanitarnych w kontenerach 

dopuszcza si� ni�sz� wysoko�� tych pomieszcze� ni� 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny by� wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urz�dze� technicznych nale�y wykona�  
w sposób wykluczaj�cy mo�liwo�� wywrócenia, zsuni�cia,  rozsuni�cia si� lub 

spadni�cia składowanych wyrobów i urz�dze�. 
Materiały drobnicowe powinny by� uło�one w stosy o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 2,0, 

a stosy materiałów workowanych uło�one w warstwach krzy�owo do wysoko�ci nie 

przekraczaj�cej 10 - warstw. 

Odległo�� stosów przy składowaniu materiałów nie powinna by� mniejsza ni� : 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa�, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub �ciany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy u�yciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien 

by� wyposa�ony w sprz�t niezb�dny do gaszenia po�arów, który powinien by�
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów  
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i przepisów przeciwpo�arowych. Ilo�� i rozmieszczenie ga�nic przeno�nych 

powinno by� zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpo�arowych. 

4.2.     Roboty ziemne
Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót ziemnych : 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie w�skoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 

�cian wykopu przed obsuni�ciem si�; obci��enie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem pochodz�cym z wykopu), 

- potr�cenie pracownika lub osoby postronnej ły�k� koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dost�pnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny by� prowadzone na podstawie projektu okre�laj�cego 

poło�enie instalacji i urz�dze� podziemnych, mog�cych znale�� si� w zasi�gu 

prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie sieci, 

takich jak : 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe 

-   wodoci�gowe i kanalizacyjne, 

powinno by� prowadzone okre�leniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległo�ci w jakiej mog� by� one wykonywane od istniej�cej sieci i sposobu 

wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi�  
i umie�ci� napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost�pnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach , nale�y wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawi� balustrady zaopatrzone w �wiatło ostrzegawcze koloru czerwonego. Por�cze 

balustrad powinny znajdowa� si� na wysoko�ci 1,10 m nad terenem i w 

odległo�ci nie mniejszej ni� 1,0 m od kraw�dzi wykopu. 

Je�eli teren na którym wykonywane s� roboty ziemne nie mo�e  by� ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewni� stały jego dozór. 

Wykopy o �cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog�
by� wykonywane tylko do gł�boko�ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 

teren przy wykopie nie jest obci��ony w pasie o szeroko�ci równej gł�boko�ci 

wykopu. 

Wykopy bez umocnie� o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,0 m, lecz nie wi�kszej od 2,0 m 

mo�na wykonywa�, je�eli pozwalaj� na to wyniki bada� gruntu i dokumentacja 

geologiczno -in�ynierska. 

Je�eli wykop osi�gnie gł�boko�� wi�ksz� ni� 1,0 m od poziomu terenu, nale�y 

wykona� zej�cie (wej�cie) do wykopu. Odległo�� mi�dzy zej�ciami nie powinna 

przekroczy� 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach, oraz przemieszczanie osób 

urz�dzeniami słu��cymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Nale�y równie� ustali� rodzaje prac, które powinny by� wykonywane przez, co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl�du na mo�liwo��
wyst�pienia szczególnego zagro�enia dla zdrowia lub �ycia ludzkiego. Dotyczy to 

prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gł�boko�ci wi�kszej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione : 

- w odległo�ci mniejszej ni� 0,60 m od kraw�dzi wykopu, je�eli �ciany wykopu 
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s� obudowane oraz je�eli obci��enie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, je�eli �ciany wykopu nie s�
obudowane. 

Ruch �rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa� si� poza granic�
klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza� si� do tworzenia 

nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomi�dzy �cian� wykopu a kopark�, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub monta� rur w uprzednio wykonanym wykopie o �cianach 

pionowych i na gł�boko�ci powy�ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 

osób klatkami osłonowymi lub obudow� prefabrykowan�. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie nale�y demontowa� od 

dna wykopu i stopniowo usuwa� je w miar� zasypywania wykopu. 

4.3.     Roboty budowlano-monta�owe 
Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych : 

- upadek pracownika z wysoko�ci (brak zabezpieczenia), 

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót monta�owych przy 

u�yciu �urawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagro�enia). 

- pora�enie pr�dem  przy zgrzewaniu rur PE 

Roboty monta�owe konstrukcji rurowych i prefabrykowanych elementów 

wielowymiarowych mog� by� wykonywane na podstawie projektu oraz planu „bioz" 

przez pracowników zapoznanych z instrukcj� organizacji monta�u oraz rodzajem 

u�ywanych maszyn i innych urz�dze� technicznych. 

