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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
• Zlecenie.

• Plan sytuacyjno – wysokościowy.

• Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji 

polegającej na budowie ciągu pieszo jezdnego, zlokalizowanej na działce nr 996/1 przy ul. 

Starowapiennikowej  w  Kielcach  wydane  przez  MZD  w  Kielcach  dnia  04.01.2010  r. 

(MZD/WKD/RKI/6215/1/W/10).

• Decyzja na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Starowapiennikowej (dz. nr 992/2) i Ma-

tejki (dz. nr 1023, 1031/4) przyłącza kanalizacji deszczowej na teren działki 996/1 w Kiel-

cach, Nr 177/2010 znak.: MZD/WP/RPP/7041/D/177/2010 wydana przez Miejski Zarząd 

Dróg w Kielcach w dn. 21.05.2010 r.

• Opinia ZUDP.

• Uzgodnienia międzybranżowe.

• Wizja lokalna w terenie.

• Obowiązujące normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odprowa-

dzenia wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji  polegającej na budowie przyłącza 

kanalizacji deszczowej przy ul. Starowapiennikowej na działce nr ewid. 996/1 w Kielcach.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.
Obecnie na terenie inwestycji znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne.

Najbliższe sąsiedztwo terenu planowanej inwestycji stanowią:

• strona zachodnia: ulica Emilii Plater z niską zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

• strona południowa: ulica Jana Matejki z niską zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

• strona północna: ul. Starowapiennikowa zabudową usługową,

• strona wschodnia: ulica Czachowskiego z niską zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

 Omawiany teren leży poza przestrzennymi formami ochrony przyrody oraz nie podlega 

ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Leży poza granicami obszarów objętych ochroną 
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NATURA 2000 ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

4. KANALIZACJA DESZCZOWA – STAN ISTNIEJĄCY.
Obecnie na terenie planowanej inwestycji wody opadowe które spływają od strony po-

łudniowej tj. od ul. Jana Matejki powodują zalewanie obszaru działki nr 996/1. 

W ramach inwestycji na terenie działki nr 996/1 wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczo-

wej, odwodnienia liniowego oraz studni celem odprowadzenia nadmiaru wód z powierzchni 

terenu projektowanej inwestycji.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA – STAN PROJEKTOWANY.
5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Odprowadzenie  wód deszczowych z  terenu inwestycji  odbywać się  będzie  poprzez 

układ sieci kanałów deszczowych, odwodnienia liniowego oraz studni kanalizacyjnych z wła-

zami. Trasy układu kanalizacji deszczowej pokazano na /rys.2/.

Projektowany układ kanalizacji obejmuje:

• Kanał PEHD SPIRO φ300mm Di-D4 – dł. 93,5 m.

• Studnia kan. φ1200mm D1-D3 – 3 szt.

• Studnia kan. φ1200mm z rusztem D4 – 1 szt.

• Odwodnienie liniowe Ol  - /B = 300mm, ΣL = 6,0 m/.

5.2. SIEĆ KANALIZACYJNA, MATERIAŁY, ŚREDNICE.

Kanały zaprojektowano z  rur PEHD typu “SPIRO” φ300mm sztywności obwodowej 

8kN/m2 (SN8). Włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanej studni  Di wg 

ZUD-173/2010 zaprojektowano z rury PE-HD SPIRO φ300mm. Połączenia rur PE-HD typu 

SPIRO odbywa się za pomocą dwukielichów z kompletem uszczelek z gumy EPDM.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny być oczyszczone oraz sprawdzone czy 

nie posiadają pęknięć lub uszkodzeń. Rury z wadami należy odrzucić.

Alternatywa:

Kanalizację deszczową można wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych 

z PVC SN8-SDR34. Połączenia rur kielichowe, na specjalną profilowaną uszczelkę gumową. 

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny być oczyszczone oraz sprawdzone czy nie po-

siadają pęknięć lub uszkodzeń. Rury z wadami należy odrzucić.
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5.3. STUDNIE KANALIZACYJNE.

Na przyłączu kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z prefabrykowanych krę-

gów betonowych o średnicy φ1200 mm. 

Studzienki typowe należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabryko-

wanej. Beton podłoża studzienek klasy B-10 grubości 10 cm . Płytę denną wraz z kinetą wy-

konać z betonu klasy B-20 z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkami 

uszczelniającymi i o podwyższonej odporności na korozję. Część dolną studni na wysokości 

wejścia kanałów wykonać z elementów prefabrykowanych tj. z kręgów betonowych z płytą 

denną i otworami na obsadzenie rur. Część górna z kręgów betonowych o średnicy φ1200 mm 

wg BN-86/8971-08. Studzienki należy przykryć płytą pokrywową pod właz φ1440/60. 

