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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie -  b  udowa kanalizacji deszczowej  

DN600 od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
Inwestycja:  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie - budowa kanalizacji deszczowej
DN600 od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza.
Inwestor: Gmina Olesno, 46-300 Olesno ul. Pieloka 21
Branża: Sanitarna
Wykonawca  dokumentacji:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „STAN”,  Andrzej  Stańkowski,
46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18.

 1.1.Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi zlecenie Gminy Olesno; 46-300 Olesno ul. Pieloka 21 dla

Przedsiębiorstwem  Wielobranżowym  STAN  Andrzej  Stańkowski  46-200  Kluczbork
ul. Opolska 18.

 1.2.Materiały wyj ściowe

• Uzgodnienia z Zamawiającym i wizja lokalna w terenie;
• Warunki techniczne i zapewnienie odbioru wód opadowych wydane przez właściciela cieku

Gminę Olesno
• Mapy do celów projektowych obejmujące obszar opracowania;
• Wypisy z ewidencji gruntów i mapy ewidencyjne terenu;
• Uzgodnienie lokalizacji sieci z Gminą Olesno.
• Protokół z narady koordynacyjnej.
• Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Biuro Opracowań  Geologicznych mgr inż.

Alicja Habdas, Opole ul. Kraszewskiego 29/3.
• Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie Nr LII/349/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
• Przepisy normatywne;

◦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.  Dz. U. 2016 nr 0. poz. 290 z
późn. zm.).

◦ Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2016 nr 0, poz. 778);

◦ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016 nr 0, poz.
672);

◦ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015, nr 0, poz. 469 z późn. zm.)
◦ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0,
poz. 1422).

 1.3.Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  zadania  obejmujący:

projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w
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zakresie od ulicy Biskupickiej do ulicy Sienkiewicza (pozostały zakres w drodze wojewódzkiej –
wg oddzielnego opracowania)
Zakres projektu obejmuje wykonanie niżej wymienionych sieci i obiektów:

1) sieć kanalizacji deszczowej:
◦ rura betonowa kielichowa typu WIPRO, DN600 - 574,3 m;
◦ studnie rewizyjne  Ø1200 mm, betonowe, właz D400 - 11 kpl.
◦ komora żelbetowa - 1 szt.
Opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne sieci kanalizacji deszczowej. W niniejszym

opracowania ujęto projekt zagospodarowania terenu wraz z udokumentowanym stanem formalno-
prawnym inwestycji.  Celem opracowanego projektu jest zapewnienie warunków odprowadzenia
wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Biskupickiej  i  odprowadzenie ich do rzeki
Młynówki, po ich wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze.

 2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar  projektowania  obejmuje  obszar  od  ulicy  Biskupickiej  do  skrzyżowania
z  ul.  Sienkiewicza.  Teren  w  którym  zaprojektowano  kanalizację  deszczową  to  obszar  pól
uprawnych. Wzdłuż trasy projektowanego kanału występuje następujące uzbrojenie terenu:

• linie energetyczne wysokiego i niskiego napięcia,
• sieć gazowa,
• kanał sanitarny,
• kanał deszczowy. 

Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są naniesione na mapach zasadniczych a miejsca ich
skrzyżowań naniesiono na profilach podłużnych sieci kanalizacyjnej.

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  będzie  odwadniać,  będącą  tematem  odrębnego
opracowania, jezdnię i chodnik.

 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3.1.Rozwi ązania technologiczne budowy kanalizacji deszczowej

 3.1.1. Ilość odprowadzanych wód opadowych
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń ilości miarodajnego spływu ścieków opadowych dla

wyznaczonych zlewni.
Powierzchnię zlewni zredukowanej wyznaczono z następującej zależności:

FR = FC * ψ
gdzie:
FR - powierzchnia zlewni zredukowanej.
FC - powierzchnia zlewni cząstkowej o określonym sposobie zagospodarowania,
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego danej zlewni cząstkowej,

Przedmiotowy spływ wyznaczono w oparciu o następujące wzory i założenia metodologiczne:

