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Wszystkie podane nazwy własne urządzeń i materiałów podano jako wytyczne parametrów i jakości
wykonania. Dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod względem

jakościowym i technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji
Inwestora, inspektora nadzoru i projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: „Prawo budowlane” oświadczam, że projekt budowlany został
opracowany zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć

Projektant
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OPIS TECHNICZNY 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejącego
zbiornika bezodpływowego na ścieki dla potrzeb budynku szkolnego terenie Skansenu
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach dz. nr 30. Budynek w chwili obecnej pełni funkcję
wystawienniczą i mieszkalną

Zakres opracowania obejmuje:
- nowy zbiornik bezodpływowy na ścieki 
- niezbędną wymianę kanałów grawitacyjnych niezbędnych do podłączenia zbiornika.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• zlecenie inwestora;

• inwentaryzacja własna 

• uzgodnienia z Inwestorem;

• obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania; 

3. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący zbiornik bezodpływowy składa się prawdopodobnie z trzech komór
wykonanych z kręgów betonowych. Ze względu na całkowite wypełnienie zbiorników nie
było  możliwości wykonania dokładniejszej inwentaryzacji.

Ścieki do zbiornika odprowadzane są z budynku szkoły, budynku toalet oraz z budynku
gospodarczego. 

Na rozpatrywanym terenie występują trudne warunki gruntowe . Poziom wody gruntowej
występuje na głębokości 0,5m pp.   

.  

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

4.1. Zbiornik na ścieki

Odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego. Ścieki sanitarne
będą wywożone wozem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Smołdzino. 

W planowanym rondzie przewidziano możliwość wybudowania przepompowni
Zaprojektowane podziemny zbiornik bezodpływowy o pojemności 6,0 m3 z tworzywa
sztucznego. Zbiornik o wymiarach: długość 3,7 m, średnica 1,6m, (Uwaga: wymiary mogą się
różnic w zależności od wybranego producenta). Lokalizację zbiornika pokazano w części
rysunkowej. 

Przy montażu zbiornika zwrócić szczególną uwagę na wymagane minimalne
odległości od pokrywy zbiornika i rury odpowietrzającej:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do magazynów produktów spożywczych - 15m;

- od granicy działki sąsiedniej, drogi ( ulicy ) lub ciągu pieszego -7,5m
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.
Posadowienie zbiornika ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowano

na min. dwóch betonowych płytach drogowych. Zbiornik należy przymocować obejmami z

płaskownika stalowego ocynkowanego za pośrednictwem śrub rzymskich do betonowej płyty
drogowej ( po dwa na każdą płytę ) . Podłączenie zbiornika do przewodów kanalizacji za pomocą

złącza przegubowego kulowego.
 Lokalizację zbiornika pokazano w części rysunkowej.
Przyłącze do zbiornika wykonać na odcinku od istniejącej komory ( pierwszej w szeregu ).

Komorą należy zdemontować i w to miejsce wstawić studnię rewizyjną szczelną - np betonową
dn1200 do której podłączone zostaną wszystkie kanały dolotowe.
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4.2. Kanały

Kanały główne wykonać z rur 160x4,7 PVC klasy SN8. Rury o połączeniach kielichowych
z uszczelką wargową zintegrowana w kielichu z pierścieniem z polipropylenu. Zastosowane rury oraz
kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez
jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Stosować rury kanalizacyjne
PVC ze ścianką litą (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999).

4.3. Studnie

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowić będą studnie rewizyjne betonowe i z tworzywa

sztucznego:

Studnie betonowe

Studnie rewizyjne betonowe Ø1200 prefabrykowane. Elementy studni wykonać z betonu

min. B-45 o nasiąkliwości nw<4%, mrozodporny F-150. Uszczelnienie kręgów za pomocą

elastycznych uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Pokrywa żeliwna typu ciężkiego

(D400). Otwory pod kanały wykonać na budowie (wiertnicą) dopasowując do istn. kanałów.

W otworach osadzić systemowe tuleje osłonowe. W studnie wyrobić kinetę. Studnia powinna

mieć osadzone trwale stopnie złazowe, żeliwne - zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach,

w odległościach pionowych - 0,30m i w odległości poziomej osi stopni – 0,30m.

Studnie tworzywowe

Studzienki rewizyjne systemowe Ø400 z kinetami oraz pokrywami żeliwnymi

z regulowaną rurą znośną. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową

zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, montowaną przez producenta,

kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, Rury, kształtki oraz studnie DN 400 muszą

posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki oraz studnie DN 400 muszą

być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego

producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Kinety studzienek połączeniowe

1 odpływ, 1 dopływy, kineta z PP z rurą trzonową 400mm oraz częścią teleskopową do

regulacji wysokości. Wszystkie włazy muszą być podparte na betonowym pierścieniu

odciążającym (wykonanym fabrycznie lub na budowie).

