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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. 

Ustaw z 2020 r. Poz. 1333) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z zobo-

wiązującymi prze[pisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Funkcja 
Nr uprawnień  

Nr Izby Budowlanej 
Podpis i pieczęć 

   

PROJEKTANT 

Branża: sanitarna 
mgr inż. Włodzimierz Cichowlas 

 
Nr uprawnień: 
 
UAN 7342-123/92 
Nr Izby Budowlanej 
WKP/IS/0568/01 

 

SPRAWDZAJĄCY 

Branża: sanitarna 
mgr inż. Jerzy Chudy 

Nr uprawnień: 
 
UAN 7342-47/91 
Nr Izby Budowlanej 
WKP/WM/0546/01 

 

 

Niniejsze oświadczenie dotyczy: 

Temat:  Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 

Obiekt:  Wodociąg Dz 125mm – kategoria XXVI  

  Kanalizacja sanitarna Dz 200mm – kategoria XXVI                                                           

                                                           

  
Adres inwestycji: 

Adres:  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Topolowej 

Położenie: działka nr 25/7, obręb 0164 

  Jednostka ewid. 301701_01 Ostrów Wielkopolski                                                           

 
Inwestor: 

 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

          do projektu technicznego sieci wodociągowej  Dz 125 mm PE  oraz  kanalizacji 

sanitarnej Dz 200mm PVC-U w rejonie ulicy Topolowej  na                                                                                                                                                                                                                                                                        

dz. nr 25/7 , obręb 0164 w Ostrowie Wielkopolskim 

 

       1. Podstawa prawna 

     

 Zlecenie Inwestora: 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

 Odpisy pism i uzgodnień zawarte w części formalno-prawnej, 

 Wypisy z rejestru gruntu, 

 Normy i przepisy branżowe, 

 Wizja w terenie 

       

2. Rozwiązania techniczne.  

 

2.1.  Wodociąg.  

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno-

budowlanego sieci wodociągowej o średnicy Dz 125 m z włączeniem do głównej                                                                                                          

sieci w ulicy Topolowej z rur PVC Dz 225 mm poprzez wykonany odcinek sieci   

wodociągowej z rur PEØ125x7,4mm SDR 17 na przedmiotowej działce jako etap nr 

I zadania.  

Aby dokonać włączenia do istniejącej sieci  wodociągowej projektuje się przebudo-

wę hydrantu p-poż.  przesuwając go o 57,0m w celu równomiernego rozmieszczenia 

poszczególnych hydrantów.                                                         

Przewód rurociągu zaprojektowano z rur PEHD  PE100  PN10 do wody                 

PE Ø 125x7,4 mm SDR 17. 

Przy wyborze trasy rurociągu ustalonej w czasie wizji lokalnej w terenie i na pod-

stawie  mapy sytuacyjno – wysokościowej kierowano się:  

   - istniejącą zabudową, 

   - istniejącą infrastrukturą podziemną, 

   - warunkami podanymi przez WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. 

Przyłącza na poszczególne działki budowlane będą zaprojektowane  z nawiertki          

typu NN125x32mm wg. odrębnej dokumentacji. 

Przyłącza będą wykonane z rur ciśnieniowych  PE40mm. 

Do budowy rurociągu wodociągowego należy zastosować materiały z aktualnymi 

atestami  higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów. 

Rury polietylenowe należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych. 

Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie  w istniejący rurociąg na wysoko-

ści działki nr 25/6  wykonany z rur PE Ø125 x7,4mm w etapie nr 1 zadania. 

W tym celu należy  zdemontować  istniejący hydrant i zamontować go o 57,0m bli-

żej hydrantu H-2 a rurociągi połączyć za pomocą zgrzewu.     
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Na końcu sieci wodociągowej projektuje się   trójnik zaślepiony kołnierzem ślepym, 

a na odgałęzieniu trójnika należy zamontować hydrant podziemny DN80 z zasuwą   

kołnierzową równoprzelotową Ø80 mm. Projektowaną zasuwę zaopatrzyć należy w 

obudowę teleskopową do zasuw oraz skrzynkę żeliwną do zasuw. 

Projektuje się zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem kli-

na wykonane z żeliwa sferoidalnego  min. GGG40 DIN 1563 na ciśnienie  1,0 MPa  

malowanego farbą epoksydową (grubość powłoki ochronnej min. 250μm , krótka F4 

śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone masą plastyczną 

przed korozją. 