Q = FR * q
gdzie:
Q - miarodajny (obliczeniowy) spływ wód opadowych [dm3/s];
FR - powierzchnia zlewni zredukowanej [ha].
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Natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]; wyznaczone z zależności:

q = 470 x c0,333 x t-0,67

w której:
c – okres jednorazowego przekroczenia danego natężenia [lata]
t – czas trwania deszczu [min]; przy założonych wielkościach powyższych zmiennych na poziomie:
c = 5 (p=20%); t = 15 min.; natężenie deszczu miarodajnego kształtować się będzie na poziomie: 
q = 130 dm3/s*ha

Wyznaczona ilość wód opadowych i roztopowych z zlewni:

Qmax = 101,0 l/s

Roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych z obszaru zlewni wydzielonej na
przedmiotowym obszarze określona z zależności:

QR = F * H
gdzie:
QR - roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych z odwadnianego obszaru [m3/rok];
Fr - łączna powierzchnia zredukowana zlewni [m2];

FR1=31080 m2

H - roczna wysokość opadu dla analizowanego rejonu [m/r]; tu przyjęto: 0,670 m

QR1 = 20823,6 m3/rok

 3.1.2. Rozwiązania techniczne

Zaprojektowano ciąg przewodów odprowadzający wody opadowe ze zlewni obejmującej
obszar o powierzchni 3,1 ha. Przewiduje się  odprowadzenie podczyszczonych wód z kanalizacji
deszczowej do Kanału Młynówka (wg oddzielnego opracowania). Projektowana sieć  kanalizacji
deszczowej stanowi liniowy obiekt budowlany uzupełniający w zakresie podziemnego uzbrojenia
terenu. Na trasie projektowanej kanalizacji występuje zbliżenie z istniejącą kanalizacją deszczową
DN200.

Przewiduje się prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:
• na głębokościach od 1,6 do 3,07 m ppt.
• szerokość wykopu umocnionego od 1,6 m.

 Projektowana sieć kanalizacji deszczowej stanowi liniowy obiekt budowlany uzupełniający
istniejąca  infrastrukturę  techniczna  w  zakresie  podziemnego  uzbrojenia  terenu.  Kanalizacja
projektowana  umożliwi  odbiór  ścieków  deszczowych  z  obszaru  jezdni,  chodników  i  terenów
przyległych. Zaprojektowany kanał wykonać  z rur WIPRO, DN600.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
Uzbrojenie  kanalizacji  deszczowej  stanowić  będą  studzienki  kanalizacyjne

z kręgów betonowych Ø 1200 mm. Wszystkie studzienki wraz z wyposażeniem stanowią przedmiot
kompleksowej dostawy. Należy je posadowić  zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
stosownie do istniejących warunków hydrogeologicznych miejsc ich usytuowania.

a) studzienki na kanale grawitacyjnym – studzienki rewizyjne średnicy Ø 1200 mm przyjęte
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zgodnie  z  normą  PN-B-10729  z  kręgów  betonowych  z  betonu  wodoszczelnego  jako
włazowe z prefabrykowanych elementów.

b) zwieńczenia  studzienek  –  wykonywać  zgodnie  z  norma PN-EN/124:2000.  Zwieńczenie
włazem klasy D400, wtopione w warstwy konstrukcyjne dróg. Należy stosować  wszystkie
włazy  jako  żeliwne,  dwuotworowe  z  zabezpieczeniem  według  warunków  technicznych
wydanych przez użytkownika sieci.

Studzienki  betonowe  wykonane  będą  z  kręgów  z  betonu  wodoszczelnego  (W-8),
mrozoodpornego  (F-150)  o  klasie  wytrzymałości  nie  niższej  niż  C35/45  jako  włazowe  z
prefabrykowanych  elementów.  Podstawowymi  elementem  wyposażenia  studzienki  jest  komora
robocza,  komin  włazowy,  właz,  stopnie  złazowe  i  przejścia  szczelne  kanałów  przez  ściany
studzienki. Kręgi łączone będą za pomocą uszczelek gumowych.