Odległo��   pomi�dzy   skrajni�   podwozia   lub   platformy   obrotowej   �urawia  

a zewn�trznymi cz��ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna 

wynosi� co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczególno�ci: 

- przechodzenia osób w czasie pracy �urawia pomi�dzy obiektami budowlanymi 

a   podwoziem   �urawia   lub   wychylania   si�   przez   otwory   w   obiekcie 

budowlanym, 

- składowanie materiałów i wyrobów pomi�dzy skrajni� �urawia budowlanego 

a konstrukcj� obiektu budowlanego. 

Punkty �wietlne przy stanowiskach monta�owych powinny by� tak rozmieszczone, 

aby zapewniały równomierne o�wietlenie, bez ostrych cieni i ol�nie� osób. 

Osoby przebywaj�ce na stanowiskach pracy,  znajduj�ce si� na wysoko�ci co 

najmniej 1,0 m od poziomu  ziemi, powinny by� zabezpieczone balustrad� przed 

upadkiem  

z wysoko�ci. 

Otwory w studzienkach przy których prowadzone s� prace lub do których 

mo�liwy jest 

dost�p ludzi,  nale�y zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� wpadni�cia lub ogrodzi�
balustrad�. 
Przy monta�u sieci z rur PE ł�czonych przez zgrzewanie nale�y przestrzega�
nast�puj�cych zalece� : 
- przestrzega� instrukcji obsługi urz�dze� do zgrzewania 
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- przewód zasilaj�cy płyt� grzewcz� i urz�dzenie skrawaj�ce o napi�ciu 220 V musi 

mie�   dodatkowy przewód uziemiaj�cy. Zabrania si� podł�czania płyty grzewczej do 

gniazda   wtykowego nie wyposa�onego w przewód i bolec uziemiaj�cy, 

- w przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj�cego urz�dzenia do zgrzewania- nale�y   

bezwzgl�dnie wymieni� przewód na nowy, 

- zabrania si� wł�czania struga poza układem mocowania rur – po zestruganiu nale�y   

zaczeka� do zatrzymania si� ostrzy, 

- płyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by� zerowana i starannie chroniona 

przed   deszczem i wilgoci� – zabrania si� pozostawiania płyty bez obsługi , gdy jest 

ona podł�czona   do pr�du 

- przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazoci�gu z polietylenu   

nale�y po odkopaniu gazoci�gu odprowadzi� z jego powierzchni ładunek 

elektrostatyczny   przez zwil�enie powierzchni rury tkanin� nasycon� wod�  
z detergentem i uziemieniu rury 

-  tkanina powinna ł�czy� rur� z wilgotn� ziemi� przez okres wykonywania prac.  

4.4. Maszyny i urz�dzenia techniczne u�ytkowane na placu budowy 
Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u�yciu maszyn  

i urz�dze� technicznych : 

- pochwycenie ko�czyny górnej lub ko�czyny dolnej przez nap�d (brak pełnej 

osłony nap�du), 

- potr�cenie pracownika lub osoby postronnej ły�k� koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dost�pnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- pora�enie    pr�dem    elektrycznym    (brak    zabezpieczenia    przewodów 

zasilaj�cych urz�dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urz�dzenia techniczne oraz narz�dzia zmechanizowane powinny by�
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcj� producenta oraz 

spełnia� wymagania okre�lone w przepisach dotycz�cych systemu oceny zgodno�ci. 

Maszyny i inne urz�dzenia techniczne, podlegaj�ce dozorowi technicznemu, mog�
by� u�ywane na terenie budowy tylko wówczas, je�eli wystawiono dokumenty 

uprawniaj�ce do ich eksploatacji. 

Operatorzy lub maszyni�ci �urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych

maszyn o nap�dzie silnikowym powinni posiada� wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz�dze� technicznych, które nie 

posiadaj� kabin, powinny by�  zadaszone i zabezpieczone przed spadaj�cymi 

przedmiotami oraz osłoni�te w okresie zimowym. 

5. INSTRUKTA� PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO          
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si� jako : 

- szkolenie wst�pne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane winny by� w oparciu o programy poszczególnych 

rodzajów szkolenia. 

Szkolenia   wst�pne   ogólne   („instrukta�   ogólny")   przechodz�  wszyscy   nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
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Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  

w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowi�zuj�cymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 

pomocy. 

