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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
WYMIANY ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIOWEGO RATOWNICTWA MORSKIEGO

PRZY UL. DĘBOGÓRSKIEJ 7/8 W SZCZECINIE
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 29, OBRĘB 3025, GMINA MIASTO SZCZECIN

- INSTALACJE SANITARNE -

Zgodnie z zapisami artykułu 20 ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2003 roku nu-
mer 207 pozycja 2016, z późniejszymi zmianami) niżej podpisani autorzy projektu budowlanego oświadczają, że został on

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektował:
mgr inż. Jacek Kulaj

uprawnienia budowlane do projektowania numer 59/Sz/91, 165/Sz/92
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Opracował: Andrzej Jaworowski

Sprawdziła:
mgr inż. Maria Kucharska

uprawnienia budowlane do projektowania numer 203/Sz/87
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Zawartość tomu:

 Opis techniczny.

 Załączniki.

 Część rysunkowa.

Szczecin, wrzesień 2013 roku

Firma „Proj Futura Andrzej Jaworowski” zastrzega do niniejszej dokumentacji wszelkie prawa wynikające z Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994.24.83, z późniejszymi zmianami).
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SPIS TREŚCI.

I. Opis techniczny:

1. Cel opracowania.

2. Inwestor i lokalizacja inwestycji.

3. Zleceniodawca opracowania.

4. Zakres opracowania.

5. Podstawa opracowania.

6. Stan istniejący.

7. Przyjęte rozwiązania.

8. Uwagi końcowe.

II. Załączniki:

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień do projektowania.

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Kopia decyzji o nadaniu sprawdzającej uprawnień do projektowania.

4. Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającej do Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Kopia pisma Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

6. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Kopia karty rejestracyjnej wtórnika mapy geodezyjnej do celów projektowych.

8. Kopia opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

III. Część rysunkowa.

1. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500.

2. Profile zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Skala 1:100.

3. Podstawowe wymiary zbiornika bezodpływowego. Skala 1:25.
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1.1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego branży sanitarnej 

wymiany zbiornika bezodpływowego i przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, stanowią -

cego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz podstawę do realizacji robót  

budowlanych.

1.2. Inwestor projektowanego przedsięwzięcia.

Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest Akademia Morska w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały 

Chrobrego 1-2 w Szczecinie.

1.3. Miejsce prowadzenia robót budowlanych.

Wymieniany zbiornik  bezodpływowy oraz przebudowywaną zewnętrzną instalację  kanalizacji  sanitarnej  

zlokalizowano na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej przy ul. Dę-

bogórskiej 7/8 w Szczecinie, na działce ewidencyjnej nr 29 w obrębie ewidencyjnym 3025 w jednostce ewi-

dencyjnej Gmina Miasto Szczecin.

1.4. Zleceniodawca opracowania.

Zleceniodawcą niniejszego  opracowania jest Akademia Morska w Szczecinie z siedzibą przy ul.  Wały 

Chrobrego 1-2 w Szczecinie.

1.5. Zakres opracowania.

▪ Wymiana zbiornika bezodpływowego.

▪ Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Posadowienie projektowanego zbiornika bezodpływowego oraz zabezpieczenie i odwodnienie wykopu pod  

projektowany zbiornik bezodpływowy stanowi przedmiot odrębnego opracowania, projektu budowlanego  

wykonawczego branży konstrukcyjnej.

1.6. Podstawa opracowania.

▪ Umowa zawarta ze Zleceniodawcą opracowania.
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▪ Opinia geotechniczna dla potrzeb wymiany zbiornika bezodpływowego na terenie Ośrodka Szkolenio-

wego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie opracowana w maju 2013 roku przez  

Usługi Geologiczne „N-Geo Michał Niedziółka” ze Szczecina – autor: mgr Ryszard Niedziółka.

▪ Wtórnik mapy geodezyjnej do celów projektowych terenu Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Mor-

skiego Akademii Morskiej w Szczecinie opracowany we wrześniu 2013 roku przez Usługi Geodezyjne  

„Geosystem Olejnik Walęcki Woźniak” ze Szczecina.

▪ Projekt techniczny instalacji sanitarnych w pawilonie dydaktyczno-socjalnym na terenie Ośrodka Szko -

leniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie opracowany w 1988 roku przez  

pracownię Bud-Projekt Sp. z o.o. ze Szczecina – autor: mgr inż. Witold Deszkiewicz.

▪ Projekt techniczny zewnętrznych sieci sanitarnych i technologicznych na terenie Ośrodka Szkoleniowe-

go Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie opracowany w 1988 roku przez pracownię 

Bud-Projekt Sp. z o.o. ze Szczecina – autor: mgr inż. Witold Deszkiewicz.