Podsypki  i  obsypki  studzienek  tworzywowych  wykonać  na  ubitej  podsypce  piaskowo-
cementowej. Zwieńczenie studzienek wykonać jako posadowione na pierścieniach odciążających.

Próba szczelności kanalizacji deszczowej
Po zamontowaniu kanałów z częściowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch rury

i pozostawieniem odkrytych złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację. Próby
przeprowadzić  odcinkami  pomiędzy  studzienkami.  W  przypadku  nieszczelnego  złącza
kielichowego rury, złącze należy wymienić o próbę powtórzyć.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  istniejące  uzbrojenie  podziemne  należy
zlokalizować  i  wytyczyć  w  terenie  przy  udziale  jego  właściciela.  Odkryte  uzbrojenie  należy
zabezpieczyć  zgodnie  z  wymogami  właściciela.  Ewentualne  uszkodzenia  rurociągów  należy
odbudować. Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodnić z zarządcą terenu. Wykopy
pod kanalizację  w terenie niezabudowanym będą  wykonywane mechanicznie za pomocą  koparki.
W pobliżu istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać
ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. 

Kanalizację  należy  układać  w  wykopach  wąskoprzestrzennych  z  zastosowaniem
systemowych obudów. Wykopy,  z  uwagi  na ograniczoną  powierzchnię,  wykonywać  o  ścianach
pionowych z pełna obudowa. Ewentualne pojawienie się  wody gruntowej  należy usuwać  przez
pompowanie  igłofiltrami.  Roboty  ziemne  wykonywane  będą  metodą  wykopu  otwartego.
Prowadzenie  prac  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektów  będzie  źródłem  krótkotrwale
występujących uciążliwości,  w tym utrudnień  w dojeździe i komunikacji  pieszej do budynków,
emisji pyłu i hałasu spowodowanego pracą urządzeń mechanicznych.

 4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT
Po  ułożeniu  kanalizacji  deszczowej  wykopy  należy  zasypać  gruntem z  wykopu

i zagęścić  go warstwami co 30 cm do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego I0  ≥  1,00. Należy
przeprowadzić  badania  potwierdzające  uzyskanie  wskaźnika  zagęszczenia  I0  co  najmniej
w 2 punktach na każde 100 m trasy robót.

 5. KOLIZJE I SKRZY ŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z
ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

Na  trasie  projektowanego  kanału  występują  skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem
podziemnym.  Przed  przystąpieniem do prac  ziemnych,  w miejscu  skrzyżowań  z  projektowaną
kanalizacją  deszczową  należy  zlokalizować  sytuacje  i  wysokościowo  istniejące  uzbrojenie
podziemne – wykopy kontrolne. Przewiduje się lokalnie nienormatywne zbliżenia od istniejących
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obiektów.
W tej sytuacji zaproponowano zabezpieczenia :

• dla kabli zastosowanie dwudzielnej rury osłonowej z PVC typu AROT,
• przy zbliżeniach do studzienek telekomunikacyjnych i słupów energetycznych zastosowano

umocnienie ścian wykopu ściankami szczelnymi,

• dla skrzyżowania z gazociągiem: przy skrzyżowaniu mniej niż  0,5 m na gazociągu należy
umieścić  rurę  osłonową.  W rurach  osłonowych  należy  stosować  płozy dopuszczone do
stosowania w gazownictwie. Prace prowadzić sprzętem ręcznym.

• przewidziano  podwieszenie  kabli  i  rur  w  wykopach  podczas  wykonywania  prac
budowlanych na trasie nowych rurociągów.

 6. WYKONAWSTWO ROBÓT

 6.1.Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych - wybór rozwi ązania
Wykonywanie  i  zabezpieczenie  ścian  wykopów budowlanych należy  przyjmować  stosownie  do

istniejących warunków terenowych, warunków gruntowo-wodnych, głębokości wykopów oraz średnicy i
przyjętej technologii wprowadzania odcinków montażowych rur. 

