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I. Wykaz właścicieli działek objętych zakresem projektu  
 

 

 

 

                   

     

       

 

L.p. 

Jedn. 

Rejestr. 

Nr 

działki 
Właściciel adres Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

gmina Koneck powiat Aleksandrów Kujawski  

Obręb Straszewo [040106_2/0015] 

1 G268 351 
Wł. Skarb Państwa 
Tr. Zarz. Marszałek 
Województwa Kuj. – Pom. 

ul. Plac Teatralny 2 
87-100 Toruń  

KPZMiUW 

Rzeka 

Tążyna 

2 G287 357/1 

Wł. Powiat Aleksandrowski 
Tr. Zarz. Zarząd Dróg 
Powiatowych w  w 
Aleksandrowie Kujawskim 

z/s w Odolionie            

 ul. Szosa Ciechocińska 22            

 87-700 Aleksandrów Kujawski 
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II. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz oświadczeń 

 
 

1. Protokół z Narady Koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej  przy 

Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim 

2. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, 

Biuro terenowe we Włocławku – warunki zrzutu wód deszczowych do rzeki 

Tążyna 

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim – warunki przebudowy 

drogi wraz z przepustem 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

5. Uzgodnienie KPZMiUW we Włocławku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. OPIS  TECHNICZNY 

Spis treści 

1. Cel i zakres opracowania 

2. Wykorzystane materiały, informacje i dane wyjściowe  

3. Warunki gruntowo-wodne 

4. Projekt zagospodarowania terenu 

4.1. Istniejący stan zagospodarowania 

4.2. Dane informujące, czy teren na którym projektowany jest obiekt budowlany jest wpisany 

do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego  

znajdującego się w granicach terenu górniczego  

4.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia  

       użytkowników projektowanego obiektu budowlanego 

4.5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego i robót budowlanych  

4.6. Obszar oddziaływania obiektu 

5. Projektowane rozwiązania 

5.1.1. Kanał deszczowy 

5.1.2. Studnie 

5.1.3. Wyloty do Tążyny 

5.1.4. Wpusty deszczowe 

5.2. Materiały 

5.3. Technologia wykonania 

6. Odwodnienie wykopów 

7. Kolizje 

8. Zasilanie placu budowy 

  9. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

  10. Roboty wykończeniowe 

  11. Normy, akty prawne, rozporządzenia, przepisy związane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

1. Cel i zakres opracowania 

       Celem opracowania jest umożliwienie odprowadzenia wód opadowych  

z przebudowywanego pasa drogowego drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką do torów. Wody te poprzez wyloty wprowadzane będą do Tążyny. 

 
2. Wykorzystane materiały, informacje i dane wyjściowe    

 Mapa do celów projektowych w skali 1: 500  

 Projekt branży drogowej  

 podstawowe wymagania techniczne dotyczące zastosowanych materiałów 

 przepisy branżowe 

 
3. Warunki gruntowo-wodne 

            Jak wykazują badania geologiczne grunty w przeważającej części stanowią piaski 

drobne i gliniaste, gliny piaszczyste. Wierzchnią warstwę stanowią grunty nasypowe oraz 

konstrukcja drogi asfaltowej.  

Woda gruntowa kształtowała się na poziomie wody w Tążynie. W zależności od 

poziomu zw. wody może istnieć konieczność pompowania jednak lej depresji nie będzie 

wykraczał poza granice robót. 

Stosownie do rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 

27.04.2012, poz. 463) oraz norm PN-EN 1997-1:2008 i PN:EN 1997-2:2009, warunki 

gruntowe w podłożu sklasyfikowano jako proste. Dla udokumentowanych prostych 

warunków gruntowych ustalono I kategorię geotechniczną. 

Udokumentowane badaniami warunki geologiczno – inżynierskie nie stwarzają żadnych 

istotnych ograniczeń dla realizacji bezpośredniego posadowienia projektowanej sieci.  

 
4. Projekt zagospodarowania terenu 

4.1. Istniejący stan zagospodarowania 

Obecnie droga powiatowa posiada nawierzchnią asfaltową z licznymi łatami i 

spękaniami. Pobocza są nieutwardzone i brak jest odwodnienia. Droga nie posiada 

chodnika. Teren otoczony jest polami uprawnymi i zabudowaniami. W najniższym 

punkcie płynie rzeka Tążyna, która jest w zarządzie Kujawsko – Pomorskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. 

