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Wykaz właścicieli działek przez które przebiega sieć wodociągowa w Oleśnie – ul. Krasickiego – ul. Lompy.

L.p Numer
działki

Numer księgi wieczystej Właściciel/władający

1 1333 14948 Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, 
46-300 Olesno ul. Konopnickiej 8

2 2804 50592 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie 
46-300 Olesno ul. Ks. G. Łysika 1

3 2805 OP1L/00050437/9 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie 
46-300 Olesno ul. Ks. G. Łysika 1

4 2814 28913 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie 
46-300 Olesno ul. Ks. G. Łysika 1

5 2815 50592 Spółdzielnia mieszkaniowa w Oleśnie 
46-300 Olesno ul. Ks. G. Łysika 1

6 2816 - Województwo Opolskie – właściciel
Zarządca – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127

7 2817 50592 Spółdzielnia mieszkaniowa w Oleśnie
 46-300 Olesno ul. Ks. G. Łysika 1

8 2832 OP1L/00050436/2 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie
 46-300 Olesno ul. Ks. G. Łysika 1

9 2928 - Województwo Opolskie – właściciel
Zarządca – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127

10 2982 29406 Gmina Olesno  ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

11 2983 40148 Gmina Olesno ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

12 2984 - Skarb Państwa – właściciel
Zarządca – Gmina Olesno  ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

13 3019 40148 Gmina Olesno ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

14 3063 48707 Gmina Olesno ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
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Opis techniczny do projektu 
Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lompy z siecią w ul. Krasickiego w Oleśnie -   poza pasem drogi  

wojewódzkiej nr 487 (ul. Małe Przedmieście)  

 1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.  

 1.1 Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze  opracowanie  zostało  wykonane  na  podstawie umowy  zawartej  pomiędzy
Gminą Olesno 46-300 Olesno ul. Pieloka a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "STAN"
mgr inż. Andrzej Stańkowski 46-200 Kluczbork ul. Opolska 18. Projekt został opracowany
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami branżowymi.

Celem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowy sieci  wodociągowej  łączącej
istniejący wodociąg w ul. Krasickiego z wodociągiem w ul. Lompy w Oleśnie.

 1.2 Zakres rzeczowy inwestycji.

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowy sieci wodociągowej poza obszarem pasa
drogi wojewódzkiej nr 487 ul. Małe Przedmieście. Lokalizacja inwestycji obejmuje ulice Lompy,
Słowackiego i Krasickiego.
Sieć wodociągowa: 

◦ przewód – PVC-U, DN225, PN10, SDR11; PE100, 481,60 m
◦ przewód PE-HD, DN225, SDR11, PN16 12,50 m
◦ rura osłonowa PE-HD, DN450, SDR11, PN16 38,80 m
◦ rura osłonowa PE-HD, DN400, SDR11, PN16 12,50 m
◦ hydrant naziemny p-poż Ø 80 m 3 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa hydrantowa, żeliwna Ø 80 mm 3 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniająca, żeliwna  Ø 250 mm 3 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniająca, żeliwna  Ø 200 mm 2 szt.

 2. Materiały wykorzystane w opracowaniu.  
1) Warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie z dnia

28.10.2013 i 28.11.2013 r.
2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 09.01.2014 r.
3) Uzgodnienie z ZDW z dnia 09.12.203 r
4) Decyzja Burmistrza Olesna z dnia 25.11.2013 r .
5) Uzgodnienie z Gminą Olesno z dnia 18.11.2013 r.
6) Warunki wydane przez Gminą z dnia 05.12.2013 r.
7) Uzgodnienie z Spółdzielnią Mieszkaniową z dnia 21.10.2013 r.
8) Mapa do celów projektowych l : 500 terenu objętego opracowaniem;
9) Obowiązujące normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentów;
10) Wizja lokalna w terenie.