Przewiduje  się umacnianie wykopów na całej wysokości obudowa pełną, zwartą. Przyjmuje się, że
umacnianie  ścian  wykopów  realizowane  będzie  systemowymi  szalunkami  słupowo-płytowymi  metoda
pogrążania do wymaganej głębokości dna wykopu, równoważnymi do szalunków płytowych z podwójna
szyną  prowadzącą.  Należy stosować  szalunki przystosowane do wykonywania wykopów w linii  łamanej
oraz wykopów punktowych, które przy max. głębokości wykopów wynoszącej ok. 3,5 m winny przenosić
parcie  gruntu  rzędu  45  kN/m2.  W  miejscach  występowania  i  studzienek  należy wykonać  miejscowe
poszerzenia wykopów zapewniając minimalny prześwit pomiędzy ścianami obudowy wykopów a ścianami
komory  równy  0,5  m.  Należy  przyjmować  głębokości  wykopów  równe  głębokości  posadowienia  dna
rurociągu lub kanału (zgodnie z profilami podłużnymi) powiększone o grubość podsypki – 10 cm.

Wszystkie  prace  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  profilami  podłużnymi,  planami
sytuacyjnymi oraz odwodnieniem wykopów. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć oś
istniejącego  rurociągu  i  zarysy  umocnień  ścian  wykopów  i  barier  igłofiltrów  oraz  zinwentaryzować  i
oznaczyć w terenie przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. W tych rejonach prace ziemne należy
prowadzić  ręcznie  pod  nadzorem użytkownika  danej  sieci.  Na  bieżąco  należy  kontrolować  zgodności
istniejących  warunków gruntowo-wodnych z  warunkami  geotechnicznymi  ujętymi  w projekcie.  Roboty
ziemne przy odwodnieniu z zastosowaniem bariery igłofiltrów wymagają wyprzedzającego ich działania tak,
aby wszelkie roboty związane z głębieniem wykopu i jego ubezpieczeniem wykonywane były w gruncie
odwodnionym. Po wykonaniu robót instalacyjnych na długości odcinka danego etapu robót przystąpić do
zasypywania wykopu. 

Roboty  budowlano-montażowe  (w  tym  sprawdzenie  szczelności)  należy  wykonać  zgodnie
z „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót budowlano montażowych.  Część  II   instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczególnione  w tej  dokumentacji należy
prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

 6.2.Zasypywanie wykopów i zag ęszczenie nasypów
Zasypywanie wykopów wykonywać do poziomu spodu odtwarzanej warstwy humusowej.
W obrębie  podsypki,  obsypki  i  zasypki  zasypywanie  wykopów usytuowanych  na  całej

wysokości wykonywać  gruntami pochodzącymi z wykopu gdy są to grunty sypkie, piaszczyste,
jednorodne o grubości ziaren do 30 mm. Do wysokości 50 cm ponad rurę zasypkę wykonywać
i  zagęszczać  lekkim  sprzętem  mechanicznym.  Zasypkę  prowadzić  zgodnie  z  następującymi
zaleceniami:

• wykop  zasypywać  warstwami  o  grubości  0,30  m  i  zagęszczać  z  użyciem  sprzętu
zagęszczającego grunt;
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• rozpory usunąć po odbudowaniu wykopu do wysokości lokalizacji rozpory;

• przed  przystąpieniem  do  wyciągania  grodzic  sprawdzić  zagęszczenie  gruntu  wewnątrz
wykopu;

• grodzice  wyciągnąć  po  dojściu  zasypki  wykopu  na  wysokość  około  1,0  m  poniżej
aktualnego  poziomu  terenu,  natomiast  szalunki  płytowe  demontować  systematycznie
podczas wykonywania zagęszczania nasypów. 

