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Oświadczenie : 
  
   Oświadcza się, że Projekt Budowlany : 
 
    - Sieciowa pompownia wody  - w ęzeł W1 i W3  
      ul. Ochodzka Komprachcice gm. Komprachcice (d r. woj. 429) 
     
    został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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1.  Materiały wyj ściowe.  
 
Opracowanie projektu budowlanego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  

- Warunki techniczne podłączenia,  
- Mapa do celów projektowych syt. – wys. w skali 1 : 500, 
- Uzgodnienia branżowe. 
- Uchwała Rady Gminy Komprachcice Nr VIII/37/07 z dnia 18 lipca 2007 w sprawie   
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Komprachcice.  
  (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 71 z dnia 28 września 2007 r poz.2128) 

   

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieciowej pompowni wody wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą - siecią wodociągową i przyłączem energetycznym. 
 
 Zakres rzeczowy  inwestycji  zlokalizowany w pasie drogi wojewódzkiej 429 ul. Ochodzka 
Komprachcice objęty niniejszym Projektem Budowlanym przedstawia się następująco: 
- sieci wodociągowe: 

 - rurociąg ssawny Ø160PE dł. 5,0 m 

 - rurociąg tłoczny Ø160 PE dł. 5,0 m 

- węzły - wpięcia do istniejących sieci - W1 i W3 z armaturą i kształtkami 
 

3.  Lokalizacja inwestycji.  
 
 Planowana budowa sieci wodociągowych  z armaturą zlokalizowana zostanie na części 
działki w obrębie Komprachcice  km.  10: 
 - 1607 -  ul. Ochodzka  - droga wojewódzka  - węzeł W1 i W3  - teren KX 
 
W załączeniu  mapa zasadnicza w skali 1:500 z określeniem linii rozgraniczającej teren inwestycji.  
Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany.   
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: 
 - teren KX stanowią drogi ulice oraz ciągi pieszo jezdne 
  
4.  Charakterystyka terenu inwestycji. 
 
4.1  Warunki geotechniczne . 

 Zgodnie z Opinią Geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-wodne podłoża 
budowlanego w miejscu lokalizacji projektowanej sieciowej pompowni wody zalegają 
następujące warstwy gruntów:   

 0,0 - 1,1  m   nasyp niekontrolowany mineralny 
 1,1 – 1,8 m  piasek gruboziarnisty ze żwirem , ciemno żółty , średnio zagęszczony   
 1,8 – 2,4 m   piasek gruboziarnisty ze żwirem , żółto-rdzawy, zagęszczony, 
 2,4 - 3,0 m     piasek gruboziarnisty ze żwirem , szro-żółty, zagęszczony, 
Wodę gruntową w postaci sączeń  stwierdzono na głębokości  - 2,6 m p. p. terenu.  
 
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt 
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
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4.2  Uzbrojenie terenu inwestycji: 
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa  φ 80 ÷ 150 mm    
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- kanalizacja sanitarna 
- sieć gazowa 

 
4.3 Pokrycie szatą roślinną: 
 Teren na którym planowana jest zabudowa węzłów z siecią wodociągową  stanowi droga 
wojewódzka o nawierzchni asfaltowej. W obszarze planowanych robót nie występuje drzewostan. 
 
4.4 Analiza stanu terenu. 
 Teren na którym przewiduje się realizację inwestycji: 

 - nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych,  
 - nie jest położony w granicach terenu górniczego, 
 - nie leży w terenie zagrożonym powodzią, 
 - nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych 

5.  Rozwiązanie techniczne inwestycji. 
   
 Sieci wodociągowe na dł. ok. 5,0 m  zostaną ułożone w umocnionym pionowym wykopie 
otwartym  o szerokości 1,0 m i głębokości 1,5 m..  
 W miejscach połączenia z istn. siecią wodociągową zostaną wykonane punktowe wykopy 
-   węzły  W1 i W3. 
 Projektowane sieci wodociągowe należy zabudować z rur PE100 SDR17. 
 W węźle W1 do istniejącej sieci Ø160PVC zostanie wpięty rurociąg ssawny i tłoczny 
Ø160PE oraz pomiędzy nimi na istniejącym rurociągu zostanie zabudowana zasuwa Dn150 
 z obudową i skrzynką uliczną 
 W węźle W3 projektuje się likwidację odejść: 