Obudowy zasuw i hydrantu  należy wokół umocnić płytą betonową lub brukowcem o  

powierzchni 0,60x0,60x0,15m w przypadku zabudowy w/w armatury w gruncie. 

Rurociąg należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną. 

Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany trwale połączony z wyprowadzeniami  

uzbrojenia sieci (zasuwy,hydranty). W węzłach zastosować kształtki kołnierzowe z   

żeliwa sferoidalnego min.GGG 40 wg.DIN 3067 z pokryciem antykorozyjnym -           

farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz o grubości min.250 um skręcane śrubami 

nierdzewnymi. 

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu  

rys.1 oraz profilem podłużnym nr 2. 

     

      2.2.Kanalizacja sanitarna. 

 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno- bu-

dowlanego kanału sanitarnego o średnicy Dz 200 mm wraz z trójnikami do przyle-

głych posesji  w rejonie ul. Topolowej w działce nr 25/7 z włączeniem do istniejące-

go kanału sanitarnego wykonanego na przedmiotowej działce w etapie nr 1 zadania z 

rur PVC Ø200x5,9 mm poprzez włączenie do istniejącej studni rewizyjnej o rzęd-

nych 135,62/133,84. 

Kanał sanitarny projektuje się ze spadkiem  0,5%   

Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżo-

wań z istniejącym uzbrojeniem  terenu oraz dla wyrównania dna, gdzie należy sto-

sować wykopy ręczne. Średnia głębokość ułożenia kanału będzie od 1,80m do 1,10m 

od powierzchni terenu. 

Kanał sanitarny projektuje się z rur PVC  200 x 5,9mm ,lite klasy S łączonych na 

uszczelki gumowe o łącznej długości 50,0m.  

Na trasie kanału zaprojektowano studnie rewizyjną betonową prefabrykowaną na  

uszczelki  gumowe  o średnicy Ø 1000mm  z kinetą betonową pokrytą powłoką  

POXITAR  F  z włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 z wypełnieniem betono-

wym bez wentylacji z  wkładką  tłumiącą w pokrywie włazu , zabezpieczeniami 

przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym H=140mm. 

Dla zapewnienia samoczyszczenia się rurociągu kanalizacyjnego w studni  nie pro-

jektuje się osadnika, a zaprojektowano wyprofilowaną kinetę w dnie studni.   

Ze względu na uwarstwienie podłoża gruntowego zaleca się wykonanie kanalizacji 

na ławie piaskowej o grubości warstwy 0,10m. 
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Spadki, głębokości, średnice jak i pozostałe parametry techniczne rurociągu przed-

stawiono na profilu podłużnych nr 3 oraz na projekcie zagospodarowania terenu nr1 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zostaną  wykonane z rur kanalizacyjnych z tworzywa   

sztucznego PVC Ø 160 x 4,7mm klasy S/szereg SDR 34/ wg. odrębnego projektu  

  

 3.  Rozwiązania materiałowe 

 

1.1 Wodociąg. 

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10  

szereg SDR 17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. 

Rury powinny być w kolorze niebieskim. Kształtki projektuje się również z poliety-

lenu typu PE100 PN 10 szereg SDR17. 

Przewiduje się następujące materiały podstawowe dla budowy wodociągu:  

- zasuwy wodociągowe kołnierzowe, żel. sferoid. DN   80 mm  - 1 szt. 

- skrzynka uliczna do zasuw                            - 1 szt. 

- obudowy do zasuw                                        - 1 szt. 

- trójniki kołnierzowe  T, żel. sferoid. DN 100/80                           - 1 szt. 

- kolano żeliwne N DN 80 ze stopką-GGG50                          - 1 szt. 

- hydrant podziemny C DN 80 –żel.sfer.GGG40                        - 1 szt. 

- tuleje kołnierzowe PE100/125-SDR17                                      - 3 szt. 

- kołnierz ślepy X DN100 żel.sferoid. GGG50                                 - 1 szt.                                   