 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Inwestycja    zlokalizowana  jest    na   terenie   miasta Olesna w ul.  Krasickiego,  
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ul.  Słowackiego  i  ul.  Lompy.  Nawierzchnie  ulic  asfaltowe.  Pozostałe  rejony  przebiegu
projektowanej  sieci  wodociągowej  o  nawierzchni  gruntowej,  chodniki  z  płyt  i  kostki
betonowej. 

Teren inwestycji średnio zróżnicowany posiadający następujące uzbrojenie: 

• sieć wodociągowa;

• kanalizacja sanitarna;

• kanalizacja deszczowa;

• kable telefoniczne;

• kable energetyczne podziemne i linie napowietrzne;

• kable telewizyjne;

• rurociągi ciepłownicze;

• sieć gazowa.

Trasy   istniejącego   uzbrojenia   zlokalizowane    są    na   mapach   do celów
projektowych w skali l : 500, na których opracowuje się projekt.  Projekt obejmuje połączenie
sieci wodociągowych istniejących w ul. Krasickiego i ul. Lompy w celu wyrównania ciśnienia
w nich panującego.  

 4. Projektowane rozwiązania techniczne  

 4.1 Sieć wodociągowa.

 4.1.1 Przewody wodociągowe.
Projektuje  się  wykonanie  sieci  wodociągowej  z  rur  ciśnieniowych  PVC-U,  DN225,

PN10, SDR11, PE100 łączonych na uszczelkę gumową oraz z PE-HD, DN225, SDR11, PN16
zgrzewane doczołowo – w miejscu przejścia wodociągiem pod Kanałem Młynówką. Głębokości
ułożenia rur średnio 1,5 m. Trasę sieci wodociągowej pokazano w „Projekcie zagospodarowana
terenu” – rys. 2. Całkowita długość projektowanej sieci wynosi 508,60 m. Projektowana sieć
wodociągowa przebiega w poprzek pasów drogowych: 

• drogi wojewódzkiej – ul. Małe Przedmieście (oddzielne opracowanie projektowe);

• drogi gminnej – ul. Krasickiego, ul. Lompy i Słowackiego.

 Rozwiązania  wysokościowe,  długości  i  spadki  oraz  uzbrojenie  projektowanego
wodociągu przedstawiono na profilach podłużnych. Projektowaną sieć włączono w p. „W1” do
istniejącego  żeliwnego  wodociągu  DN250  mm  w  ul.  Lompy  poprzez  trójnik  redukcyjny
kołnierzowy DN250/200, żeliwny  oraz w p. „W19” w ul. Krasickiego poprzez łącznik rurowo-
kołnierzowy  DN200,  żeliwny  i  w  p.  „W18”  do  istniejącego  wodociągu  żeliwnego  DN100
poprzez trójnik kołnierzowy  DN200, żeliwny, zwężkę dwukołnierzową DN200/100 i łącznik
rurowo-kołnierzowy DN100, żeliwny

Na  długości  projektowanego  wodociągu  zlokalizowano  3  naziemne  hydranty
przeciwpożarowe Ø80 mm.

 4.1.2 Uzbrojenie przewodów wodociągowych.
Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano: 

• zasuwę kołnierzową żeliwną z miękkim uszczelnieniem, Ø 250 mm 2 szt

• zasuwę kołnierzową żeliwną z miękkim uszczelnieniem, Ø 200 mm 3 szt
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• hydrant naziemny, Ø 80 mm 3 szt.

• zasuwę kołnierzową hydrantową, żeliwną Ø 80 mm 3 szt. 

Armaturę  żeliwną  należy zabezpieczyć  blokami  oporowymi.  Zaprojektowane  zasuwy
należy  wyposażyć  w  obudowy  teleskopowe  i  skrzynki  uliczne.  Skrzynkę  uliczną  należy
posadowić  w  gruncie  przy  użyciu  prefabrykowanej  płyty  betonowej  
z otworem.  Lokalizację każdej zasuwy należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700.