W pasie drogowym występują sieć wodociągowa i teletechniczna. Linie energetyczne – 

napowietrzne zlokalizowane poza pasem drogowym. 



 
 

4.2. Dane informujące, czy teren na którym projektowany jest obiekt budowlany jest 

wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

  Na terenie zajętym pod projektowany kanał, nie znajdują się żadne obiekty 

wpisane do rejestru zabytków a teren nie podlega ochronie. 

4.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie eksploatowanym górniczo.                                                                

4.4.  Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 

 Na projektowanym obiekcie budowlanym nie występują zagrożenia dla środowiska 

i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja poprawi dojazd do posesji mieszkańcom oraz 

ureguluje przepływ wód w granicach pasa drogowego. 

Praca sprzętu budowlanego (koparka, spycharka) odbywać się będzie wzdłuż pasa 

drogowego, na którym zwykle odbywa się ruch samochodów osobowych i ciężarowych. 

Hałas wywołany pracą sprzętu do robót ziemnych w nieznacznym stopniu zwiększy  

w okresie robót dotychczasowy poziom hałasu. 

Zgodnie z §21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18.11.2014 

roku (Dz. U. 2014 poz. 1800) wody opadowe z przebudowywanej drogi powiatowej mogą 

być wprowadzane do wód bez podczyszczenia ponieważ jest to droga klasy Z. 

4.5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych  

          Nie dotyczy. 

4.6.  Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów: 

- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne 

Cobri Instal 2003r. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. Nie zostaną zmienione warunki gruntowo – wodne. 

 
 
 
 
 



 
 

5. Projektowane rozwiązania 

5.1.1. Kanał deszczowy  

  Charakterystyka zlewni pod kątem jej planowanego zagospodarowania         Tab.1  

Rodzaj użytkowania Powierzchnia 

ha 

Współczynnik 

spływu Ψ 

Drogi asfalt 0,2332 0,90 

Chodnik kostka bet. 0,0848 0,80 

   

Fzr. =F1 x Ψ1 + F2 x Ψ2 

Fzr. = 0,2332 x 0,9 + 0,0848 x 0,80 = 0,2777 ha 

Współczynnik opóźnienia dobrany wg wielkości i kształtu zlewni przyjęto ς = 1,00 

Qmax =  Fzr x ς x q  

Qmax = 0,2777 ha x 1,00 x 130 l/s/ha = 36,1 l/s 

Przyjęto rury PVC 300mm. Dla spadku min i napełnienia 0,22m prędkość przepływu 

wynosi 0,86 m/s a przepływ 47 l/s. 

Dla maksymalnego przepływu i minimalnego spadku napełnienie wynosi 0,18m. 

5.1.2. Studnie  

Na kanale  zaprojektowano studnie rewizyjne Ø 1,0 m z kręgów żelbetowych z betonu 

klasy minimum C-35/45, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnie z PN EN 1917.  

Elementy denne studni z uszczelkami przystosowanymi dla rur PCV. Studnie 

zakończone konusem będą przykryte pokrywami przejazdowymi. Wszystkie studnie 

należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego  

Ø 600mm klasy D (obciążenie próbne 400kN), zgodnie z PN-EN 124/2000. Włazy muszą 

być wyposażone we wkładkę amortyzacyjną i posiadać zabezpieczenie (zamek lub 

blokada) przed kradzieżą. W studniach należy wyprofilować kinety z betonu kl. C35/45  

w dostosowaniu do kanałów wlotowych.  

Stopnie do studni winny spełniać wymagania PN EN 13101 i być wkuwane w ścianę 

studni. Pierwszy stopień zamontować pod włazem jako pochwytowy. 

Studnie nie wymagają stosowania izolacji bitumicznych na zewnątrz i wewnątrz. 

5.1.3. Wyloty do Tążyny 

Ze względu na brak miejsca dla wykonania typowych wylotów projekt przewiduje 

wykonanie wylotów skarpowych w postaci płyty betonowej z betonu min. C25/30. Skarpy 

w obrębie wylotów należy umocnić dyblami na dł. 1m z każdej strony. Należy zastosować 

prefabrykat wylotu drenu zgodnie z kartą 01.23 Katalogu powtarzalnych elementów 

drogowych. Przykładową kartę katalogową zamieszczono w części rysunkowej projektu. 