- do istniejącej pompowni,  
- do rurociągu zasilającego teren lotniska,  
- zasuwy Dn150 

 i zabudowę w tym miejscu prostego odcinka rurociąg Ø160PVC dł. ok.1,5 m 
 
 Na odcinku od węzła W1 do pompowni rurociągi ułożone będą częściowo w poboczu drogi 
wojewódzkiej nr 429 do zjazdu na ul. Krótką  (droga gminna).  
 Zabudowa węzła W3 projektowana jest w poboczu żwirowym drogi wojewódzkiej nr 429 
 ul. Ochodzka Komprachcice. 
 
Przy wykonywaniu punktów węzłowych należy: 

- rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową lub pobocze,   
- wykonać wykopy punktowe, 
- po zabudowie węzłów wykopy zasypać piaskiem i zagęścić do wskaźnika  Is=1,0, 
- odtworzyć naruszoną nawierzchnię zgodnie z Decyzją ZDW w Opolu  

 
 Po ułożeniu projektowanych sieci wodociągowych wraz z armaturą  przed ich wpięciem 
do istniejących wodociągów należy wykonać próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję.  
Uwaga: 
Zabudowa pompowni wody z infrastrukturą towarzysząca zlokalizowaną w drodze gminnej  
ul. Krótka Komprachcice objęta jest oddzielnym Projektem Budowlanym . 
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6.  Wpływ obiektu  budowlanego na środowisko. 
  
 Rodzajem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej z armaturą . 
 Projektowane przedsięwzięcie nie jest zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
 W związku z tym nie ma obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia. 
  
6.1 Dane techniczne obiektu  budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego  
      na środowisko  i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
       pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków. 
 
Etap realizacji: 
 Dla projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje się organizowania zaplecza 
sanitarnego. Przewiduje się ustawienie przenośnej kabiny ustępowej Toi-Toi.  
 
Etap eksploatacji: 
 Z uwagi na bezobsługową pracę sieci wodociągowej nie będzie występować 
zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków. 
 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
 
Etap realizacji. 
Podczas realizacji obiektu budowlanego zagrożenie dla powietrza atmosferycznego stanowią 
zanieczyszczenia pochodzące z: 
 

- eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy,  
- terenów składowych,  
- prowadzenia robót ziemnych, przewozu i składowania kruszywa wykorzystywanego  
    podczas budowy. 

 W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy 
zadbać  o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.   W przeciwnym wypadku wystąpi 
wzrost zużycia paliwa oraz  ilości wydzielanych spalin. 
 Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych 
obciążeniach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien 
spełniać wymagania odnośnie ochrony przed gazami spalinowymi podane w przedmiotowych 
rozporządzeniach i normach. 
 Podczas robót ziemnych oraz w trakcie transportu i przeładunku kruszyw występuje 
znaczne pylenie. Istotnym czynnikiem ograniczającym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz 
stan dróg dojazdowych. Drogi te powinny mieć równą nawierzchnię, utwardzoną lub 
zabezpieczoną przed pyleniem itp. Z płyt prefabrykowanych, kruszywa stabilizowanego spoiwem. 
 Transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo powinno być w miarę 
możliwości przykryte a teren budowy powinien być systematycznie zraszany wodą w celu 
ograniczenia wtórnego pylenia. Mieszanki kruszywa ze spoiwem, w celu ograniczenia pylenia na 
placu budowy, zaleca się wykonywać w wytwórniach. 
 Teren budowy powinien być zabezpieczony, a roboty prowadzone tak, by w możliwie jak 
najmniejszym stopniu dezorganizować ruch w najbliższej okolicy. Niedopuszczalne jest palenie 
na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp. 
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Etap eksploatacji. 
Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie będzie emitował zanieczyszczeń 
gazowych , zapachów, pyłowych i płynnych. 

c ) Rodzaj  i  ilość wytwarzanych  odpadów. 
 