 4.1.3 Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym
Wykonawca robót winien zapewnić bezpieczne warunki ruchu pojazdów mechanicznych

i pieszych w rejonie prowadzonych robót. Przed przystąpieniem do budowy wodociągu w pasie
drogi – Wykonawca robót winien uzyskać u zarządcy drogi decyzję na zajęcie pasa drogowego.
W miejscach włączenia sieci projektowanej do sieci istniejącej należy ręcznie wykonać wykopy
o wymiarach 1,00 x 1,50 m i głębokości 0,20 m poniżej istniejącej rury wodociągowej. W ulicy
Lompy wodociąg wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej. 

Przejście  pod  drogą  wykonać  po  projektowanej  trasie  oraz  zagłębieniach  sieci.  Na
długości  przejścia  pod  pasem drogowym  nie  będzie  umieszczona  żadna  złączka.  Przewiert
zapewni nienaruszanie konstrukcji  jezdni oraz nie spowoduje utrudnień  w ruchu drogowym.
Rurę przewodową zabezpieczyć płozami w odległości co 1,5 m i dodatkowo 15 cm od początku
i końca rury osłonowej. Na końcówkach rury osłonowej zamontować manszety typu „N” w celu
uszczelnienia i zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy rurami.

Przejścia poprzeczne pod ul. Lompy prowadzić przewiertem w rurze osłonowej PE-HD,
DN450, SDR11 o długości 13,50 m. 

Przejścia poprzeczne w ul. Słowackiego prowadzić metodą wykopu otwartego. Przewód
wodociągowy zabezpieczyć rurą osłonową PE-HD, DN450, SDR11, PN16. 

 4.1.4 Przejście rurociągu pod Kanałem Młynówka

W celu wykonania sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami projektuje się
jedno przejścia pod dnem Kanału Młynówka. W związku z powyższym zaprojektowano budowę
wodociągu  z  rur  przewodowych  PE-HD,  DN225,  SDR11,  PN16  o  długość  –  12,50  m.
Skrzyżowanie  wodociągu  z  kanałem  Młynówka  w  km  1+297  zostanie  wykonane  metodą
przewiertu sterowanego w rurze osłonowej PE-HD, SDR11, PN16, DN400. Minimalna rzędna
posadowienia  rurociągu  pod  dnem  rzeki  na  poziomie  1,4  m  poniżej  najniższej  rzędnej
istniejącego  dna  kanału.  Rurociąg prowadzony w  rurze osłonowej  posadowić  na  płozach  z
polipropylenu  przy rozstawie  1  do 2  m,  końce rury  osłonowej  zabezpieczyć.  Zastosowanie
technologii  przewiertu  sterowanego  pozwala  uniknąć  naruszania  brzegów  rzeki  przy
jednoczesnej,  zredukowanej  do  minimum  ingerencji  w  środowisko  naturalne.  Przewiert
sterowany  jest  metodą,  która  pozwala  na  ułożenie  instalacji  podziemnej  bez  naruszania
powierzchni,  pod  którą  jest  on  prowadzony  oraz  umożliwia  pełną  kontrolę  jego  trasy,
pozwalając na bieżące korygowanie jego parametrów (głębokość,  kierunek, spadek).  Obrana
metoda pozwala na wykonanie przewiertu w ciągu jednego dnia roboczego.

 4.1.5 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu.
Na  trasie  prowadzenia  sieci  wodociągowej  występują  skrzyżowania  z:  kablami

energetycznymi  eN,  siecią  ciepłowniczą,  kanalizacją  deszczową  i  sanitarną,  gazociągiem,
wodociągiem,  kablem  telefonicznym.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie
wykonywanych  wykopów,  krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  należy
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zabezpieczyć  przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić  w sposób zapewniający ich
eksploatację. 

