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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

Zamierzeniem budowlanym jest „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przykanalikami w miejscowościach Gózd i Łączna gm. Łączna 
Niniejsze zamierzenie obejmuje budowę: 

− kanału sanitarnego PVC-U ∅ 200 mm L = 9003,2 m 

− kanału sanitarnego PVC-U ∅ 160 mm L = 5200,0 m 

− kanału tłocznego z rur PEHD 110 x 10 mm L = 874,3 m 

− studzienek kanalizacyjnych betonowych ∅ 1200 mm  636 szt. 

− studni rozpręŜnych betonowych ∅ 1200 mm 2 szt. 

− studni rewizyjnych na rurociągu tłocznym betonowych ∅ 1200 mm 1 szt. 

− studni odpowietrzających na rurociągu tłocznym betonowych  

∅ 1200 mm 2 szt. 

− studni odwadniających na rurociągu tłocznym betonowych ∅ 1200 mm 2 szt. 

− tłoczni ścieków 2 szt. 

− zbiornika retencyjnego z kręgów betonowych DN 3000 mm 3 szt. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na terenie objętym powyŜszą inwestycją występują następujące obiekty 
budowlane: 

− kablowe linie eNN i eSN 

− kablowe linie telekomunikacyjne 

− napowietrzne linie energetyczne 

− drogi gminne, powiatowe, krajowa E7 

− gazociąg niskiego oraz wysokiego ciśnienia 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać 
zagroŜenie podczas realizacji robót.  

 
Do elementów mogących stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi moŜna zaliczyć wymienione w punkcie 2 sieci elektroenergetyczne 
niskiego oraz średniego napięcia, gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia 
oraz drogi ze względu na ruch uliczny. 
 

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót  
budowlanych 

W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z: 

− przysypaniem ziemią i upadkiem z wysokości podczas wykonywania 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości do 3,0m, 

− przygnieceniem przez elementy pompowni,  

− wypadki i kolizje drogowe 
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− poraŜenie prądem w razie uszkodzenia kabla energetycznego 

− wybuch gazu z ewentualnie uszkodzonego gazociągu  
 

5. Sposób prowadzenie instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Celem instruktaŜu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z 
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. 
Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących 
wystąpić zagroŜeń, a takŜe wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 
W czasie instruktaŜu naleŜy: 

− zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie); 

− przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagroŜenia na 
stanowisku pracy; 

− omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i 
zasad BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy; 

− łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 
 

Do zagadnień, które naleŜy omówić w ramach instruktaŜu naleŜy: 

− zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy; 

− ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i 
przejściach oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi; 

− zagroŜenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy; 

− wytyczne prawidłowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczące 
uŜywania i konserwacji narzędzi; 

− kultura miejsca pracy; 

− rodzaj, sposób uŜycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieŜy 
ochronnej i roboczej; 

− obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy; 

− zawiadamianie kierownictwa o kaŜdym wypadku przy pracy i awarii; 

− higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych);normy 
dźwigania i przenoszenia cięŜarów; 

− ochrona przeciwpoŜarowa; 

− prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania 
pracy, gdy zagraŜa ona Ŝyciu lub zdrowiu pracownika. 

 
InstruktaŜ przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika 
budowy. Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik 
budowy, grup robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w ksiąŜce 
szkolenia a ich odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zapoznać się z dokumentacją, 
która powinna określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), 
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sposób zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki 
szczelne), trasy urządzeń podziemnych a szczególnie kabli energetycznych, 
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom wód gruntowych, sposób 
odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia połoŜenia 
przewodów, wykopy winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub 
przedmiotów niezidentyfikowanych, naleŜy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, 
organy policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, 
młoty) naleŜy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla 
osób niezatrudnionych naleŜy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w 
napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła 
ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych naleŜy ustawić mostki robocze przenośne, 
zaopatrzone w poręcze i deski krawęŜnikowe. 
W innych sytuacjach wykop naleŜy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i 
odpowiednio oznakować za pomocą: 

− zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe; 

− chorągiewek z czerwonego płótna; 

− tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem; 

− latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 
Wykopy pionowe o głębokości powyŜej 1 m winny być zabezpieczone za 
pomocą odeskowania. Odeskowanie aŜurowe moŜna stosować tylko w 
gruntach zwartych. 
W wykopach powyŜej 1 m naleŜy wykonać bezpieczne zejście dla 
pracowników. Odległość między wejściami nie powinna przekraczać 20 m. 
Wykopy szerokoprzestrzenne naleŜy wykonywać z  pochyłymi skarpami, 
uwzględniając kąt stoku naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, 
winny być one ustawione w odl. min. 70 cm od krawędzi wykopu. Przebywanie 
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione, nawet w czasie 
postoju maszyny. 
Drogi transportowe wzdłuŜ niebezpiecznych skarp wykopów powinny 
przebiegać poza strefą wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy 
koparki powinny być w czasie pracy nocą dobrze oświetlone. 
 
Przeciski, przewierty 
Przy wykonywaniu przewiertów lub przecisków naleŜy stosować obudowę 
klatkową komory roboczej lub obudowę wbijaną. Szyb roboczy winien być 
otoczony balustradą i zabezpieczony przed wodami powierzchniowymi. W 
przypadku przecisku musi być zabezpieczona wymiana powietrza oraz 
zapewniona szybka łączność z przodkiem obudowy oraz komorami pośrednimi. 

 

 
 