Właz kanałowy klasy D-400 na studni D1-D3 bez otworów wentylacyjnych o średnicy 

φ600 mm, wg PN-EN-124 posiadające certyfikat zgodności (wydany przez niezależną jed-

nostkę  certyfikującą).  Natomiast  na  studni  D4  należy zamontować  ruszt  żeliwny okrągły 

φ600 mm, zamykany na 2 rygle z wkładką TOPPREN oraz włączenie odwodnienia liniowego.

Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 0,3 m przeprowadzić za 

pomocą  pierścieni  kręgów  dystansowych  wyrównawczych  lub  bloczków  trapezowych. 

Wszystkie styki zatrzeć na gładko zaprawą cementową M5. Powierzchnie murowane pokryć 

gładzią cementową (otynkować) tylko z zewnątrz. 

W czasie wykonywania studni należy osadzić drabinki lub stopnie złazowe stalowe 

o średnicy φ30 mm z izolacja antykorozyjną (farba chlorokauczukowa) osadzone mijankowo 

w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 0,3 m (alternatywnie należy zamówić kręgi 

z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie two-

rzywem sztucznym). 

Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką 

z BITGUM, w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni / alternatywnie 2 x lepikiem lub izopla-

stem/. Przy przejściu kanałów przez studnie należy zastosować przejścia szczelne z uszczel-

nieniem gumowym lub uszczelki gumowe do połączeń rurowych. Szczegóły wykonania stu-

dzienek zgodnie z częścią graficzną /rys.4, 5 i 6/. 

W punkcie włączenia projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej do projekto-

wanej studni oznaczoną symbolem Di wg ZUD-173/2010, należy wykonać zgodnie z częścią 

graficzną opracowania /rys.4/. 
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5.4. PRZEJŚCIE SIECI KANALIZACYJNEJ POD PRZESZKODAMI.

Przejście  sieci  kanalizacji  deszczowej  w miejscach kolizji  z  wszelką  infrastrukturą 

podziemną tj. przewodami wody, kanalizacji sanitarnej oraz kablami energetycznymi i teleko-

munikacyjnymi należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Opinii ZUDP.

5.5. ODWODNIENIE LINIOWE.

W celu przejęcia znacznych ilości wód deszczowych projektuje się odwodnienie linio-

we systemu „ACO” zgodnie z częścią graficzną opracowania  /rys.6/. Odwodnienie liniowe 

wykonać w drodze Ol  - /B = 300 mm; L = 6,0 m; klasy D-400/.

5.6. GROMADZENIE ŚNIEGU NA TERENIE INWESTYCJI.

Na terenie inwestycji wyznaczone jest miejsce do gromadzenia śniegu, zgodnie  z czę-

ścią graficzną/rys.9/.

Jednocześnie zalegany śnieg w miejscu składowania w momencie roztopów częściowo 

wsiąknie w teren a częściowo odpłynie wzdłuż ciągu pieszo jezdnego do kanalizacji w ul. Sta-

rowapiennikowej.

5.7. REGULATOR PRZEPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH.

Z uwagi na możliwy falowy charakter spływów opadowych z terenu zlewni powodują-

ce chwilowe przeciążenia hydrauliczne projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej na-

leży zastosować regulator przepływu wód deszczowych w postaci zastawki wykonanej z two-

rzywa sztucznego PEHD gr. 35mm o wymiarach LxH-25-50 cm w studni D3. Zastawkę nale-

ży zamontować w połowie wysokości kanału za pomocą śrub stalowych nierdzewnych. Loka-

lizację regulatora przepływu pokazano w części graficznej projektu /rys.7/.

6. OBLICZENIA

W projekcie do obliczeń uwzględniono zlewnie z ul. Matejki poniżej 1-go skrzyżowa-

nia z ulicą bez nazwy. Odcinek ulicy powyżej rozpatrywanego terenu do ulicy Bolesława Pru-

sa to zlewnia którą należy w przyszłości uwzględnić przy kanalizacji deszczowej tj.: wysię-

gnik z ulicy bez nazwy do kolektora  φ600 mm położonego w ul. w Emilii  Plater zgodnie 

z częścią graficzną opracowania /rys.10/.

Aby sprawdzić prawidłowość działania zaprojektowanego systemu dokonano bilansu 

wód deszczowych i retencji kanałowej.
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6.1 ILOŚĆ WÓD DESZCZOWYCH ZBIERANYCH Z INWESTYCJI.