- rury PEHD przewodowe Dz125 x 7,4 mm                                     - 200,0 m 

- taśma niebieska z  PCV                                                                  - 200,0 m 

- drut miedziany do lokalizacji sieci                                                  - 200,00m 

- bloki oporowe betonowe 0,60x0,60x0,15m                                  - 3 szt 

- tabliczki oznaczające dla zasuw i hydrantów                                 - 2 szt 

               

              3.2. Kanalizacja sanitarna. 

             

             Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z następujących materiałów 

             podstawowych: 

             - kanał sanitarny z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową  

               rury Dz 200 x 5,9 mmm                                                                             - 50,0m 

             - studnia rewizyjna betonowa Ø1000 zgodnie z normą PN-EN 1917:2004  - 1,0szt 

             - trójniki Dz 200/160 PVC-U                                                                        - 2,0szt 

             - właz żeliwno-betonowy D400 bez wentylacji                                              - 1,0szt                                        

 

2. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót na sieci wodociągowej. 

 

4.1 Warunki gruntowo-wodne. 

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne. 

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania pierwszego czwarto-

rzędowego poziomu wodonośnego.  
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    4.2  Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą branżową BN – 83/8836-02 w 

której zawarte są wymagania dotyczące wykopów ich zabezpieczenia i odbioru ro-

bót. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. 

Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w ternie projektowaną sieć      

wodociągową. 

Roboty w pasie drogowym należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć barier- 

kami ochronnymi zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu oraz oświetlić w nocy zgodnie z wymaganiami służb drogowych. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne  wy-

konywać ręcznie, a pozostałe roboty wykonywać mechanicznie. 

Projektuje się wykonanie wykopów dla sieci wodociągowej na całej jej  projekto-

wanej długości jako wąsko przestrzenne. Na całym odcinku projektowanej sieci  

wodociągowej należy wykonać pełną wymianę gruntu. 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed prze-

mieszczeniem gruntu przy zagęszczaniu. 

Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykona-

niu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

               

              4.3. Odwodnienie wykopów. 

Nie przewiduje się odwodnienia wykopu dla projektowanego wodociągu. 

 

              4.4. Umocnienie wykopów. 

Wykopy o głębokości do 1,0m nie będą umacniane, a powyżej 1,01m będą umac-

niane  szalunkami skrzyniowymi. 

 

  4.5 Roboty montażowe. 

Wykonawstwo należy prowadzić zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru  

robót budowlano – montażowych cz. I – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Montaż rur wykonywać zgodnie z instrukcją montażową układania w gruncie ruro-

ciągów z PVC wydaną przez producenta rur. 

Zamontowane uzbrojenie rurociągu oznakować tabliczkami informacyjnymi na 

słupkach lub obiektach stałych. Teren wokół zasuw umocnić elementami betonowy 

układać na głębokości 1,6m poniżej terenu, tak aby przykrycie rurociągu nie było 

mniejsze od 1,40m. 

Należy przed ułożeniem rurociągu wyrównać dno wykopu i wykonać podsypkę pod 

rurociąg, grubość warstwy 10 cm. 

Należy przestrzegać minimalnych odległości rurociągu od urządzeń podziemnych: 

- kable energetyczne i telekomunikacyjne  - 0,80 m 

- przewody kanalizacyjne i wodociągowe  - 2,0 m 

- znaki geodezyjne     - 2,0 m 

- słupów energetycznych    - 1,0 m 

- krawężników drogowych    - 0,5 m 
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Armaturę oraz kształtki odgałęźne należy montować zgodnie z technologią po-

szczególnych węzłów. Po ułożeniu rurociągu i zasypaniu warstwą piasku 20cm nad 

rurę należy położyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z PCV oraz drut mie-

dziany wzdłuż rurociągu  i połączony z armaturą w celu lokalizacji sieci. 

 

 4.6.Próba szczelności , dezynfekcji i odbiór 

 Próbę szczelności sieci wodociągowej należy wykonać zgonie z normą PN-EN 

805:2002 i wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbio-

ru sieci wodociągowych- Wymagania techniczne COBRiT Instal Zeszyt nr 3  w 

obecności Inwestora. Próbę ciśnienia należy przeprowadzić w trzech etapach: 

a) próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego 6 bar w czasie 24godz. 

b) próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym -10 bar w czasie 30min, 

c) główną próbę ciśnienia przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym-10 bar,metoda 

ubytku wody w czasie 10 min. 

               Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przewód wodociągowy prze-

płukać. 