Zasypywanie  wykopu  wykonywać  do  poziomu  spodu  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  i
odtworzyć  stan  pierwotny  użytkowania  powierzchni  terenu  lub  odtworzyć  konstrukcje  drogi
.Zagęszczenie tych gruntów w wykopie wykonywać 30 cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia
odpowiednio; w drogach do IS≥1,0 a w poboczach i  chodnikach do  IS≥0.90 wg skali  Proctora.
Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w PN-B-12095 – „Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed  wykonywaniem  wykopów  warstwy  humusowe  zostaną  zdjęte  na  odkład  do
późniejszego wykorzystania.

 6.3.Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgocio we

• Izolacje  poziome  dla  obiektów  betonowych –  papa  termozgrzewalna  na  włókninie
poliestrowej min 180 g/m2 wykonana na betonie pokrytym gruntem.

• Izolacje  pionowe  zewnętrzne  –powierzchnie  zewnętrzne  studzienek  mające  styczność
z woda gruntowa należy zabezpieczyć  powłoką bitumiczna na zimno. do zabezpieczania
powierzchni betonowych - 3 warstwy.

• Elementy stalowe ochronne zabezpieczone fabrycznie - wewnętrznie i zewnętrznie powłoka
epoksydowo-bitumiczna.

 7. TERENY PODLEGAJĄCE OCHRONIE
Projektowana  inwestycja  nie  koliduje  z  istniejącymi  obiektami  wpisanymi  do  rejestru

zabytków.  W przypadku odkrycia w trakcie  prac  ziemnych przedmiotu,  co  do którego istnieje
przepuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczyć i znakować miejsce jego znalezienia
oraz niezwłocznie zawiadomić odpowiedni organ. 

 8. STAN PRAWNY

Całość obszaru projektowania ujęta jest w miejscowym palnie zagospodarowania terenu.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Olesno określa lokalizację  pasów
drogowych  oraz  przeznaczenie  sąsiadującego  obszaru  na  tereny  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej.

 9. WARUNKI GÓRNICZE

Projektowana  sieć  kanalizacji  deszczowej  znajduje  się  poza  terenami  górniczymi  i  nie
wymaga z tego tytułu dodatkowych zabezpieczeń w ramach profilaktyki budowlanej.
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 10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ DLA
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U ŻYTKOWNIKÓW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA. 

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uporządkowanie spraw związanych z
odprowadzeniem ścieków z terenów ul. Biskupickiej w Oleśnie. Przedmiotowa inwestycja nie
obejmuje swoim zakresem kanałów odkrytych.  Po zakończeniu robót nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników
projektowanych obiektów i ich otoczenia.

 11. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Prawidłowo  wykonana  i  eksploatowana  kanalizacja  deszczowa  nie  stanowi  elementu
infrastruktury  terenu,  uciążliwego  dla  środowiska.  Uciążliwość  wynika  jedynie  z  konieczności
zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z Ustawą  z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2015 nr
0 poz. 139), obszar oddziaływania projektowanej kanalizacji deszczowej mieści się  w całości na
działkach, na których została zaprojektowana – dz. nr 416; 5431; 5432; 476; 472 w Oleśnie rejon
ul. Sienkiewicza i ul. Biskupickiej. 

 12. WYTYCZNE BHP
Obowiązują przepisy BHP ujęte w Rozporządzeniach:

• Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. (Dz.U. nr 96 poz.
437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych,

• Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy – tj. Dz.U.Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.

• Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dn. 28.05.1996 r.  w sprawie rodzajów prac,  które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr62 poz. 288)

• Ministra Środowiska z dn. 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87 poz. 796)

• Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.47 z dn. 19.03.2003 r.

• Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.  w sprawie (szczegółowego zakresu i  formy
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256).

Należy również  uwzględnić  zalecenia  zawarte  w  “Wymaganiach  bhp  w  projektowaniu,
rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” (CTK
Warszawa 1989r.).

Pracownicy muszą przejść odpowiednie przeszkolenie, w celu zapoznania się z ogólnymi
przepisami  bhp  i  szczegółowymi  przepisami  obowiązującymi  na  danym  obiekcie  oraz
wskazówkami prawidłowej obsługi urządzenia. Pracownicy winni być odpowiednio przeszkoleni,
w celu zapoznania się z ogólnymi przepisami bhp.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sieci
podczas awarii kanalizacji. 