4.4. Wykonanie robót

Zbiornik  należy ustawiać w odwodnionym wykopie. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót winien zapoznać się z opracowaniem nt.

warunków gruntowo-wodnych. W razie potrzeby należy zlecić wykonanie uzupełniających

badań geotechnicznych. Przewidziano odwodnienie za pomocą zestawu igłofiltrów oraz pomp

powierzchniowych. Po wbiciu i rozparciu grodzic w planowanym obrysie wykopu (3,5x4,0 m)

należy wpłukać igłofiltry w obsypce żwirowej, w ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z

boków szalowania). 

W celu spowolnionego obniżania wód gruntowych niezbędne jest zastosowanie agregatu

pompowego z regulacją pracy i wydatku pompy poprzez sterowanie natężeniem prądu za

pomocą falownika montowanym przy agregacie pompowym. Odwodnienie należy prowadzić

z kontrolą najbliższych zabudowań. Rzędna obniżonego zwierciadła wody powinna być o

0,5m poniżej dna wykopu..

Należy zachować następującą kolejność robót: 

1. zabić ściankę szczelną wokół zbiornika lub systemowy szalunek

2. obniżyć zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanej warstwy podłoża 

3. wykonać podsypkę

4. zamontować płyty drogowe

5. zamontować zbiornik, przymocować do płyt
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6. zasypkę układać warstwami o grubości około 25 cm z zagęszczeniem do Idmin

= 90 %.;  

7. wyłączyć pompowanie wody.
Wszelkie roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie.
Przewody należy układać w suchym wykopie na podsypce z pasku o gr.15 cm. Zasypanie

przewodów piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę zagęścić ubijakiem. Zasypanie
wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaźnika zagęszczenia gruntu min.
95% w skali  Proctora. 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 –
pkt 13. Badanie szczelności kanałów i studni kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem
powietrza (metoda L) lub użyciem wody (metoda W). Przyjęto badanie przez napełnienie kanału
wodą – do poziomu włazu studni kanalizacyjnej i obserwację zwierciadła wody. Próbę szczelności
przeprowadzamy w obecności przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczące badań są spełnione,
jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza

0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów kanalizacyjnych,
0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
0,40l/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi się do wewnętrznej

powierzchni zwilżonej).
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.

4.5 . Uwagi końcowe

• Instalację wykonać zgodnie z:
• Prawem Budowlanym
• „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz

z przywołanymi normami
• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych –COBRTI Instal
• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II,

Instalacje sanitarne i przemysłowe;
• Obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ.
• Część opisowa i graficzna stanowią integralną całość opracowania.
• Wszelkie odstępstwa oraz ew. wątpliwości dot. rozwiązań i projektu należy uzgadniać

i wyjaśniać z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;
• Materiału instalacyjne, urządzenia i akcesoria montować zgodnie z DTR i wytycznymi

producenta.
• Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu

i stosowania tj. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
• Projekt wdrożyć do realizacji wyłącznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu

pisemnego potwierdzenia „do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;
• W czasie realizacji wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z projektami wszystkich

branż oraz do koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostałych prac
instalacyjnych. Obowiązkiem wykonawców jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespół
projektowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające ze złej koordynacji
i przygotowania montażu. W przypadku uwag do dokumentacji i zastosowanych rozwiązań
projektowych wykonawca ma obowiązek  zgłosić listę uwag przed wykonaniem prac.

• Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych punktach
• W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego

niepokazanego w projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób
postępowania z napotkaną przeszkodą.

Projektował:
inż. Jerzy Sajek

157/Gd/2002

5



5.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

Obiekt: Zbiornik bezodpływowy na ścieki

Adres: Działka nr 30 obręb ewidencyjny Kluki , Gmina Smołdzino

Inwestor: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Dominikańska 5-9,
76-200 Słupsk 

Branża: Sanitarno – instalacyjna

Kat. obiektu VIII – zbiornik bezodpływowy na ścieki - inne budowle

•

Podstawa:
• art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowla-

ne  ( j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- przepisy odrębne,
- wizja terenowa

• Informacje podstawowe:
Przez obszar oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
W tym rozumieniu planowana budowa przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpły-
wowym nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiadującego z obiektem terenu. Ob-
szar oddziaływania ogranicza się do nieruchomości objętych pozwoleniem na budowę.

• Ustalenie obszaru oddziaływania.
• Zbiornik bezodpływowy został usytuowane w odległościach od granic działek sąsiadujących z

działką objętą inwestycją, zgodnych z rozdz.§36 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w „sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,

• Działki sąsiadujące z działką nr 471 mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci wo-
dociągowej a wiec projektowany zbiornik nie wprowadza uciążliwości polegającej na ograni-
czeniu lokalizacji studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w odle-
głości  15 m od zbiornika (§ 31 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w „sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie”)
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Zbiornik bezodpływowy na ścieki

Adres: Działka nr 30 obręb ewidencyjny Kluki , Gmina Smołdzino

Inwestor: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Dominikańska 5-9,
76-200 Słupsk 

Opracował:

inż. Jerzy Sajek
157/Gd/2002

 członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym  POM/IS/5867/02

Słupsk czerwiec 2020 r.
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Informacja BIOZ
1. Zakres robót.

