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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne
1.1. Temat, cel i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
kanalizacyjnej łączącej obiekty budowlane z projektowaną siecią kanalizacyjną
z przyłączami dla zadania: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami
i instalacją kanalizacyjną, kanalizacji ciśnieniowej z tłocznią ścieków oraz zewnętrzną
instalacją elektroenergetyczną dla miejscowości Kamionka Gmina Mieszkowice.
Celem opracowania jest poprawa gospodarki ściekowej w w/w miejscowości,
umożliwiającej odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do miejskiej oczyszczalni
ścieków w Mieszkowicach.
Zaprojektowana instalacja kanalizacyjna umożliwi podłączenie istniejących
obiektów budowlanych.
Zakres opracowania obejmuje wyznaczenie trasy przebiegu instalacji
kanalizacyjnej, a także podanie rozwiązań technicznych związanych z technologiami
układania przewodów z rur PCV.

1.2. Inwestor oraz jego adres
Gmina Mieszkowice
ul. F. Chopina 1
74-505 Mieszkowice
2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi:
- Zlecenie inwestora
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Usług Komunalnych
w Mieszkowicach
- Uzgodnienia z właścicielami działek lokalizacji wyjść przewodów instalacji
sanitarnej z obiektów budolwanych
- Obowiązujące normy i wytyczne projektowania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej
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3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02, szczegółowymi instrukcjami
opracowanymi przez producentów rur.
Wykopy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w zależności od głębokości
ułożenia rurociągu. Należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną dna
wykopu o grubości co najmniej 20 cm niezależnie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
być wykonana sposobem ręcznym. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz
zniwelować.
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód
opadowych.
W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia,
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne prowadzić starannie, szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo.
Rurociągi układać w wykopie odeskowanym z zastosowaniem rozpór.
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić
tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony
nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości
wykopu H.
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych bez obudowy
wynoszą:
- w gruntach skalistych litych nie spękanych - 4,0 m
- w gruntach spoistych - 1,5 m
- w pozostałych gruntach - 1,0 m
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu
lecz nie mniejsza niż 0,9 m. Wykopy obiektowe ( np. studzienki ) wykonać
z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.
Szerokość wykopów odeskowanych należy przyjmować:
H
(m)

SZEROKOŚC WYKOPU DLA Dz < 0,4
(m)

Wykopy płytkie

H<1,8
Wykopy średniej głębokości 1,8<H<3,5
Wykopy głębokie
H>3,5

Dz + 0,7
Dz + 0,8
Dz + 0,7

Należy przewidzieć niezbędne zejścia do wykopów w postaci drabin nie rzadziej
niż ok. 20m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do
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odeskowań tak, aby niegroziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.
3.2. Podsypka
Rury należy układać na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. Wypoziomowana
podsypka powinna umożliwić wyprofilowanie kształty spodu przewodu oraz musi
zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle
przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 swego obwodu.
Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o
wymiarach powyżej 30 mm. Podłoże pod rurociąg może stanowić grunt rodzimy o ile nie
zawiera ziaren większych od 20 mm.

3.3. Obsypka
Po ułożeniu rurociągu, rury należy obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna wynosić co najmniej
0,3 m. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić min. 0,3 m.
Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru
częściowego. Materiał użyty do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co
materiał do wykonania podłoża. Nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub innego
łamanego materiału, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i
materiał nie może być zmrożony.
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.

3.4. Zasypywanie wykopów
Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu
rodzimego.
Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do
powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany warstwami. Stopień
zagęszczenia pod drogam wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewodów o przykryciu do 4m stopień zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Zagęszczenie to
uzyska się przy zasypce warstwami co 20 cm i zagęszczeniu wibratorem płytowym.
Grunt zasypowy w wykopach otwartych /pobocza drogi/ należy zagęścić do
wymaganego wskaźnika, zgodnie z PN/99-B06050 "Roboty ziemne". Wyniki badań
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wskaźnika zagęszczenia będą podstawą odbioru instalacji sanitarnej po wykonaniu robót.
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian
wykopu.
3.6. Badania i odbiory robót ziemnych
Badania i odbiory wykonać zgodnie z PN/B99- 06050 "Roboty ziemne"
oraz BN-8836-02. "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze". Wyniki z przeprowadzonych badań /zagęszczenia i nawierzni drogowej/
będące podstawą do odbioru wykonania robót, ująć w formie protokołów i wpisać do
dziennika budowy.