W  pobliżu  uzbrojenia  podziemnego  wykopy  należy  wykonać  ręcznie  oraz  wykonać
wykopy kontrolne, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa.  W miejscach skrzyżowań  na
kabel  nałożyć  dwudzielne  rury  osłonowe  typu  AROT  i  o  długości  L=3,0  m.  Końce  rur
uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

UWAGA:  Wykopy  wykonywane  mechanicznie  w  sąsiedztwie  słupów  energetycznych
należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 4.1.6 Próby techniczne sieci wodociągowej.
Przed zasypaniem wykopów zamontowany rurociąg należy poddać próbie szczelności na

ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-70/E-10715. Próbę można uznać za pozytywną, jeżeli ciśnienie
w ciągu 30 min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskaniu pozytywnej  próby szczelności
całego wodociągu należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów 3% wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymania środka dezynfekującego w rurociągu wynosić powinien
24 godziny.  Dezynfekcje  i  płukanie powtórzyć  dwukrotnie  przed pobraniem prób do badań
laboratoryjnych  fizykochemicznych  i  bakteriologicznych  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno  –
Epidemiologiczną. Trzy kolejne badania potwierdzić świadectwem czystości wody spełniającymi
wymagania  jak dla  wody do picia oraz  potrzeby gospodarcze pozwalają  uznać  sieć  za czystą
i wówczas można podłączyć „nowy” wodociąg do istniejącej sieci.

 4.2 Wytyczne dla wykonawcy robót.

Wszystkie prace ziemne związane z budową wodociągu należy wykonać zgodnie z:

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych;
• warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych;
• obowiązującymi przepisami i normami;
• zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, pod nadzorem osoby

uprawnionej STWiORB.
Po  zakończeniu  prac  ziemno  –  montażowych,  teren  uporządkować  i  doprowadzić  do

poprzedniego  stanu  użyteczności.  Materiały  odpadowe,  powstałe  w  wyniku  wykonania robót
ziemno – montażowych, Zamawiający winien zagospodarować zgodnie z postanowieniami Ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  projektowaną  trasę  wodociągu  wytyczyć
geodezyjnie  w  terenie.  Kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  zlokalizować  wykopami
kontrolnymi wykonanymi ręcznie.

Wykonanie wykopów

Dla projektowanej średnicy przewodu wodociągowego należy wykonać wykopy liniowe
o ścianach pionowych i szerokości dna wykopu  1,0 m. W celu zabezpieczenia ścian wykopu
przed osuwaniem, należy zastosować szalunek ażurowy. Urobek z wykopu należy składować
obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu. Dno wykopu winno
być równe i pozbawione elementów o ostrych krawędziach. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej rzędnej dna wykopu i naruszenia
gruntu rodzimego.

Roboty  ziemne  wykonywane  w  obrębie  pasa  drogowego  wykonać  zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP.

Monta  ż przewodów wodociągowych  
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Przewody sieci  wodociągowej należy wykonać  z rur PVC-U, DN225, PN10; SDR11,
PE100 oraz w miejscu przekroczenia Kanału Młynówka (przewiert sterowany) z rur PD-HD,
DN225, SDR11, PN16. Przewody sieci wodociągowej należy układać na podsypce piaskowej o
grubości 10 cm oraz obsypce 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie przewodów wodociągowych

Przewody sieci wodociągowej  należy obsypać  piaskiem na wysokość  30 cm powyżej
górnej  krawędzi  rury.  Zasypkę  wykopu  w  pasie  dróg  należy  prowadzić  mechanicznie
warstwami, z zagęszczeniem co 30 cm na całej głębokości wykopu, do uzyskania  wskaźnika
zagęszczenia gruntu równego IS = 1,00. Zasypywać należy piaskiem dowiezionym po uprzedniej
wywózce gruntu z wykopu.

Og  ólne wytyczne realizacji  

a) Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  winien  uzyskać  zezwolenie  na  prowadzenie
robót w pasie drogi; 

b) Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem;

c) Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia;

d) Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie;

e) Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów;

f) Teren po zakończeniu robót uporządkować;

g) Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725;

h) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z
projektantem;

i) Przy realizacji  i  odbiorze uwzględnić  warunki  uzgodnień  branżowych załączonych
do niniejszego opracowania;

j) Termin podłączenia do istniejącego wodociągu uzgodnić z Dostawcą wody.