Szczególnie winny obowiązywać następujące zasady:
• Pracownik wykonujący prace w obiektach musi być ubrany w kompletny strój ochronny,

zabezpieczony szelkami i lina oraz asekurowany przez dwóch pracowników pozostających
na górze.

• W  przypadku  dokonywania  przeglądu,  konserwacji  lub  remontu  w  studniach
kanalizacyjnych powinny być wyłączone urządzenia mechaniczne.

• Naprawy bez  uprzedniego  odłączenia  napięcia  na  zasilaniu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami w tym zakresie – nie mogą być prowadzone.

• Ze względu na konieczność  usytuowania części  obiektów w pasach ruchu,  warunki  ich
wentylowania są zróżnicowane i wymagają ścisłego przestrzegania wymagań BHP w fazie
uruchomienia i eksploatacji przy wchodzeniu obsługi do tych obiektów.

• W obiektach ściekowych instalacje elektryczne nie występują.
• Studzienki – z wentylacja naturalna poprzez włazy.

Dla  wykonania  czynności  przez  pracowników w  obiektach  ściekowych  wymagane  jest
w szczególności przestrzeganie następujących zasad:

• sprawdzenie  stopnia  przewietrzania  przestrzeni  w  obiektach  ściekowych  i  wykonanie
sprawdzających  pomiarów  obecności  stężeń  głównie  metanu  i  siarkowodoru.  Przy
niezastosowaniu  przewietrzania  przestrzenie  te  winny być  potencjalnie  traktowane  jako
niebezpieczne  (z  uwagi  na  występowanie  w  niebezpiecznych  stężeniach  CH4 i  H2S)  i
stosownie  do  brzmienia  normatywnych  wymagań  BHP wejście  do  tych  obiektów  jest
zabronione.

Dla potrzeb bezpiecznej obsługi obiektów sieci kanalizacji podaje się:
• możliwość  wykorzystania  urządzeń  do  pomiaru  gazów  kanalizacyjnych  –  przenośnych

detektorów substancji toksycznych i wybuchowych, wyspecjalizowanych w odniesieniu do
obiektów kanalizacyjno-ściekowych,

• możliwość  stosowania  urządzeń  do  przewietrzania  obiektów  ściekowych  –  agregatów
wentylacyjnych z kompleksem elementów układu ruchowego. W projektowanym układzie
kanalizacyjnym występują oprócz studzienek kanalizacyjnych studzienki typu inspekcyjne
rurowe, niewłazowe z pokrywami rewizyjnymi, traktowane jako obiekty dla których należy
uwzględnić warunki BHP w ramach obsługi z poziomu terenu.

Sprzęt ochronny osobistej:
• rękawice, okulary, fartuchy, hełmy ochronne,
• szelki i pasy bezpieczeństwa,
• wykrywacze obecności i stężenia gazów,
• maski przeciwgazowe, aparaty tlenowe, aparaty powietrzne.

Opracował:

Sprawdził:
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Tab. 1. Wykaz właścicieli działek przez które przebiega projektowana kanalizacja deszczowa od
ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza - obręb 0068 Olesno.

L.p Numer
działki

Nr ksi ęgi
wieczystej Właściciel Adres 

1 472 - Gmina Olesno ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno

2 5431 OP1L/00030642/3
ARM Property sp. z o. o. 
z siedzibą w Krakowie 

ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków

3 5432 OP1L/00030642/3
ARM Property sp. z o. o. 
z siedzibą w Krakowie 

ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków

4 476 OP1L/00009874/2 Lembke Krystyna ul. Sienkiewicza 1; 46-300 Olesno

5 416 -
Skarb Państwa
trwały zarząd: Gmina Olesno

ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie –  budowa kanalizacji
deszczowej DN600 od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza

ADRES:
46-300 Olesno, ul. Sienkiewicza dz. nr 416; 5431; 5432; 476; 472; 

obręb 0068 Olesno, jednostka ewidencyjna Olesno miasto

INWESTOR:
Gmina Olesno; 46-300 Olesno; ul. Pieloka 21;