Ilość wód deszczowych obliczono metodą stałych natężeń deszczowych.

Odpływ ze zlewni obliczono według wzoru:  Q = q x Ψ x F [l/s] gdzie:

q -jednostkowe natężenie deszczu,

Ψ - współczynnik spływu,

F - powierzchnia zlewni.

Natężenie deszczu obliczeniowe: qobl. = 15 l/s*ha.

6.2. POJEMNOŚĆ SYSTEMU RETENCYJNEGO.

6.3. WNIOSKI.

Z przeprowadzonego bilansu wynika, że system retencji kanalizacji deszczowej stano-

wi 107% ilości wód opadowych z terenu zlewni. W związku z tym zostaje spełniony warunek 

w celu zabezpieczenia terenu przed zalewaniem z obszaru zlewni położonej powyżej rozpa-

trywanej inwestycji.
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BILANS WÓD DESZCZOWYCH
L.p Rodzaje

 terenu
pow.

A [m2]
pow.
A [ha]

Współ. spływu
ψ

nat. opadu obl.
qobl [dm3/s*ha]

nat. opadu max
qmax  [dm3/s*ha]

przepływ obl.
Qobl.  [dm3/s]

przepływ max
Qmax  [dm3/s]

czas tr.deszczu
[s]

pojemność
Vmax  [m3]

1 Zabudowa niska 882 0,088 0,55 15 300 0,73 14,55 600 8,73
2 Drogi, podjazdy 666 0,067 0,80 15 127 0,80 6,77 600 4,06
3 Zieleń 2142 0,214 0,10 15 127 0,32 2,72 600 1,63

RAZEM (1-6) 0,37 1,8 24,0 14,4

BILANS WÓD OPADOWYCH Z DACHÓW
STAN PROJEKTOWANY

BILANS POJEMNOŚCI SYSTEMU  KAN. DESZCZOWEJ
l.p

szerokość
b [m ]

wysokość
h  [m ]

średn ica
D [m ]

powierzchn ia
A [m2]

d ługość
L [m ]

pojem ność
V [m3]

1 Proj. kanał φ 300mm - 0,30 0,071 93,5 6,61
2 Proj odwod. liniowe 0,3 0,36 - 0,108 6,0 0,65
3 Proj. studnia D1  φ1200mm 1,86 1,20 1,130 - 2,10
4 Proj. studnia D2  φ1200mm 2,16 1,20 1,130 - 2,44
5 Proj. studnia D3  φ1200mm 2,06 1,20 1,130 - 2,33

6 1,15 1,20 1,130 - 1,30

15,4

Rodzaj system u

STAN PROJEKTOWANY
BILANS RETENCJI KANAŁOWEJ WÓD OPADOWYCH Z DACHÓW

RAZEM SUMA (1-6)

Proj. studnia D4 φ 1200mm 
z rusztem

mailto:koncept@konceptplus.pl


7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach 

krzyżowania się projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem w celu sprawdzenia 

prawdziwości założonych rzędnych uzbrojenia. O wszystkich odstępstwach należy poin-

formować projektanta w celu dokonania odpowiednich korekt w projekcie.

Wykopy  wykonać  jako  wąskoprzestrzenne  o  ścianach  pionowych,  wzmocnionych 

przez obudowę (odeskowanie, wypraski stalowe). Odległość pomiędzy odeskowaniem wyko-

pu a ścianą przewodu powinna wynosić z każdej strony min. 0,3 m. Wykopy należy wykony-

wać sprzętem mechanicznym, a na odcinkach uniemożliwiających pracę sprzętu mechanicz-

nego roboty wykonywać ręcznie. Przy kolizjach przestrzegać przepisów ogólnych BHP oraz 

postanowień normy PN-B/10736: 1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru. 

Przewody montować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta. Przewo-

dy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypką 20 cm nad wierzch rury. Pozostałą 

część wykopów należy stopniowo zasypywać gruntem rodzimym, kolejne warstwy dokładnie 

ubijając. Zasypkę można wykonać gruntem rodzimym pod warunkiem, że max wielkość czą-

stek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wykopów przywrócić do stanu pierwotnego. 

Stopień zagęszczenia powinien wynosić min. 97% zmodyfikowanej próby Proctora. Teren po 

zasypaniu wykopów przywrócić do stanu pierwotnego. Po wykonaniu kanału sporządzić in-

wentaryzację powykonawczą geodezyjną i wykonać przegląd kanałów kamerą.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z :

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe - Cz.2.

• Instrukcją Producenta rur.

• Normą PN-B/10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

• PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.