 
 

5.1.4. Wpusty deszczowe 

W celu odwodnienia nawierzchni drogi, zaprojektowano wpusty deszczowe z 

kratkami ściekowymi. Wpusty uliczne wykonać jako studzienki z rur żelbetowych o 

średnicy 500mm z osadnikiem piasku o głębokości min. 0,5m. Rury osadzić na płycie 

betonowej grubości 20cm. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000. Kratki 

ściekowe winny posiadać pierścienie odciążające. Zastosować kratki żeliwne klasy D 400.  

Przykanaliki wpustowe zaprojektowano z rur PVC 200 mm.  

 

5.2.   Materiały 

Dla kanału deszczowego - rury o średnicy 300mm PVC – U klasy S (SN12) o 

jednolitych gładkich ściankach, z uszczelką Sewer – Lock mocowaną w kielichu rury. 

Kanały zaprojektowano tak aby prędkość w kolektorach wynosiła przynajmniej 0,6m/s  

a nie przekraczała 3,0 m/s. Przykanaliki deszczowe należy wykonać z tego samego rodzaju 

rur – o średnicy 200mm. 

Dla studni – kręgi żelbetowe z betonu C35/45 łączone na uszczelkę gumową. Żeliwo na 

włazy i wpusty.  

Dla wylotu – beton o min. klasie C 25/30. 

5.3.   Technologia wykonania  

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne, obustronnie umocnione. Z uwagi na 

możliwość istnienia w rejonie kolizji infrastruktury podziemnej, 30% robót ziemnych 

projektuje się wykonać ręcznie.  

Wykopy wykonać o ścianach pionowych w szalunku płytowym. Szerokość wykopów 

1,00m. Na całej długości kanału podłoże zagęścić do IS = 0,98 a rury ułożyć na podsypce 

piaskowej gr 10cm z podparciem rury – kąt 120º. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

wielkość ziaren gruntu podsypki i bezpośredniej zasypki – powinny być one mniejsze od 

20mm. Zasypka powinna być bez kamieni i zanieczyszczeń.  Zasypka bezpośrednia nie 

powinna być ułożona 30 cm ponad lico rury. Zasypkę uzupełniającą wykonywać 

warstwami o grubości 30cm z odpowiednim zagęszczeniem do 0,98 wg zmodyfikowanej 

skali Procktora.  

Przewiduje się dowóz 50% piasku na wymianę gruntu zasypki dla otrzymania 

odpowiedniego stopnia zagęszczenia.  

Wykonanie wylotów skarpowych – rurę kanalizacji deszczowej należy zukosować zgodnie 

z nachyleniem skarpy i osadzić ją w płycie wylotu. Styki zabetonować. W przypadku gdy 

wylot trafi w betonowe umocnienie brzegu należy go przez nie przeprowadzić i również 

styki zabetonować betonem hydrotechnicznym. W miejscach wylotów wykonywane 



 
 

będzie odmulenie rzeki Tążyny związane z wykonaniem nowego przepustu drogowego w 

ramach tej samej inwestycji.  

 
6. Odwodnienie wykopów 

             Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projektu nie 

wykazały potrzeby mechanicznego odwodnienia wykopów. Jeśli woda wystąpi ponad 

dnem wykopu należy jej zwierciadło obniżyć dla prawidłowego wykonania robót. 

Obniżenie zwierciadła wody przewiduje się wykonać wtedy poprzez instalację igłofiltrów. 

Ze względu, że na fakt, iż roboty będą prowadzone w szalowanych wykopach, lej depresji 

nie będzie wykraczał poza zakres prowadzonych robót.  

 
7. Kolizje 

     Ponieważ nie wyklucza się istnienia innych sieci nie zinwentaryzowanych na mapach, 

w przypadku napotkania istniejącej infrastruktury podziemnej, skrzyżowania z 

projektowaną siecią należy zabezpieczyć: 

 na czas wykonywania robót, istniejącą infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć  

w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej, połówkowej skręconej 

objemkami (wodociągi).  

 kable telefoniczne i energetyczne  – na odcinkach kanału wykonywanych w wykopie -  

w miejscach kolizji na kable należy nałożyć dwudzielne rury ochronne typu PS o 

średnicy 110mm dla kabli eN i teletechnicznych. Na czas realizacji robót kable należy 

zabezpieczyć poprzez podwieszenie. Odkopanie kabli wykonywać tylko i wyłącznie 

ręcznie.  

Po zakończeniu robót kanalizacyjnych  kable układać na 10cm podsypce z piasku. 

Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości 15cm po czym przykryć folią lokalizacyjną. Odległość 

folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Projektowane rury ochronne 

opisano na profilu. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

PBUE i aktualnymi normami,  a w szczególności z N SEP-E-004. Na dwa tygodnie 

przed rozpoczęciem – zgłosić początek robót w rejonie kolizji do ENERGA Operator i 

Orange celem ustalenia nadzoru. 