Wszelkie  użyte  materiały  i  muszą  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.

 5. Warunki BHP  
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem  obiektów  i  z  montażem  sieci  winny  być
przeprowadzane  z  zachowaniem  przepisów  BHP.  Poza  ogólnymi  zasadami  BHP
obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi
sprzętu mechanicznego,  przy wykonywaniu instalacji  technologicznej,  należy zapewnić
warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych  z  dnia  28.03.1972  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Z 1972 Nr 13. póz. 93)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci wodociągowej jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga obsługi. Obsługa
będzie mieć charakter doraźny. Obsługa winna być  przeszkolona pod względem ogólnych
przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.

 6. Dane o ochronie zabytków  
Obszar  realizowanej  inwestycji  nie  znajduje  się  w  obrębie  ochrony  konserwatorskiej.

Jednakże, jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić
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do  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Opolu,  do  Państwowej  Służby  Ochrony  Zabytków  celem
sprawowania nadzoru.

 7. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze  

Poniżej  przedstawiono  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

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę oraz ilości powstających ścieków. 

B) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Przewidywane  do  realizacji  obiekty  sieci  wodociągowej  będą  źródłami  o  znikomo  małym
poziomie  emisji  zanieczyszczeń  gazowych,  mikrobiologicznych  czy  też  substancji  zapachowo-
czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, jak i też globalnie na terenie gminy Olesno.

C) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Podczas  wykonawstwa  robót  powstaną  pewne  ilości  odpadów  w  postaci:  masy  ziemne
[l7.05.04]  ok. 56 m3.   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 póz. 1206) jedynie odpady nawierzchni
asfaltowej (kod odpadu – 17 03 01*) są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, pozostałe
odpady  na  terenie  budowy  powinny  być  gromadzone  w  specjalnie  do  tego  celu
przygotowanych  miejscach.  Ziemia  z  wykopów  winna  być  składowana  w  wyznaczonym
miejscu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub
wywiezioną. Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposób
zagospodarowania  tych  odpadów  należy  uzgodnić  z  Urzędem  Gminy  w  Oleśnie.
W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą sieci wodociągowej. 

D) emisji 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,

Projekt  nie  przewiduje  do  realizacji  obiektów  będących  źródłem  emisji  hałasu  do
środowiska,  ani  obiektów  emitujących  promieniowanie  jonizujące  czy  też  pole
elektromagnetyczne.

E) wpływ obiektu  budowlanego na istniejący drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

W  ramach  realizacji  inwestycji  nie  przewiduje  się  żadnej  wycinki  drzew  i  krzewów
zlokalizowanych  na  przedmiotowym  terenie.  Przewidziane  przekształcenia  rzeźby  terenu
polegające  na  wykonaniu  wykopów  nie  pociągną  za  sobą  zmian  w  postaci  zachwiania
równowagi  przyrodniczej  w środowisku  lokalnym, a tym samym i na większym obszarze.
Teren,  na  którym  prowadzone  będą  prace  budowlane  zostanie  przywrócony  do  stanu
pierwotnego. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w
fazie  wykonawstwa,  jak i  eksploatacji  wpływać  negatywnie  na wody podziemne czy też
powierzchniowe.  Proponowane  rozwiązania  projektowe  zakładają,  że  woda  przepływać
będzie przez szczelne rurociągi z PVC-U oraz PE-HD. Wody gruntowe mogą być narażone na
zanieczyszczenia,  jedynie  w  wyniku  świadomego  działania  (np.  remonty  rurociągów)  lub
nieszczelności  przewodów.  Stany  te  należy  traktować  jako  awaryjne  ponieważ  przewody
i obiekty, o których mowa muszą zostać poddane w trakcie realizacji próbom szczelności z ich
protokolarnym odbiorem. 
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Sporządzona  prognoza  oddziaływania  projektowanej  inwestycji  na  środowisko  dla
programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego oddziaływania
na  żaden  z  komponentów  środowiska  zarówno  w  fazie  realizacji  jak  i  późniejszej
eksploatacji,  zatem  z  pewnością  możliwe  jest  wykonanie  przewidzianych  do  realizacji
obiektów  i  ich  funkcjonowanie  z  gwarancją  dotrzymania  wymagań  i  norm  określonych
w przepisach z zakresu ochrony środowiska.