PROJEKTANT:
mgr inż. Andrzej Stańkowski

zam. 46-200 Kluczbork ul. Jagiełły 10

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(DZ.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.)
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie 

– budowa kanalizacji deszczowej DN600 od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza

1) Przy  realizacji  inwestycji  należy  w  trosce  o  ochronę  zdrowia  pracowników  oraz  osób
trzecich  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  zasad  bhp  zawartych  w  przepisach  i
normach branżowych:

◦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

◦ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych  przepisów  bhp  (tj.  Dz.U.  2003  nr  169  poz.  1650)  i  załączniku  do
Rozporządzenia  „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne”,

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

◦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń  technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263),

◦ Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96, poz.
438).

2) Zakres  robót  dla  całego  zadania  obejmuje  wykonanie  prac  budowlano-montażowych
niezbędnych  do  zrealizowania  budowy  kanalizacji  deszczowej  na  odcinku  od
ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza w Oleśnie.

3) W  związku  z  charakterem  obiektów  budowlanych,  posadawianych  na  różnych
głębokościach  należy  przyjąć,  że  całość  inwestycji  realizowana  będzie  odcinkami.
W pierwszej kolejności należy wykonywać najbardziej zagłębione a w następnej kolejności
pozostałe  obiekty  i  elementy  zagospodarowania  terenu.  Szczegółowy  podział  określi
kierownik budowy w „Planie bioz” (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06
2003r. Prawo budowlane - Dz.U z 2000r Nr 106, poz 1126, z pózn. zm.)

4) Podczas realizacji robót budowlanych, przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń
dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi  (szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określi kierownik budowy
w „Planie bioz”:

◦ zagrożenie  przysypania  ziemią,  upadkiem  z  wysokości;  duże  zagrożenie  podczas
wykonywania wykopów,  obiektów na sieciach;

◦ zagrożenie podczas robót w pobliżu linii przewodów linii elektroenergetycznych;

◦ zagrożenie podczas robót w pobliżu rurociągów gazowych;

◦ zagrożenie podczas robót  – nie występuje;

◦ zagrożenie  związane  z  pracami  w  pobliżu  ciężkiego  sprzętu  budowlanego  i  w
sąsiedztwie wewnętrznych linii komunikacyjnych – duże zagrożeni przy wykonywaniu
robót ziemnych;

◦ zagrożenie przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
5) Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wskazanych należy

zgromadzić, w jednym miejscu i czasie - np. w pakamerze majstra budowy – wszystkich
pracowników uczestniczących w tych pracach i udzielić  instruktażu na temat wszystkich
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możliwych zagrożeniach dla ich życia i zdrowia, poinformować o konieczności stosowania
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, ustalić zasady
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zasady bezpośredniego nadzoru i
wyznaczenie w tym celu odpowiednich osób – szczegółowe miejsce i sposób prowadzenia
instruktażu określi kierownik budowy w „Planie bioz”

6) W strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  należy  stosować
wszystkie  środki  organizacyjno–techniczne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym  ze  specyfiki  prowadzonych  robót  -  szczegółowe  środki  techniczne
i organizacyjne określi kierownik budowy w „Planie bioz”:

7) Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
8) Stosownie  do  rodzaju  zagrożenia  udzielić  informacji  o  wydzieleniu  i  odpowiednim

oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych;
9) Określić  sposób  przechowywania  na  terenie  budowy  i  przemieszczania  materiałów,

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych dla zdrowia;
10) Wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikacje oraz

szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  oraz  zagrożeń  związanych  z  szybkimi
zmianami pogodowymi

11) Prace w drogach prowadzić w oparciu o opracowany projekt organizacji ruchu.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany

przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Pan ANDRZEJ STAŃKOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0224/02

adres zamieszkania ul. JAGIEŁŁY nr 10, 46-200 KLUCZBORK

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-CXR-IPJ-PUE *

Podpis jest prawidłowy
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