W przypadku kolizji wpustów z istniejącym wodociągiem należy go przebudować pod 

nadzorem właściciela. Warunki przebudowy należy uzgodnić z UG Koneck oraz Zakładem 

Usług Komunalnych Podlascy, Józef Podlaski, Konrad Podlaski, 87-732 Lubanie. 

 
 



 
 

8. Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze)  – wykonawca 

robót winien wystąpić do RE Radziejów  w celu poboru energii z sieci energetycznej NN.  

 
9. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w zależności od harmonogramu budowy.  

Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:  

 ustawienie barierek zabezpieczających lub ogrodzenie tymczasowe z paneli 

siatkowych 

 oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi 

i wymogami technicznymi (znaki A-12b, A-12c, A-14, B-33 i bariery U-3c i U-20b) 

Poza kosztami robót budowlano-montażowych, wykonawca winien uwzględnić 

koszta związane z organizacją ruchu na czas robót (znaki i bariery drogowe) oraz z 

zajęciem pasa drogowego.  

 
10. Roboty wykończeniowe 

Dla całego obiektu nie przewidziano nakładów rzeczowych na rozbiórkę i naprawę 

istniejącej drogi gdyż wielkości te zostały uwzględnione w projekcie drogowym.  

 
11. Normy, akty prawne, rozporządzenia, przepisy związane 

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosować się do następujących norm 

i regulacji prawnych: 

 PN EN 476:2012 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 

 PN-EN 752:2008 -   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  

 PN EN 124:2007 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu  pieszego i kołowego (część 1 – 7) 

 PN EN  13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badanie i ocena zgodności 

 PN EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-EN 1610:2015 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

 Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 



 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

 PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne część 1 – Zasady ogólne  

 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 

 
1. Mapa poglądowa w skali 1:25 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali  1:500                 

3. Profil kanalizacji deszczowej 

4. Rysunek studni i wpustu 

5. Wylot skarpowy,  przykładowa karta katalogowa 

6. Profil podłużny Tążyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

                                        I OCHRONY ZDROWIA 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck  
wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna  

o numerze JNI 01020808 w km 0+107”  

„Kanalizacja deszczowa”  
     040106_2 obr.0015 Straszewo  

dz. nr 351, 357/1 
 

Inwestor: 
                        Powiat Aleksandrowski 
                        ul. Słowackiego 8                    
                        87-700 Aleksandrów Kujawski  
 

 
Projektant:    
                                              Agnieszka Bajerowska 
                                              Zajezierze 2 
                                              88-140 Gniewkowo          
 
 
 
 

Spis treści 

 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

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

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

 



 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
Zakres robót objętych informacją obejmuje wykonanie: 

 rurociągu Ø300 – 390,0 m 
 studni kanalizacyjnych  Ø1000 mm – 15 szt.,  
 wpustów -  10 szt. 
 wylotów do Tążyny – 2 szt. 

  Kolejność wykonania – wyloty, rurociąg, studnie i wpusty. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektem znajdują się droga powiatowa z istniejącą zabudową oraz 
uzbrojeniem: sieci  wodociągowe, telefoniczne, eNN  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Z uwagi na charakter inwestycji wymagający wykonania  wykopów ziemnych, poruszanie się 

maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, samochody wywrotki) oraz istnienie  infrastruktury 
podziemnej - na całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsca i czas ich występowania. 

• charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o gł. około 2,0m. Projektuje 
się wykonanie wykopów o ścianach pionowych w pełnym szalunku z wyprasek lub 
szalunków płytowych układanych systematycznie w miarę postępu robót. 

• wykonanie robót ziemnych i montażowych w strefie występowania czynnego uzbrojenia 
podziemnego 

• mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiałów 
budowlanych 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 
Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 
instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie 
duże zagrożenia zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy i 
inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie 
rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów 
dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki 
zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.  
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie  posiadającym stosownych 
kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urządzeniach udostępnia się 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się pracowników, dokonując 
stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkoleń. 