 Po przepłukaniu rurociągu i przeprowadzeniu dezynfekcji ( 3% wodny roztwór 

podchlorynu sodu) w ciągu min. 24 godz. , całość rurociągu należy ponownie 

przepłukać i dokonać badań bakteriologicznych wody.  

 Po uzyskaniu pozytywnych wyników badanej wody rurociąg można przekazać do 

eksploatacji 

 

5.  Wytyczne dla budowy  kanalizacji sanitarnej. 

 

5.1.Warunki gruntowo-wodne. 

       W miejscu projektowanej kanalizacji  sanitarnej występują proste warunki geo-

techniczne. W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania pierw-

szego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.   

 

5.2. Roboty ziemne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Trasę kanalizacji sanitarnej wraz z trójnikami do przyległych posesji wytyczyć 

zgodnie z projektem zagospodarowania trenu zlecając służbie geodezyjnej, a po 

ułożeniu przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. nr 

8/75 poz. 47 ). 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą branżową BN – 83/8836-02 w  

której zawarte są wymagania dotyczące wykopów ich zabezpieczenia i odbioru ro-

bót. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. 

Podczas robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne 

uzbrojenia, jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi itp. zachowując 

je w nienaruszonym stanie. 

Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji z urządzeniami podziemnymi należy prowa-

dzić ręcznie z zachowaniem warunków BHP i pod nadzorem zainteresowanych 

służb posiadających podziemne uzbrojenia. 
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Należy zabezpieczać miejsca w rejonie prowadzonych robót, a napotkane przewody 

podziemne podwieszać. 

Roboty należy rozpocząć od zapewnienia odpływu na kanale sanitarnym. W tym 

celu należy wykonać podłączenie do  istniejącego kanału na wysokości działki nr 

25/6   poprzez istniejącą studnię rewizyjną o rzędnych 135,62/133,84.     

Po zapewnieniu prawidłowego odpływu należy przystąpić do wykonania kanaliza-

cji sanitarnej. 

Posadowienie kanału wykonać zgodnie z projektem zachowując prawidłowe spadki 

i głębokości. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady 

koordynacyjnej. 

Rurociągi w wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie o głębokości powy-

żej 1,20m należy układać przy zabezpieczeniu ścian wykopu szalunkami skrzynio-

wymi. 

Po ułożeniu przewodu wykop zasypać gruntem dowiezionym ( wymiana gruntu na 

grunt zagęszczalny –piasek lub żwir)  ubijając warstwami co 30cm. Do wysokości 

50cm nad górę rury zasypkę należy wykonywać ręcznie aby zabezpieczyć rury 

przed uszkodzeniem. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zachowaniem warunków normy bran-

żowej BN-83/8836-02 ”Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy od-

biorze.” 

Przy układaniu kanału z rur PVC należy przestrzegać norm i zaleceń zawartych w 

instrukcji  montażu rurociągów dostawcy rur. 

Po wykonaniu kanalizacji dokonać odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicz-

nymi odbioru robót” i poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-92/B-10735. 

 

5.3. Odwodnienie wykopów. 

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów dla projektowanej kanalizacji sanitar-

nej. 

 

5.4. Umocnienia wykopów. 

Wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, a powyżej 1,01m będą umacnia-

ne szalunkami skrzyniowymi. 

 

              5.5. Roboty montażowe. 

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszą  

odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykona-

nia  i  odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9  COBRTI Instal. 

Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Studnię rewizyjną betonową Ø1000 mm wykonać należy zgodnie z normą PN-EN   

1917 :2004/AC:2009. 

Górę studni należy zaopatrzyć w właz żeliwno-betonowy  klasy D 400 niewenty-

lowany. 

Włazy dla studni rewizyjnych w drogach nieutwardzonych należy umieszczać rów-

no  z  terenem. 
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              6. Odbiór robót kanalizacji sanitarnej. 

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji sanitarnej należy wykonać przy   

udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-

cji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. 

Całość prac montażowych z kanalizacją sanitarną z rur PVC-U wykonać należy  

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

zeszyt nr 9 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-

cji w  Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanych odcinków kanaliza-

cji w otwartym wykopie. 

 

  7. Ocena  przyjętych rozwiązań projektowanych w odniesieniu do ustalonych 

wymagań. 

 

Rozwiązania zastosowane w projekcie są zgodne z obowiązującymi w tym zakre-

sie przepisami i normami oraz wydanymi warunkami technicznymi przez Inwesto-

ra. 