Uwagi:

• Na realizację uzbrojenia wykonawca winien posiadać zezwolenie wydane przez Miejski 

Zarząd Dróg.



• Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach krzyżo-

wania się projektowanego kanału deszczowego z istniejącym uzbrojeniem w celu spraw-

dzenia prawdziwości założonych rzędnych uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia 

istniejących przewodów należy dokonać odpowiednich korekt w projekcie.

• Wykonane  roboty  kanalizacji  deszczowej  należy  zgłosić  do  odbioru  technicznego  do 

MZD.

• Do odbioru technicznego przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizo-

wanego uzbrojenia oraz raport z inspekcji TV. 

Projektował:

mgr inż. Marcin Kochel

 

Sprawdził:

inż. Monika Burczyn-Wąsik
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OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy dla inwestycji pn: 

„Odprowadzenie wód opadowych z terenu działki nr ewid. 996/1 przy ul. 

Starowapiennikowej w Kielcach” został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy Technicznej. 

 

 

  

  
  
  

……………………………………………………… 
Podpis 

 
 
 
 
 
  

  
Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 – ustawy „Prawo Budowlane” 
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 Oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy dla inwestycji pn: 

„Odprowadzenie wód opadowych z terenu działki nr ewid. 996/1 przy ul. 

Starowapiennikowej w Kielcach” został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy Technicznej. 

  

 

  

  
  
  

……………………………………………………… 
Podpis 

 
 
 
 
 
  

  
Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 – ustawy „Prawo Budowlane” 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO.  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid. 996/1 przy ul. Starowapienniko-

wej w Kielcach. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem budowlano- 

wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie: 

• przyłącza kanalizacji deszczowej PE-300 mm dł. 93,5 m, 

• odwodnienia liniowego szerokości 0,3 m, dł. 6,0 m. 

Kolejność realizacji robót budowlanych winna być następująca: 

• organizacja placu budowy i zaplecza budowy, 

• rozbiórka nawierzchni (chodniki z płyt betonowych, podjazd , jezdnie ulic) i obrzeŜy be-

tonowych wraz z ich podbudową, 

• wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym i ręcznie pod przewody  (w pobliŜu istnie-

jącego uzbrojenia podziemnego) z częściowym wywozem urobku, 

• zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi, 

• wykonanie podsypki piaskowej ubitej sprzętem mechanicznym, 

• ułoŜenie w wykopie elementów przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci i uzbrojenia podziemnego, 

• wykonanie zasypki piaskowej z ubiciem sprzętem mechanicznym, 

• zasypanie wykopów, 

• wykonanie odwodnienia liniowego, 

• wykonanie pozostałych robót (droga, chodniki, zagospodarowanie terenu),  

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA , KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

W  stosunku do stanu istniejącego zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mo-

gą stanowić. 

• ruch pojazdów w ul. Starowapiennikowej podczas włączania się do studni, 

• głębokie wykopy, 

• nasypy urobku, 

• czynne kable telekomunikacyjne, 

• rurociągi ułoŜone poza wykopem, 

• cięŜkie elementy prefabrykowane. 
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3. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA MOG ĄCE WYSTĄPIĆ W TRAK-
CIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

• ryzyko przysypania pracowników ziemią – wykopy, 

• ryzyko wpadnięcia do głębokiego wykopu (dotyczy pracowników budowy oraz osób 

postronnych), 

• ryzyko potrącenia, przygniecenia pracowników lub osób postronnych przebywających w 

zasięgu, 

• sprzętu mechanicznego (np. koparka, dźwig) 

• działanie czynników chemicznych (malowanie izolacją studni i elementów prefabryko-

wanych), 

• poraŜenie prądem przy kolizjach wykopu z kablami energetycznymi, obsługą spawarki, 

uŜywanie narzędzi o napędzie elektrycznym, 

• uszkodzenia istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu, 

• ryzyko wypadku podczas utrzymania ruchu na zapleczu oraz placu budowy, 

• zagroŜenie Ŝycia i zdrowia podczas prac załadunkowo-rozładunkowych związanych         

z dostawą i montaŜem urządzeń i materiałów. 

4. MIEJSCE WYSTĄPIENIA ZAGRO śENIA. 

 Wykonywana inwestycja charakteryzuje się obszarem wystąpienia zagroŜeń.  

PoniŜej podano najbardziej niebezpieczne miejsca, gdzie wystąpienia zagroŜenia zdrowia lub 

Ŝycia moŜe być spowodowane w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montaŜowych, oraz w 

trakcie prac związanych z utrzymaniem ruchu na budowie. 