Ze  względu  na  zakres  oraz  specyfikę  inwestycji,  zagrożenia  dla  środowiska  na  etapie
wykonawstwa będą  niewielkie,  lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać
sobie  sprawę  z  możliwości  wystąpienia  takich  zagrożeń.  Uciążliwości  i  niekorzystne
oddziaływanie inwestycji  na środowisko związane z jej  realizacją  mogą  zostać  ograniczone
i  w  większości  mieć  charakter  tymczasowy.  Uwarunkowane  to  jest  odpowiednim
prowadzeniem robót.

Na etapie  eksploatacji  nie  przewiduje  się  wystąpienia  negatywnych  skutków inwestycji  na
środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru
oddziaływania  wyznaczonego  w  otoczeniu  obiektu  (terenu  placu  budowy)  na  podstawie
przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Informacja   dotycząca   bezpieczeństwa   i    ochrony   zdrowia -
wg   odrębnego opracowania.

Projektant: 

Sprawdzający:
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA.

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lompy z siecią
w ul. Krasickiego w Oleśnie – poza pasem drogi wojewódzkiej 

nr 487 ul. Małe Przedmieście

Adres inwestycji
1333; 2804; 2805; 2814; 2815; 2816; 2817; 2832; 2928; 2982; 2983; 

2984; 3019; 3063 ark.m.1 obręb 0068 Olesno 

Inwestor:

Gmina Olesno; 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Projektant:  

mgr inż. Andrzej Stańkowski

Kluczbork, luty 2014 r.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do Planu BIOZ

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lompy z siecią
w ul. Krasickiego w Oleśnie

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów, montażem sieci i przyłączy winny
być  przeprowadzane z zachowaniem aktualnie obowiązujących w trakcie wykonawstwa robót
norm i przepisów dotyczących BHP.

1.Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robót budowlanych w ramach:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126, 
z późn.  zm. 2) art. 21a ust. 4

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27.08.2003  r. W  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dz.U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002 r

2. Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest sieć wodociągowa. Lokalizacja inwestycji: Olesno rejon
ul. Krasickiego i Lompy.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZADANIA: 

◦ przewód – PVC-U, DN225, PN10, SDR11; PE100, 481,60 m
◦ przewód PE-HD, DN225, SDR11, PN16 12,50 m
◦ rura osłonowa PE-HD, DN450, SDR11, PN16 38,80 m
◦ rura osłonowa PE-HD, DN400, SDR11, PN16 12,50 m
◦ hydrant naziemny p-poż Ø 80 m 3 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa hydrantowa, żeliwna Ø 80 mm 3 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniająca, żeliwna  Ø 250 mm 3 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniająca, żeliwna  Ø 200 mm 2 szt

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych adaptacji i rozbiórek.

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty:

a) podziemne:

� sieć  wodociągowa,  sieć  gazowa,  kable  podziemne  telefoniczne,  kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, kable telewizyjne, kable energetyczne. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie mogą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
następujące elementy:
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• sieć komunikacyjna: droga wojewódzka - ul. Małe Przedmieście.
• sieć gazowa,

Pomimo iż projekt sporządzony został na mapach do celów projektowych projektant nie
wyklucza, że na terenie mogą znajdować się podziemne kable energetyczne, a nawet nowe linie
napowietrzne nie zinwentaryzowane  powykonawczo przez wykonawców.