4.0 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
- z rur PCV 160x4,7 klasy S (lite) SDR 34 o sztywności SN8 kN/m2 łączonych na wcisk
i uszczelkę gumową (EPDM, TPE). Powierzchnia zewnętrzna rur i kształtek gładka,
o jednorodnej strukturze ścianki
Instalację układać ze spadkiem wykazanym na profilach, na podsypce piaskowej.
Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki przyłączne
z rur o średnicy 425mm z włazami żeliwnymi D400 o średnicy 315mm zamontowanymi
na rurze teleskopowej.
Wzdłuż trasy przebiegu instalacji 20cm nad nią ułożyć taśmę koloru brązowego.
trójwarstwowe nie wymagają stosowania rur osłonowych.
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z
wymogami PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
5.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
W myśl art. 20 Prawa budowlanego /Dz. U. z 2013r poz. 1409 z póź. zm./,
Projektant przeprowadził analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a
Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz.U. z 2012r poz.462 z późn. zm./ na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych art. 39 ust.3, art. 40 ust.1, 2 pkt2
/j.t. Dz.U. z 2007r Nr19, poz. 115 z.p.z/
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych art. 39 ust.3, ust. 3a, ust.4 i ust.5
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/j.t. Dz.U. z 2015r , poz. 460/
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane /Dz.U. z 2013r poz. 1409
z późn. zm./ art.5 ust1
- Ustawa z 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm./
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie przyrody art.6 ust.1 pkt5
/Dz.U. z 2015r poz. 1651 z późn. zm./
- Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006
w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Zach. nr 31, poz. 539
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U.
z 2014r poz. 1446
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz.U. z 2007r Nr 120
poz. 826 z późn. zm/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Mając za powyższe wymienione przepisy prawa w oparciu, o które dokonano analizy
określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu, stwierdzono, że obszar
oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach , na których został
zaprojektowany.
6.0 Oddziaływanie na środowisko
Przedmiotowe przedsięwzięcie w myśl ustawy z dnia 03 października 2008r
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, /Dz. U. z 2013r
poz 1235 ze zm/ jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco wpływać na
środowisko.
Planowana inwestycja uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy
Mieszkowice likwidując odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do nieszczelnych
zbiorników bezodpływowych, co w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenie
środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki socjano-bytowe z w/w miejscowości
odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
Ponadto przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów ochronnych
zbiorników śród lądowych, obszarów przylegających do jezior i cieków, stref ochronnych
ujęć wód podziemnych, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne oraz uzdrowiskimi obszarów ochrony uzdrowiskowej.
Przyjęte w projekcie materiały do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej gwarantują jej szczelność i niezawodność.
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W związku z tym projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest proekologiczna.