Etap realizacji. 
 W trakcie budowy będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi związanymi 
z budową nowych obiektów, oraz typowe odpady powstające podczas prac budowlanych. 
Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe  
w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź 
usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. 
Należy dążyć również do zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy glebowej. 
Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów: 
 - grunty z wykopów (piaski) - ok. 1,0 m3 
 - materiały ceramiczne, szkło, drewno, tworzywa sztuczne – pozostałe po zakończeniu  
                                                                                             robót, sprzątanie placu budowy. 
Nadmiar gruntu  przewidziano odwieźć na składowisko komunalne gm. Komprachcice.   
Część wydobytego gruntu można również wykorzystać  dla  potrzeb rekultywacji innych terenów 
zdegradowanych lub wykorzystania do budowy nasypów. 
 
Etap eksploatacji. 
 W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą pompowni wody. 
Wyjątkiem powstania odpadów może być potrzeba wykonania  remontu lub sytuacje związane z 
usunięciem powstałej awarii.  Należy wtedy postępować  zgodnie z wytycznymi jak dla etapu 
realizacji budowy. 
 
d)  Emisja  hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 
 
Etap realizacji. 
W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu 
 i drgań (młoty pneumatyczne, walce wibracyjne, środki transportu, koparki). 
Użytkowanie tego sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej. Należy zadbać o dobry 
stan techniczny maszyn oraz systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub itp.). 
Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez: 

- obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi, 
- zastosowanie elementów amortyzujących, itp. Elastycznych podkładek, 
- zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych. 

Etap eksploatacji. 
Na etapie eksploatacji  pompowni wody nie będzie występowała emisja hałasu, wibracji, 
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, 
 
Etap realizacji. 
Obszar objęty projektowaną siecią wodociągową stanowi droga i pobocze drogi  wojewódzkiej.. 
W rejonie inwestycji nie występują obiekty będące zabytkami przyrody ani też chronionymi 
prawem tereny siedlisk flory i fauny. W wyniku prowadzonych robót nie zostanie naruszony 
istniejący drzewostan. 
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Etap eksploatacji. 
 Obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie będzie miał ujemnego wpływu na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

 Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne funkcjonalne i techniczne  nie mają wpływu na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  
 

7.  Uwagi ko ńcowe. 
 
 Obszar oddziaływania obiektów objęty jest granicą działek na których zlokalizowano 
projektowaną sieć wodociągową. Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o 
Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 
 Projektowana inwestycja w całości spełnia ustalenia i wymagania zawarte w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Gminy 
Komprachcice Nr VIII/37/07 z dnia 18 lipca 2007   (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 71 z dnia 28 września 2007 r poz.2128) 

  

W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać następujących norm, instrukcji itp.: 
 

-  WTWiO          -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

- BN-83/8836     - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy 
odbiorze. 
- BN-62/8836-02  - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i  
                                   kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 
- PN-81/B-10725  - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

- PN-86/B-09700 -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów  wodociągowych”. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 
 

8.  Realizacja inwestycji.  
 
        Projektowana inwestycja  planowana jest  do realizacji w  2017 roku. 
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II.1  Strona tytułowa. 
 

 
 
 
 
 
 

 
„ NEUSTEIN”  s.c. Krystyna i Andrzej Neustein  

Biuro Projektów Wodoci ągów i Kanalizacji 
45-417 Opole ul. Pomara ńczowa 22 

tel. 775441298   kom. 509255415   e-mail neustein@o p.onet.pl  
 
 
   
 
Temat opracowania :  
 
 
 
Nazwa obiektu 
 budowlanego : 
 
              

 Adres obiektu  
budowlanego : 
 
 
 
Nazwa i adres  
inwestora : 
 
 

 
  
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia 
 
 

Sieciowa pompownia wody  - w ęzeł W1 i W3 
  
 
 
 

ul. Ochodzka  Komprachcice gm. Komprachcice .  
                 