▪ Uzgodnienia zawarte z przedstawicielami Zleceniodawcy.

▪ Wizje lokalne przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2013 roku.

▪ Uzgodnienia międzybranżowe.

▪ Katalogi techniczne urządzeń i materiałów wykorzystanych przy opracowywaniu dokumentacji.

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690, z późniejszymi zmia-

nami).

▪ Przepisy, normy i wytyczne obowiązujące we wrześniu 2013 roku.

1.7. Stan istniejący.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z przedstawicielami Zleceniodawcy oraz archiwalną dokumentacją bu-

dowlaną ścieki sanitarne z budynków zlokalizowanych na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa  

Morskiego odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie działki ewidencyjnej  

nr 29 zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wykonaną z rur z polichlorku winylu PVC.

W zasobach geodezyjnych przechowywanych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra -

ficznej w Szczecinie brak informacji o rzeczywistej lokalizacji i pojemności istniejącego zbiornika bezodpły -

wowego, zewidencjonowano wyłącznie usytuowanie włazu rewizyjnego zbiornika. Zgodnie z ustaleniami  

poczynionymi z przedstawicielami Inwestora funkcję istniejącego zbiornika bezodpływowego pełni umiesz -

czona w latach 80-tych ubiegłego wieku w gruncie cysterna kolejowa o pojemności 12.000 dm 3. Założoną 

dla potrzeb niniejszego opracowania lokalizację zbiornika bezodpływowego przyjęto na podstawie rzeczy -

wistej lokalizacji włazu rewizyjnego oraz wskazanej w archiwalnej dokumentacji budowlanej orientacji ist -

niejącego zbiornika.
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Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z przedstawicielami Inwestora oraz przeprowadzonymi obserwacjami,  

w istniejącym zbiorniku bezodpływowym utrzymuje się stale wysoki poziom ścieków, niezależny od podej-

mowanych prób ich wypompowywania prowadzonych z jednoczesnym odcięciem dopływu wody do budyn -

ków. Na zlecenie Inwestora przeprowadzono inspekcję telewizyjną przewodów zewnętrznej instalacji ka -

nalizacji sanitarnej, której wyniki nie wykazały nieszczelności przewodów o skali skutkującej zaobserwowa -

nym dopływem wód infiltracyjnych do zbiornika – na tej podstawie, w uzgodnieniu z Inwestorem zdecydo-

wano o wymianie zbiornika.

1.8. Przyjęte rozwiązania.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopów.

Podczas prowadzenia prac instalacyjno-budowlanych zapewnić nadzór uprawnionej jednostki wykonaw-

stwa geodezyjnego - przed rozpoczęciem robót ziemnych wytyczyć i oznakować krawędzie wykopów jami -

stych oraz osie przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Sposób wykonania, zabezpieczenia i odwodnienia wykopu dla potrzeb posadowienia i montażu zbiornika  

bezodpływowego szczegółowo przedstawiono w komplementarnym opracowaniu branży konstrukcyjnej –  

niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym wykonawczym konstrukcji.

Wykopy dla potrzeb montażu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinkach S1-S2,  

S2-S3 i S3-S4 wykonać jako w pełni oszalowane wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych i minimalnej  

szerokości dna wynoszącej 0,80 m -  podczas wykonywania wykopów rozdzielić humus od pozostałego 

urobku z wykopów. Jeśli po wykonaniu wykopu pod rurociągi nośność podłoża (dna wykopu) okaże się  

niewystarczająca, należy wykop pogłębić o dodatkowe 20 cm i na jego dnie wykonać ławę żwirową o wy -

sokości 20 cm (po zagęszczeniu żwiru).

Ze względu na utrzymujący się niezmiennie wysoki poziom wód gruntowych na terenie projektowanych 

prac instalacyjno-budowlanych, przez cały okres prowadzenia robót zapewnić odwodnienie wykopów za  

pomocą zestawów igłofiltrów.

Prace demontażowe.

Istniejący zbiornik bezodpływowy oraz istniejące przewody zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej łą -

czące studzienki S1 i S3 z istniejącym zbiornikiem bezodpływowym zdemontować w całości i zutylizować  

– przedstawicielom Inwestora przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami zagospodaro-

wanie powstałych odpadów budowlanych.

Montaż zbiornika bezodpływowego.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjęto zbiornik bezodpływowy o pojemności 12.000 dm 3 wykonany z 

odpornych na korozję żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym GRP o dopuszczalnej tem-

peraturze medium do +40 oC. Dla potrzeb opracowania dokumentacji branży konstrukcyjnej przyjęto nastę-
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pujące parametry zbiornika: średnica wewnętrzna 1400 mm, długość całkowitą 8070 mm, średnica komina  

600 mm, masa 500 kg – w przypadku zastosowania zbiornika o odmiennych parametrach skorygować  

sposób posadowienia.