Nie przewiduje się zmian infrastruktury.

5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych  oraz  wskazanie  środków technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.

Na  podstawie  sporządzonej  dokumentacji  technicznej  w  oparciu  o  rozporządzenie
ministra  infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) ustalono rodzaje zagrożeń
mogących wystąpić na obiekcie w trakcie realizacji robót budowlanych i wstępne zalecenia BHP
mające na celu ich zabezpieczeniu.

�  Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 

Z analizy  technologii  robót  przedstawionej  w przedmiarach  wynika,  że  na  obiekcie  zakres
planowanych robót nie przekracza 500 osobodni dlatego kierownik budowy zgodnie z art. 21 a
p.  1  ustawy  Prawo  budowlane  nie  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  przed  rozpoczęciem
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jednocześnie inwestor w tym przypadku jest
obowiązany zawiadomić  o  zamiarze rozpoczęcia  robót  budowlanych  właściwego inspektora
pracy,  na  7  dni  przed  rozpoczęciem  budowy  zgodnie  z  art.  3  rozporządzenia  ministra
infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

� Zagospodarowanie terenu budowy

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  wykonać  zagospodarowanie  terenu
budowy, co najmniej w zakresie:

• doprowadzenia  energii  elektrycznej  oraz  wody,  zwanych  dalej  "mediami",  oraz
odprowadzania lub utylizacji ścieków;

• ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

• urządzenia  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  i  socjalnych  dla   pracowników
i zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  oraz ich właściwej wentylacji;

• zapewnienia łączności telefonicznej;

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

� Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

Na terenie budowy może być  konieczne wykonanie instalacji  rozdziału energii  elektrycznej,
dlatego powinny być one zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki
sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  wybuchowego,  a  także  chroniły
w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Ponieważ  na  terenie  objętym  budową  znajdują  się  linie  elektroenergetyczne
napowietrzne,  nie  jest  dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów

13



i  materiałów  lub  maszyn  i  urządzeń  budowlanych  bezpośrednio  pod  tymi  liniami  lub
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

• 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;
• 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;
• 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30

kV;
• 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110

kV; 
W  czasie  wykonywania  robót  budowlanych  z  zastosowaniem  żurawi  lub  urządzeń

załadowczo-wyładowczych takich jak koparki, (rozbiórka płyt drogowych, wykopy i załadunek
gruntu) zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, mierzone do najdalej wysuniętego
punktu  urządzenia  wraz  z  ładunkiem.  Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu
maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy
uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Żurawie samojezdne, koparki i inne
urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w
sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice  budowlane  prądu  elektrycznego  znajdujące  się  na  terenie  budowy
zabezpiecza  się  przed  dostępem  nieupoważnionych  osób  i  powinny  być  usytuowane  w
odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii. Połączenia  przewodów elektrycznych
z  urządzeniami  mechanicznymi  wykonuje  się  w  sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy
osób obsługujących takie urządzenia oraz przewody te zabezpiecza się  przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

� Maszyny i inne urządzenia techniczne
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny być

montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Natomiast maszyny
i  inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi  technicznemu,  mogą  być  używane  na
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze
jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń  dokonanych w czasie badań  i  prób. Operatorzy lub
maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy i innych maszyn o napędzie silnikowym
muszą posiadać wymagane kwalifikacje. Zwraca się uwagę, iż dokonywanie napraw i czynności
konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione.

Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na
stałe  z  maszyną  lub  innymi  urządzeniami  technicznymi  powinny  być  poddawane  próbie
obciążenia co najmniej raz w roku. Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza
powinny  mieć  wytrzymałość  dostosowaną  do  ciśnienia  roboczego,  z  uwzględnieniem
współczynnika  bezpieczeństwa  tych  przewodów.  Używanie  uszkodzonych  przewodów  lub
przewodów o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.