7. Odbiory
Odbiorowi częściowemu należy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu
przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.
Przed przekazaniem przewodów sieci do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór
techniczny końcowy. W zakres odbioru końcowego wchodzi:
- sprawdzenie protokołów częściowych
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania sieci i obiektów na
sieci
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- wykonanie badania wydajności hydrantów nadziemnych
8. Uwagi końcowe
•
Roboty wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
•
Włączenie do eksploatacji podłączeń kanalizacyjnych należy wykonać pod
nadzorem Zakładu Usług Komunalnych w Mieszkowicach po dokonaniu prób
szczelności i przeglądu technicznego. Termin włączenia uzgodnić z Zakładem Usług
Komunalnych.
•
Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami
BHP i zaleceniami producentów rur i armatury.
•
Należy przestrzegać “Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz
“Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
•
Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym
oraz w pobliżu drzew wykonać ręcznie.
•
W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy
wykonać przekopy ręczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokładnego
zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.
•
Trasy robót zanikowych (przewodów) muszą być zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej.
•
Możliwe są do zastosowania zamienniki materiałów i urządzeń innych firm niż
zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadają
przyjętym w projekcie parametrom.
•
Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zakończeniu robót należy teren budowy uporządkować a nawierzchnię dróg
doprowadzić do stanu pierwotnego.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuję,
że przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany sporządzić plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na to, iż przewidywane roboty budowlane
mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie większa niż
500 osobodni. Specyfika prowadzonych robót budowlanych może stwarzać ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania
ziemią podczas wykonywania wykopów i robót wykonywanych w wykopach.
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
- instalacja kanalizacji sanitarnej
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
W obrębie projektowanych sieci występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.
3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa:
Teren, na którym projektuje się budowę kanalizacji jest terenem uzbrojonym,
w którym podstawowym zagrożeniem jest praca w otwartym wykopie, w pobliżu
kabli elektrycznych i gazociągu.
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia:
Przewidywane zagrożenia:
a/ możliwość osunięcia się gruntu przy nieprawidłowo wykonywanych robotach
ziemnych
b/ możliwość zalania wykopu wodą w przypadku ulewnego deszczu
c/ możliwość naruszenia istniejącego uzbrojenia podziemnego
- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą
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być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu
- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej niż 2 m,
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja
geologiczno-inżynierska
- Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest
zabronione
Ze względu na konieczność wykonania wykopów i robót montażowych w wykopach
oraz wykorzystania maszyn i urządzeń technologicznych mogących w razie
niewłaściwego użytkowania spowodować zagrożenie dla osób wykonujących prace
budowlane, oraz niebezpieczeństwo osób postronnych, należy zwrócić uwagę na
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych oraz dokonać niezbędnych (
przewidzianych przepisami BHP ) czynności w celu przeszkolenia technicznego oraz
dostępnych środków ostrożności mających na celu eliminację wszelkich możliwych
zagrożeń.
Roboty ziemne należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych":
- Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu, określającego
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu
prowadzonych robót
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić
i umieścić napisy ostrzegawcze
- 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. Bezpieczną odległość wykonywania tych robót
ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie lub
użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami
ostrzegawczymi i ogrodzić
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu istniejących instalacji podziemnych, a także
głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie
- 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 z poręczami na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości 1 m od
krawędzi wykopu, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego
- Jeżeli teren na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być ogrodzony,
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór
- Składowanie urobku. materiałów i wyrobów jest zabronione:

11

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są
obudowane
- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio oznakować
- 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 się
nawisów gruntu
- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza
granicą klina naturalnego odłamu gruntu
- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest
zabronione
- W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych
- W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować
od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu
- Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m
- Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Przed przystąpieniem do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych należy
przeprowadzić wszelkie wymagane prawem szkolenia pracowników wykonujących
roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w porozumieniu
z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materiałów, urządzeń)
budowlanych.
Należy przestrzegać przepisów zawartych w następujących aktach prawnych:
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych":
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. "W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych"
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. "W sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych"
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczeństwa
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i higieny pracy podczas eksploatacji technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych"
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. "W sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych"
6) Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r.
"W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy"
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1) stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych
z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
4) udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności,
które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady bezpiecznego
wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
pracowników.
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- Organizacja miejsca budowy zapewnić musi dogodność komunikacyjną umożliwiającą
sprawną ewakuację ze stref potencjalnego zagrożenia zdrowia ( oraz ich sąsiedztwa ).
Drogi ewakuacyjne oraz drogi do nich nie mogą być zastawiane. Wymagania dla dróg
ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane
i dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
- Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące
przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca obowiązany jest:
1) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości - z uwzględnieniem
możliwości psychofizycznych pracowników
2) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących
takich zagrożeń
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- W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowanych rozwiązań
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany
zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju
i poziomu zagrożeń.
- Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
- Maszyny do robot ziemnych ( zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych" ) mogą być
obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny
wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie, otrzymały świadectwo oraz wpis do książki
operatora.