Remont istniejących studni S1 i S3.

Istniejące studnie rewizyjne oznaczone w części graficznej niniejszego opracowania jako S1 i S3 poddać 

czyszczeniu i renowacji – w tym celu za pomocą myjki ciśnieniowej usunąć z powierzchni wewnętrznych 

studni osady oraz zwietrzałe fragmenty ścian studni, a następnie zaślepić wyłączane z eksploatacji króćce  

odpływowe i uzupełnić ubytki mieszanką betonu klasy minimum B45 o maksymalnej nasiąkliwości 4,0% i  

stopniu mrozoodporności F50 oraz osadzić przejścia szczelne dla potrzeb nowych odcinków zewnętrznej  

instalacji kanalizacji sanitarnej.

Montaż studni rewizyjnej S2.

W miejscu oznaczonym w części graficznej niniejszego opracowania jako „S2” zamontować włazową stud -

nię rewizyjną o minimalnej średnicy wewnętrznej 1000 mm złożoną z prefabrykowanych elementów z two -

rzyw sztucznych:  monolitycznej  kinety polipropylenowej ze zintegrowanymi króćcami przyłączeniowymi,  

karbowanej rury trzonowej polipropylenowej oraz zwieńczenia w klasie D40 z włazem żeliwnym średnicy  

wewnętrznej 600 mm.

Montaż przewodów i kształtek kanalizacyjnych.

Przewody zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z przeznaczonych do kanalizacji zewnętrz-

nej rur i kształtek kanalizacyjnych z litego polichlorku winylu PVC średnicy PVC160 (zgodnych z PN EN 

1401-1:1999) klasy S, łączonych za pomocą połączeń kielichowych z uszczelką gumową EPDM. Stoso -

wać rury o powierzchni zewnętrznej gładkiej i minimalnej nominalnej sztywności obwodowej 8 kN/m 2 oraz 

kształtki o powierzchni zewnętrznej gładkiej i minimalnej nominalnej sztywności obwodowej 4 kN/m 2 – za-

leca się wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w jednolitym systemie materiałowym. Zewnętrzną  

instalację kanalizacji sanitarnej układać po trasach i z przykryciem zgodnych z częścią graficzną niniejsze-

go opracowania z minimalnym spadkiem 1,5%.

Roboty ziemne.

Na dnie wykopów wykonać 10-centymetrową warstwę podsypki piaskowej nie zawierającej cząstek o wy -

miarach powyżej 20 mm, cząstek zmrożonych oraz cząstek o ostrych krawędziach. Podsypkę wykonać z  

materiału ziarnistego (piasek, żwir) o maksymalnie 15-procentowej pozostałości na sicie 0,75 mm, wyrów-

nując ją bez zagęszczania zgodnie z kierunkiem spadku przewodów.

Po ułożeniu rurociągów na podsypce, do wysokości minimum 20 cm ponad górną krawędź przewodów wy -

konać obsypkę, stosując do tego celu materiał o jakości zgodnej z jakością materiału podsypki. Zasypkę  

rurociągów wykonać w gruntu rodzimego usuniętego podczas wykonywania wykopu, przed zasypaniem 

wykopu usuwając zeń cząstki przekraczające 300 mm – przy zasypywaniu wykopów maksymalnie wyko-

rzystać uzyskaną z wykopów warstwę humusu.
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Zarówno obsypkę jak i zasypkę rurociągów należy zagęszczać warstwami, aż do uzyskania stopnia za-

gęszczenia równego 90% zmodyfikowanej wartości Proctora poprzez zastosowanie jednej z poniższych  

metod:

 czterokrotny przejazd po warstwie grubości 20 cm wibratorem płytowym (o masie 50 kg lub 100 kg) o  

rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu,

 czterokrotny przejazd po warstwie grubości 15 cm wibratorem płytowym (o masie 50 kg lub 100 kg)  

przy zachowaniu 25-centymetrowej warstwy bezpośrednio nad przewodem zagęszczanej ręcznie,

 czterokrotny przejazd po warstwie grubości 20 cm wibratorem płytowym (o masie 100 kg lub 200 kg)  

przy zachowaniu 40-centymetrowej warstwy bezpośrednio nad przewodem zagęszczanej ręcznie,

 trzykrotne ścisłe ubijanie nogami kolejnych warstw o grubości 10 cm.