 

         8.  Oddziaływanie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na      

              środowisko  naturalne. 

Wodociąg ,kanalizacja sanitarna ,studnie rewizyjne muszą być wykonane w sposób  

zapewniający szczelność konstrukcji ,uniemożliwiając przenikanie zanieczyszczeń  

do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko. 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną stwier-

dzającą o dopuszczeniu materiałów do obrotu i stosowania.  

Należy zminimalizować uciążliwości w postaci zanieczyszczenia powietrza powo-

dowanego spalinami pracującego sprzętu. 

Należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, 

gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp. 

Należy zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, 

a w szczególności nie prowadzić robót uciążliwych akustycznie w godzinach noc-

nych.  

 

         9.  Uwagi końcowe. 

1. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy powiadomić wszystkich             

użytkowników  urządzeń podziemnych. 

2. Wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi. 

3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiado-

mić projektanta. 

4. Wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną należy pomierzyć geode-

zyjnie. 

5. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają 

warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994r  w 

sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicz-

nych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994r nr 140 poz.776. 
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6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku 

umieszczonym w Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz.1250 udział infra-

struktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%. 

Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz.839 projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sani-

tarna należą do drugiej kategorii geotechnicznej. 

   

        10.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

                

Podstawą prawną „Informacji” jest  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji po-

szczególnych obiektów. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego sieci 

wodociągowej Dz125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w m.Ostrow 

Wielkopolski w rejonie ul. Topolowej. 

Kolejność realizacji robót: 

- wytyczenie trasy przebiegu wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej, 

- przystąpić do wykonania wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej zgodnie z   

  projektem budowlanym 

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

   - droga prywatna, działka prywatna 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie. 

  - sieć gazowa, infrastruktura elektroenergetyczna 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budwlanych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy prowadzeniu robót 

ziemnych i robót montażowych: 

 przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie 

robót w odpowiednich urzędach , 

 uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieci podziem-

nych, 

 teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w cel zabez-

pieczenia ich przed wypadkiem, 

 na terenie otwartym wzdłuż całego wykopu należy ustawić barierki ochronne, 

 w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

ręczne przekopy próbne, 

 przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów doty-

czących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę ochronną, 

 pracowników zatrudnionych  w wykopie należy tak rozstawić aby zapewnić ich 

wzajemne bezpieczeństwo, 
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 pracownicy przy rozbijaniu materiałów powinni posiadać okulary ochronne, 

 napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. Podwieszenie  kabli 

należy wykonywa pod nadzorem i wskazań ich  użytkownika, 

 wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość kładek , które powinny 

mieć dostateczne oparcie po obydwu stronach wykopu, 

 wykopy o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1,0 m należy umacniać 

szalunkami ażurowymi lub pełnymi, 

 do schodzenia do wykopu głębszego od 1,5m o ścianach pionowych należy 

używać drabiny metalowej przystawnej, 

 

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie ogólne w zakresie BHP 

- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie nie- 

  bezpiecznymi, 

- omówienie zasad stosowania przez pracowników odzieży ochronnej  oraz środków 

ochrony indywidualnej. 

 

 6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikają - 

cym  z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia   

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,       

umożliwiającą  sz;ybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na ce-

lu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracow-

ników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szko-

dliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowni-

ków osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzyma-

nia prac i podjęcia działań w cel usunięcia tego zagrożenia. 

Inwestycja nie wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu BIOZ” 

 

        11.  Wykaz  współrzędnych sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej  w rejonie  

ul. Topolowej ( dz. nr  25/7 obręb 0164  Miasto  Ostrów Wlkp). 

 
 

        Nr    
 

 

             X              

 

                Y 

 

               Z 

 

         W 1 

 

 

      5723717,8 

 

       6483786,9 

 

    134,98/133,35 

 

         W 2 

 

     5723709,9 

 

       6483643,5 

 

    133,15/131,63 
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         S1 

 

     5723719,5 

 

      6483795,5  

     

 

    135,20/134,09 

 

         T1 

 

 

     5723720,5 

 

      6483815,4 

 

    135,35/133,92 

 

         T2 

 

 

     5723720,3 

 

      6483811,6 

 

   135,32/133,94 
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