Szkolenie wst�pne  na  stanowisku  pracy  („Instrukta� stanowiskowy")  powinien 

zapozna� pracowników z zagro�eniami wyst�puj�cymi na okre�lonym stanowisku 

pracy,  sposobami  ochrony przed zagro�eniami,  oraz metodami  bezpiecznego 

wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst�pnego ogólnego, szkolenia wst�pnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,  powinien by�
potwierdzony przez pracownika na pi�mie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

roboczych, powinny by� przeprowadzane w formie instrukta�u nie rzadziej ni� raz na 3 

lata, a na stanowiskach pracy, na których wyst�puj� szczególne zagro�enia dla 

zdrowia lub �ycia oraz zagro�enia wypadkowe - nie rzadziej ni� raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów �urawi, maszyn budowlanych  

i innych maszyn o nap�dzie silnikowym powinni posiada� wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny by� udost�pnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpiecze�stwa i higieny pracy dotycz�ce : 

- wykonywania prac zwi�zanych z zagro�eniami wypadkowymi lub zagro�eniami 

zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urz�dze� technicznych, 

- post�powania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny okre�la� czynno�ci do wykonywania przed rozpocz�ciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno�ci do 

wykonywania po jej zako�czeniu oraz zasady post�powania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzaj�cych zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno 

dopu�ci� pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiej�tno�ci, a tak�e dostatecznej znajomo�ci 

przepisów BHP. 

Bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy 

sprawuj� odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowi�zków. 

  6.    �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH

Bezpo�redni nadzór na bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach 

pracy sprawuj� odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowi�zków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpo�rednich zagro�e� dla �ycia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy :  

a)       niewła�ciwa ogólna organizacja pracy : 
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- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada�, 
- niewła�ciwe polecenia przeło�onych, 

- brak nadzoru, 

- brak instrukcji posługiwania si� czynnikiem materialnym, 

- tolerowanie przez nadzór odst�pstw od zasad bezpiecze�stwa pracy, 

- brak lub niewła�ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze�stwa pracy 

i ergonomii, 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez bada�
        lekarskich, 

b)       niewła�ciwa organizacja stanowiska pracy : 

- niewła�ciwe usytuowanie urz�dze� na stanowiskach pracy, 

- nieodpowiednie przej�cia i doj�cia, 

- brak �rodków ochrony indywidualnej lub niewła�ciwy ich dobór. 

Osoba kieruj�ca pracownikami jest obowi�zana : 

- organizowa�    stanowiska    pracy    zgodnie    z    przepisami    i    zasadami 

bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

- dba� o sprawno�� �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- organizowa�, przygotowywa� i prowadzi� prace, uwzgl�dniaj�c zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami zwi�zanymi z warunkami �rodowiska pracy, 

- dba� o bezpieczny i  higieniczny stan  pomieszcze� pracy i wyposa�enia 

technicznego, a tak�e o sprawno�� �rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

- zapewni� organizacj� pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj�cy 

pracowników    przed    zagro�eniami    wypadkowymi    oraz    oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uci��liwych, 

- zapewni� likwidacj� zagro�e� dla zdrowia i �ycia pracowników głównie przez 

stosowanie  technologii,   materiałów  i   substancji   nie  powoduj�cych  takich 

zagro�e�. 
W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników 

osoba kieruj�ca pracownikami obowi�zana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podj�cia działa� w celu usuni�cia tego zagro�enia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by� wyposa�eni w �rodki ochrony 

indywidualnej oraz odzie� i obuwie robocze, zgodnie z tabel� norm przydziału 

�rodków ochrony indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego opracowan� przez 

pracodawc�. 
�rodki  ochrony   indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia   i   bezpiecze�stwa 

u�ytkowników tych  �rodków powinny zapewnia� wystarczaj�c� ochron� przed 

wyst�puj�cymi zagro�eniami (np.: upadek z wysoko�ci, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Sprz�t ochrony osobistej pracowników powinien posiada� atesty oraz 

instrukcje okre�laj�ce sposób jego u�ytkowania, konserwacji i przechowywania.  

Na budowie powinny by� urz�dzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Je�eli roboty s� wykonywane w odległo�ci 

wi�kszej ni� 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowa�
si� przeno�na apteczka.  
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Je�eli w razie wypadku publiczne �rodki transportowe słu�by zdrowia nie mog�
zapewni� szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno 

dostarczy� dost�pne mu �rodki lokomocji.  

Na budowie powinien by� wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawieraj�cy 

adresy i numery telefonów:  

1) najbli�szego punktu lekarskiego,  

2) najbli�szej stra�y po�arnej,  

3) posterunku policji,  

7.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:  

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.jed.Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94 z pó�n. zm.), 

- art. 21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 106, poz. 1126 z pó�n. zm.), 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 

1321 z pó�n. zm.), 

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256), 

- rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

- rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996 r. 

w     sprawie     rodzajów     prac    wymagaj�cych     szczególnej     sprawno�ci 

psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 267), 

- rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie rodzajów prac, które powinny by� wykonywane przez co najmniej 

osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288), 

- rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. 

w sprawie uprawnie� rzeczoznawców do spraw bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

zasad   opiniowania   projektów   budowlanych,   w   których   przewiduje   si�
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej 

do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, poz. 290), 

- rozporz�dzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   28   maja   2996   r.   w   sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 276), 

- rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 

poz. 844 z po�. zm.), 

- rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urz�dze�

Opracował: 

in�. Maria Kluzek  


