1.9. Uwagi końcowe.

 Przed zasypaniem wykopów wykonać i przekazać Inwestorowi geodezyjną inwentaryzację powyko -

nawczą przewodów przebudowanych odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

 Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

 Przed montażem materiałów dostarczyć przedstawicielom Inwestora aprobaty techniczne dopuszcza-

jące ich stosowanie w budownictwie.

 Projektowane urządzenia, armaturę i materiały instalować zgodnie z dokumentacjami technicznymi, 

wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentów.

 Wszelkie zmiany materiałowe w stosunku do niniejszej dokumentacji konsultować z zespołem projek-

towym przez zakupem i montażem materiałów i urządzeń.

 Niniejsze opracowanie rozpatrywać jako komplet złożony z części opisowej i części rysunkowej –  w 

przypadku rozbieżności kontaktować się z zespołem autorskim.

 Do odbioru końcowego robót przedłożyć dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej odzwiercie-

dlającej stan rzeczywisty wykonanych robót budowlanych.

Opracował: Projektował:

Andrzej Jaworowski mgr inż. Jacek Kulaj
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-18 roku przez:

Pan Jacek Antoni KULAJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0842/01

adres zamieszkania  ul. Abramowskiego 8, 71-104 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-JG2-39T-D9Q *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-26 roku przez:

Pani Maria Wanda KUCHARSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0841/01

adres zamieszkania  ul. Abramowskiego 8 A, 71-104 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-BBI-MXV-PEL *
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Nazwa i adres
obiektu budowlanego

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie
71-700 Szczecin, ul. Dębogórska 7/8

działka ewidencyjna nr 29, obręb 3025, jednostka Gmina Miasto Szczecin

Nazwa i adres inwestora
Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
Tel.: + 48 91 4809332, fax: + 48 91 4809748

Projektant
mgr inż. Jacek Kulaj

uprawnienia budowlane do projektowania numer 165/Sz/92
ul. Abramowskiego 8, 71-104 Szczecin

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYMIANIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIOWEGO RATOWNICTWA MORSKIEGO

PRZY UL. DĘBOGÓRSKIEJ 7/8 W SZCZECINIE
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 29, OBRĘB 3025, GMINA MIASTO SZCZECIN

Szczecin, wrzesień 2013 roku
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót zgodnie z kolejnością ich realizacji:

 wykonanie wykopów w obrysie istniejącego zbiornika bezodpływowego,

 wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic stalowych,

 montaż urządzeń odwadniających i obniżenie poziomu wód gruntowych,

 opróżnienie ze ścieków istniejącego zbiornika bezodpływowego,

 demontaż i utylizacja istniejącego zbiornika bezodpływowego,

 wymiana gruntu w obszarze zabezpieczonym ściankami szczelnymi,

 wykonanie płyty fundamentowej zbiornika bezodpływowego,

 dostawa i montaż projektowanego zbiornika bezodpływowego,

 zasypanie projektowanego zbiornika bezodpływowego,

 demontaż urządzeń odwadniających wykop pod zbiornik bezodpływowy,

 wykonanie wykopów pod przebudowywaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,

 montaż urządzeń odwadniających i obniżenie poziomu wód gruntowych,

 demontaż istniejących przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

 renowacja istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej,

 montaż projektowanej studni kanalizacji sanitarnej,

 montaż projektowanych przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

 zasypanie projektowanych przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

 demontaż urządzeń odwadniających wykopy pod przewody kanalizacyjne.

2. Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce.

 Istniejący zbiornik bezodpływowy.

 Istniejąca zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie.

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

 Ryzyko upadku do wykopu.

 Ryzyko poparzenia podczas demontażu istniejącego zbiornika bezodpływowego.

 Ryzyko porażenia prądem podczas odwadniania wykopów.

 Ryzyko zasypania w wykopie.
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe BHP z określeniem 

zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania środków ochrony in-

dywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Podstawowe     zasady     BHP     podczas     prac     na     budowie:  

 Pracownicy zatrudnieni na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty ochronne, heł-

my ochronne i pasy bezpieczeństwa.

 Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi 

mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów.

 Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy posiadający 

stosowne uprawnienia.

 Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu.

 Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione.

 Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach obsługi.

Zasady     BHP     montażu     rurociągów:  

 Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w zakresie technolo-

gii montażu rurociągów.

Uwaga:     

W punkcie 6 przedstawiono wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 mar-

ca 2003 r.). Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać wszystkich zapisów poda-

nych w powyższym rozporządzeniu, jak również przepisach określających zasady bhp oraz bezpieczeń-

stwa pożarowego, a mających zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji.

Projektował:

mgr inż. Jacek Kulaj

upr. nr 165/Sz/92
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