1. zagospodarowanie terenu budowy:

2. ogrodzenia poszczególnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

3. wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych

4. wyznaczenie miejsc składowisk materiałów i wyrobów

5. geodezyjne wytyczenie przebiegu trasy przykanalika i lokalizacji zbiornika bezodpływowego 

6. wykonanie wykopów, odwodnienie wykopów,  montaż przykanalika i zbiornika bezodpływowego

7. zasypanie wykopów, 

2. Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce :

• nie występują

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi.

• nie występują 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania :

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),

• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem

się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w

miejscu dostępnym

Zagrożenia występujące przy montażu poszczególnych instalacji:  

• upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak

stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z
montażem lub demontażem rusztowania),

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy

miejscu montażu poszczególnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i

urządzeń technicznych:

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6 

•  nie występują

Kierownik budowy będzie przekazywał informacje o mogących okresowo wystąpić zagrożeniach w

sposób zwyczajowo przyjęty np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

• Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
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• Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed

skutkami zagrożeń

• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby.

• do wykonywania prac budowlanych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający właściwe

przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawcę danych prac (kierownika robót lub brygadzistę). 

• odbycie instruktażu stanowiskowego pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na końcu niniejszej

informacji

W zakresie instruktażu stanowiskowego należy: 

• zapoznać pracowników z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robót przez

danego wykonawcę, 

• wskazać konkretnie jakie zagrożenia występują na stanowiskach pracy danego wykonawcy, 

• określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia konkretnych zagrożeń, 

• wskazać jakie środki ochrony indywidualnej są niezbędne do stosowania przy konkretnych zagrożeniach, 

• praktycznie sprawdzić czy posiadane przez pracowników środki ochrony indywidualnej są w stanie

technicznym zdatnym do użytku oraz sprawdzić czy pracownicy potrafią się nimi prawidłowo posługiwać, 

• przypomnieć pracownikom jakie prace i z jakimi urządzeniami są pracami niebezpiecznymi np. prace na

wysokości powyżej 2 m i prace w wykopach poniżej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obsłudze pil
tarczowych lub urządzeń z wirującą tarczą, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cięcie metali oraz
używanie palników gazowych z butlami propan-butan w miejscach występowania (składowania lub używania)
materiałów łatwopalnych itp. 

• określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym zasadę, że nadzór

ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robót pracownik, najlepiej brygadzista, 

• zaznaczyć, że prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane tylko po spełnieniu szczegółowych (w

tym pisemnych) wymagań określonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraźnym
poleceniu wydanym przez bezpośredniego przełożonego lub osobę wyznaczoną do bezpośredniego nadzoru
wykonywanych prac. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie 

- wykonywanie robót ziemnych 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

• elektroenergetyczne,

• gazowe,

• telekomunikacyjne,

• ciepłownicze,

• wodociągowe i kanalizacyjne,

• powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być

one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy

ostrzegawcze. 

• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach,

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło
ostrzegawcze koloru czerwonego.

• Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż

1,0 m od krawędzi wykopu.

• Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o

szerokości równej głębokości wykopu.
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• Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

• Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wykonawczej

wówczas, gdy:

• roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

• teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

• wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

• głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do

wykopu.

• Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

• Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.

• Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu

gruntu.

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

• Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości

powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową
prefabrykowaną.

• Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań: 

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej  trzykrotnej   głębokości  

wykopu  należy   wykonać   spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu 

• sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym

rozpoczęciem robót 

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego

nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów 

• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są

obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu 

• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli 

• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8.   Poruszanie się po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje ciąg dróg dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdów
dostawczych dostarczających materiały na teren budowy. Istniejąca infrastruktura dróg umożliwia swobodny
dojazd straż pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych służb. 

Każdy z wykonawców będzie miał wyznaczone stałe miejsce postoju swoich pojazdów, o ile zajdzie
taka potrzeba. 

Poruszanie się pracowników i brygad po terenie budowy do miejsc poszczególnych robót może

następować tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciągami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposób
poruszania się po zakładzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zakładu podczas
instruktażu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosować się do instrukcji i oznaczeń dróg ewakuacyjnych w przedmiotowym
zakładzie. 

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy 
Każdy z wykonawców, pracowników jest zobowiązany w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

postępować na placu budowy i na poszczególnych stanowiskach (frontach) robót zgodnie z wymaganiami
przepisów ogólnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpożarowych, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa
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i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz.
93). 

10. Podstawa prawna opracowania:

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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