4.1. Zaplecze budowy. 

a). miejsca składowania materiałów niebezpiecznych, a w szczególności materiałów łatwo-

palnych (np. oleje napędowe, benzyna, substancje ropopochodne); 

b). rozdzielnice elektryczne do zasilania zaplecza; 

c). wyjazd z zaplecza budowy na ciągi uliczne, po których odbywa się ruch postronny; 
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5. PRZEWIDYWANE ŚRODKI PROFILAKTYCZNE. 

5.1. ROBOTY ZIEMNE – ZABEZPIECZANIE WYKOPÓW . 

• stosowanie umocnień dołów i wykopów głębokich o ścianach pionowych w ilościach 

dostosowanych do potrzeb; 

• typowe obudowy wykopów, wypraski stalowe, GZ-ty, ścianki szczelne metalowe w grun-

tach sypkich lub nawodnionych, szczelne obudowy drewniane w pozostałych przypad-

kach uniemoŜliwiające przysypanie ziemią; 

• oznakowanie tablicami ostrzegawczymi BHP oraz taśmą ostrzegawczą wykopów linio-

wych. 

W przypadku wykonywania wykopów głębszych niŜ 3,0 m o bezpiecznym nachyleniu ścian, 

oznakowanie wykopu, umieszczenie we właściwym miejscu schodni i drabin. Przejścia nad 

dołami czy wykopami głębokimi wyposaŜyć w stabilne poręcze o wysokości 1,1 m. 

UWAGA: Zarówno wykopy głębokie jak i przejścia nad nimi winny być oznakowane w wi-

doczny sposób. 

Przed rozpoczęciem robót jw. Kierownik budowy ma zapoznać pracowników z zagroŜeniami 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jak równieŜ wskazać miejsca usytuowania linii energetycz-

nych, wodociągowych itp. W przypadku wykonywania robót na skrzyŜowaniach z istnieją-

cym uzbrojeniem, pracę pracowników nadzoruje Kierownik budowy bądź wyznaczona przez 

niego osoba (np. Brygadzista). 

Wokół pracującego sprzętu budowlanego wyznacza się strefę niebezpieczną np. dla 

koparek 6,0 mb plan długości łyŜki koparki. Strefa ta musi być widoczna i oznakowana przy-

najmniej taśmą ostrzegawczą z odpowiednimi tablicami BHP. 

5.2. ROBOTY WYKONAWCZE POD LUB W POBLI śU ISTNIEJĄCEGO UZBRO-
JENIA. 

Roboty wykonawcze pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 

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

• 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, nieprzekraczającym 10 kV 

• 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, nieprzekraczającym 30 kV 

• 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, nieprzekraczającym 110 kV 

Roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 
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5.3. UTRZYMANIE RUCHU I ZAPLECZA BUDOWY. 

Zaplecze budowy: 

• teren budowy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i oświetlić, 

• teren budowy ogrodzić, 

• praca załadunkowa i rozładunkowa dotycząca lŜejszego sprzętu budowlanego materiałów 

i narzędzi, 

• praca przy posadowieniu zaplecza kontenerowego, 

• zachowanie szczególnej ostroŜności przy wykończeniu prac spawalniczych z cięciem       

i łączeniem elementów, 

• instruktaŜ stanowiskowy dla pracowników ze strony Kierownika budowy, 

• zorganizować bezpieczny ruch pracowników np. drabiny złazowe do wykopu, 

• zorganizować bezpieczny ruch osób postronnych np. kładki z poręczami, 

• bezpośredni nadzór nad tymi pracownikami, 

• zastosowanie środków ochrony indywidualnej, 

5.4. ROBOTY PRZY CIĘCIU RUR, ELEMENTÓW BETONOWYCH I ROBOTY 
MALARSKIE PRZY POWŁOKACH IZOLACYJNYCH . 

InstruktaŜ stanowiskowy BHP dla pracowników. 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej: okulary ochronne, środki ochronne dróg 

oddechowych, rękawice i kaski ochronne. 

6. PRZEWIDYWANE FORMY NADZORU I SZKOLENIA BHP. 

 Przewidywane formy nadzoru i szkolenia BHP przed przystąpieniem do robót (miej-

sca o szczególnym stopniu zagroŜenia). Miejsca lub prace o szczególnym stopniu zagroŜenia 

wymienione w planie BIOZ będą w większym stopniu nadzorowane i kontrolowane w ra-

mach kontroli funkcjonującej i instytucjonalnej. Ponadto, przed przystąpieniem do takich 

prac, pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie instruktaŜu stanowiskowego. 

 

 

 Opracował: 

mgr inŜ. Marcin Kochel 