 
 
 
 
Związek Gmin "PROKADO"  
46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 

 
Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
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II.2  Część opisowa 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów. 
 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieciowej pompowni wody wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą - siecią wodociągową i przyłączem energetycznym. 
Zakres rzeczowy  inwestycji  zlokalizowany w pasie drogi wojewódzkiej 429 ul. Ochodzka 
Komprachcice objęty niniejszym Projektem Budowlanym przedstawia się następująco: 
- sieci wodociągowe: 

 - rurociąg ssawny Ø160PE dł. 5,0 m 

 - rurociąg tłoczny Ø160 PE dł. 5,0 m 

- węzły - wpięcia do istniejących sieci - W1 i W3 z armaturą i kształtkami 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 
- sieć wodociągowa  φ 80 ÷ 150 mm    
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- kanalizacja sanitarna 
- sieć gazowa 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
a) prowadzenie prac w rejonie dróg publicznych  
b) prace poniżej poziomu gruntu ( wykopy i montaż rurociągów, zbiornika pompowni) 
c) wykonywanie robót ziemnych przy użyciu koparek w pobliżu  linii energetycznych 
d) wykonywanie robót ziemnych i montażowych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego  
     (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
 budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty ziemne: 
Realizacja robót budowlano-montażowych będzie się odbywać w terenie zabudowanym w 
poprzek i wzdłuż drogi wojewódzkiej . 
 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości od 1,4 m – 1,6 m zabezpieczonych 
obudowami stalowymi prefabrykowanymi o głębokości do 2,0 m . Roboty ziemne powinny być 
prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych  
w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych  
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania robót. 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 się znajdować na 
wysokości 1,l m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą 
balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 
l,l m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren., na którym są wykonywane roboty 
ziemne nie może być ogrodzony należy zapewnić stały jego dozór. 
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Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, 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. Niedopuszczalnym 
jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

a) W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
    głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych 
    w kierunku  od wykopu 
b) Likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z  zachowaniem  
    bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy 
c) Sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy. 
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. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 
osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie 
robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6m od 
krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane lub w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie należy dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

Przy ww pracach  mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy którzy: 
a) posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska  
b) odbyli szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bhp 
c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby 

szkolonej i szkolącej. 
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz 
bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. 
 Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnień wydanych przez 
właściwą komisję kwalifikacyjną. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu 
maszyny lub urządzenia budowlanego. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w 
ruchu operator zobowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub wyłączyć z zasilania elektrycznego oraz 
uniemożliwi ć włączenie urządzenia przez osoby trzecie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie 
muszą posiadać dokumentu uprawniające do ich eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje bezpiecznej 
obsługi i konserwacji. 
Urządzenia o napędzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po każdorazowej zmianie 
miejsca użytkowania, po przerwie w użytkowaniu dłużej niż jeden miesiąc winny mieć sprawdzoną 
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzoną pisemnie protokołem pomiarów. 
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Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na dziesięć dni kontrolować ich 
sprawność techniczną i zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Badaniu powinny być 
poddane również urządzenia po każdorazowej ich naprawie.  

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 
Do podstawowych środków ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji należą: 

- odzież robocza (letnia i zimowa) 
- rękawice robocze 
- środki ochrony głowy ( hełmy ochronne) 
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich pobliżu , 

      - nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni dróg i chodników z bruku, kostki brukowej, 
płyt betonowych itp. 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby: 
Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalności należy wyznaczyć 
brygadzistę. Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą, a na czas swojej nieobecności 
brygadzista wyznacza swego zastępcę. Kierowanie budową należy powierzyć osobie 
posiadającej kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

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, umożliwiaj ącą 
    szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

a) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych ścian wykopów 
b) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopów 
d) zapewnienie zejść - wejść do wykopów (drabiny) 
e) znaki i sygnały bezpieczeństwa 

- sygnały ręczne przy montażu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)  
- sygnały dźwiękowe, akustyczne na linii operator - pracownik 
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                               III. Zał ączniki: 
 
 
1.  Protokół z Narady Koordynacyjnej, 
 
2. Warunki techniczne ZGKiM Komprachcice 
 
3. Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w  Opolu. 
 
 4. Uzgodnienie Zakład Gazowniczy w Opolu 
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        IV.  Część  rysunkowa: 
 
 
                                       1.  Plan orientacyjny skala 1:10 000 
 
                                       2.  Plan sytuacyjny skala 1:500  
 
                                        
 