Przy  robotach  dźwigowych  haki  do  przemieszczania  ładunków  powinny  spełniać
wymagania  określone w przepisach dotyczących  systemu oceny zgodności  i  mieć  wyraźnie
zaznaczoną nośność maksymalną. Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość
wysunięcia  się  zawiesia  z  gardzieli  haka,  należy  stosować  haki  wyposażone  w  urządzenia
zamykające gardziel. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy
powinny  być  przeprowadzane  przed  rozpoczęciem  każdej  zmiany  roboczej  przez  osobę
posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje.  Stosowanie  elementów  służących  do  zawieszania
ładunku na haku, w szczególności  pierścieni,  ogniw, pętli,  których  wymiary uniemożliwiają
swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione.

� Roboty ziemne
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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.

Bezpieczną  odległość  wykonywania  robót,  o  których  mowa  wyżej  ustala  kierownik
budowy w porozumieniu z właściwą jednostką w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się
te instalacje. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie
wykopów  poszukiwawczych  powinno  odbywać  się  ręcznie.  Miejsca  tych  robót  należy
oznakować  napisami  ostrzegawczymi  i  ogrodzić.  W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych
miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym
są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić
stały jego dozór. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogą 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 od 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.
Niedopuszczalne jest  używanie  elementów obudowy wykopu  niezgodnie  z  przeznaczeniem.
W  czasie  wykonywania  koparką  wykopów  wąskoprzestrzennych  należy  wykonywać  ich
obudowę (zabezpieczenie) wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę
prefabrykowana, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop
osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 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. 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  usuwać  je,  w  miarę
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowe z wykopów wykonanych w
gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym  należy  wyznaczyć
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 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 poniżej 1 m wymaga
tymczasowego  zabezpieczenia  osób  klatkami  osłonowymi  lub  obudową  prefabrykowaną.

Pomieszczenia zamknięte takie jak zbiorniki, studnie i kanały powinny być wyposażone
w  wentylację  grawitacyjną  lub  w   razie  potrzeby  w  wentylację  mechaniczną.

Urządzenia  elektryczne  stosowane  w  tych  pomieszczeniach,  powinny  posiadać
zabezpieczenia  chroniące  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  i  wybuchem.

Stanowiska  pracy  na  otwartym  powietrzu  powinny  być  wydzielone,  właściwie
oznakowane  i  zabezpieczone  przed  wejściem  osób  postronnych.  Osoby  powinny  mieć
zapewnioną  szybką  drogę  ewakuacyjną  na  wypadek  zalania,  pożaru  lub  wystąpienia
szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.
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6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy  budowy winni  być  przeszkoleni  pod względem BHP,  z  uwzględnieniem
specyfiki  robót  kanalizacyjnych  i  wodociągowych,  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy;
USTAWA z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  i  tak w  myśl:  Art.  2373.  [Szkolenie
z  zachowaniem  przepisów  BHP.  Poza  ogólnymi  zasadami BHP  obowiązującymi  przy
wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego,
przy  wykonywaniu  instalacji  technologicznej,  należy  zapewnić  warunki  BHP  zgodnie
z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów Budowlanych  z  dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Z 1972 Nr 13. póz. 93) oraz zgodnie z normami: PŃ-B-
10736 z  marca  1999 r.  „Roboty  ziemne.  Wykopy otwarte  dla  przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania”,  PN-EN 1610 z marca 2002 r.  „Budowa
i badania przewodów kanalizacyjnych”  oraz PN-B-06050 ze stycznia 1999 r.  „Geotechnika.
Roboty  ziemne.  Wymagania  ogólne”  PN-B-1025  grudzień  1997  Wodociągi  -.Przewody
zewnętrzne,PN-85B-10702 Wodociągi i kanalizacji- Zbiorniki” Pracujące na budowie maszyn
i inne urządzenia techniczne powinny być:

• obsługiwane przez przeszkolone osoby i posiadające stosowne uprawnienia,

• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone utrzymywane w stanie
zapewniającym ich sprawność.

 

Opracował:
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