 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych 
projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje  się 
odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie 
objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem 
szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i bhp są przedmiotem Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego 
rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca robót przy 
opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego 
rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego. 
Poniżej podano podstawowe wytyczne robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:  
6.1. Roboty ziemne 

• Wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice 
ostrzegawcze 

• Zastosować oświetlenie dla warunków nocnych szczególnie  przy przejściach w 
pobliżu istniejących wjazdów 

• Wykonać barierki ochronne 1.10m w odległości 1.0m od krawędzi wykopu 

• Wykonać przejścia dla pieszych nad liniowymi wykopami otwartymi 

• Wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego (jeśli 
zajdzie potrzeba wykonania takiego wykopu) i rozparcia przy wąskoprzestrzennym 

• Należy zapewnić dojazd służb ratowniczych do poszczególnych posesji 
6.2 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy 
wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji stosowanych 
w tym celu maszyn i urządzeń. Niezależnie od tego powinny być spełnione następujące 
wymagania: 

Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 

Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami 
o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych i nasilenia ruchu. Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty 
przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach 
publicznych.  

Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100 kg – 
po twardej nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest 
przemieszczanie ładunku na taczce po pochylniach większych niż 8% oraz na odległość 
przekraczająca 200 m. 

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest 
urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc 
w poziomie) od skrajnych przewodów niż: 

 2 m – dla linii nn, 
5 m- dla linii wn do 15 kV 
10 m – dla linii wn do 30 kV 
15 m – dla linii wn powyżej 30 kV 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów. 



 
 

Na budowie szczególną uwagę należy przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac 
transportowych, w tym stosowanych metod pracy. 

Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy zapewnić sprzęt 
pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i 
dogodne wykonywanie pracy.  

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 

1) 30 kg – przy pracy stałej, 
2) 50 kg – przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na 
wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczająca 25 m. 

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się 
zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 
2) 42 kg – przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg. 

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni 
nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. Przy przemieszczaniu ładunku 
na wózku po pochylniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może 
przekraczać 350 kg. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po 
pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. Wózki powinny 
zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki 
kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce. 

Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać 
stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać 
poza obrys wózka i przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest 
przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod 
nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. 

Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił od 65o do 
75o. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione jest 
stosowanie drabin jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 
10 kg. Drabiny wolno ustawiać wyłącznie na stabilnym podłożu. Zabronione jest opieranie drabiny 
przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo stosy materiałów, nie 
zapewniające stabilności drabiny. 
6.3 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację 
techniczno-ruchową, która znajduje się u kierownika budowy. Kierownik budowy winien zapoznać 
pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji, konserwacja i 
naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją producenta a zapisy z 
ich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji. 

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym 
stosownych kwalifikacji. 
6.4 Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby: 

• prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w 
tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny 
co najmniej z jednym pracownikiem, 

• prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi wieżowych 
i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych, 

• prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania 
się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo pomieszczeniach 
zagrożonych pożarem lub wybuchem, 

• prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo 
pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 
kV bezpieczników i żarówek (świetlówek), 



 
 

• prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych, 

• prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dokach 
monterskich, 

• prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

• prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m. 
6.5 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

 Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z agregatu 
prądotwórczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny w 
Radziejowie,  przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. 

6.6 Wykopy budowlane 
 Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem. 

W strefach występowania infrastruktury podziemnej, określonych normami branżowymi dla 
poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego – roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem 
właściciela uzbrojenia. 
Zabezpieczenie kolizji wykonać zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez 
właściciela sieci oraz obowiązującymi normami. 
 
 Planowane roboty są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi 
niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
 W/w roboty budowlane wykonywane w zarysie istniejącego pasa drogowego nie 
stwarzają zagrożeń wyszczególnionych art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz U. Nr 120 poz. 1126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             OŚWIADCZENIE 

(projektanta) 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
Ja niżej podpisana: 
 

Agnieszka Bajerowska 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
 
Zamieszkała w Zajezierzu 2 
 
Kod poczty   88-140    poczta  Gniewkowo 
 
Oświadczam, że projekt budowlany (opracowanie z października  2017r) 
 
Dotyczy inwestycji (podać rodzaj inwestycji) 
 

„Kanalizacja deszczowa” 

 

 
opracowany na rzecz Inwestora (podać pełną nazwę inwestora) 

Powiat Aleksandrowski 
ul. Słowackiego 8                    
87-700 Aleksandrów Kujawski  
 
 
 
 

został opracowany zgodnie  z obowiązującym prawem oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
Data złożenia oświadczenia      Czytelny podpis  

składającego oświadczenie 

 

...............................................      ................................................ 

 
 

• wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2003.207.2016 ze zmianami) 
** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić  



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 


