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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA, WYKORZYSTANE MATERIAŁY, 
DECYZJE  ADMINISTRACYJNE I UZGODNIENIA 

 

Dokumentację projektowo-kosztorysową dla omawianego przedsięwzięcia  sporządzono 

na podstawie umowy zawartej z wójtem gminy Bartniczka. 
 

W opracowaniu dokumentacji wykorzystano: 

 mapę syt. - wys. 1:500; 

 uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; 

 operat wodno-prawny na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych na stacji 

wodociągowej Grążawy opracowany przez tut. Przedsiębiorstwo w grudniu 1999r.;  

 wytyczne projektowania, literaturę techniczna, normy, dane z pracujących podobnych 

obiektów. 
 

2 ZAKRES OPRACOWANIA  
 

Niniejsza teczka zawiera projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie 

projektowane elementy w ramach przedsięwzięcia. Zawarto też projekt przebudowy dróg 

i placów.  

W odrębnych teczkach zawarto projekt architektoniczno-budowlany budynku agregatu 

prądotwórczego oraz projekt branży elektrycznej.  

W odrębnych teczkach ujęto również projekt przebudowy studni głębinowej nr 1A 

(pogłębienia jej do głębokości 90mp.p.t.). 
 

W opracowaniu uwzględniono: 

 dobór urządzeń; 

 wskazanie miejsca i wytyczne ich montażu; 

 określenie sposobu wykonania pozostałych robót przy instalacjach technologicznych. 
 

Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości prawidłowego napowietrzania wody 

i płukania odżelaziaczy oraz możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji wody 

i  urządzeń w razie wystąpienia takiej potrzeby. 
 

3 OGÓLNY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 

Funkcja terenu objętego inwestycją nie zmieni się. 

Wszystkie obiekty na terenie tak jak dotychczas służyć będą do ujmowania, uzdatniania 

i tłoczenia wody do gminnej sieci wodociągowej lub pełnić będą rolę pomocniczą dla 

powyższych funkcji. 

Na terenie stacji zaprojektowano budynek agregatu prądotwórczego o mocy 110 kVA. 

Agregat będzie podłączony do zasilenia stacji i będzie miał zapewniony samoczynny rozruch. W 

razie potrzeby będzie mógł być jednak podłączony i wykorzystany do zasilenia innych gminnych 

obiektów.  

 Zaprojektowana przebudowa dróg i placów  umożliwi dojazd z agregatem  

i dojazd dźwigu do wymiany pompy w istniejących studniach nr 1A, 2 i 3 na terenie stacji.  

Pozostałe zmiany dotyczą instalacji w budynku stacji wodociągowej i w budynku 

sprężarek. 
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4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

4.1 Zakres całego zamierzenia  
 

W ramach rozbudowy stacji planowana jest: 
 

 Budowa budynku agregatu prądotwórczego z instalacjami, wyposażonego w agregat 

prądotwórczy przewoźny o mocy 110kVA z samoczynnym rozruchem.  

Zapewni on samoczynne zasilenie w energię elektryczną w razie braku zasilania z sieci 

elektroenergetycznej. W razie potrzeby agregat będzie mógł być wykorzystany 

do awaryjnego zasilania innych obiektów gminnych. 

 Ułożenie kabla energetycznego doprowadzającego energię z agregatu prądotwórczego 

do budynku stacji wodociągowej. 

 Budowa zbiornika na ewentualne wycieki paliwa i oleju z agregatu prądotwórczego 

z przyłączem. 

 Budowa dróg i placów umożliwiających dojazd do budynku agregatu prądotwórczego 

i innych obiektów przy zachowaniu odpowiednich promieni skrętu. 

 Budowa chodnika przy budynku agregatu prądotwórczego. 
 

W ramach przebudowy planowana jest: 
 

 Przebudowa istniejących dróg na terenie stacji wodociągowej dla zachowania 

odpowiednich łuków umożliwiających dojazd i manewry dźwigu lub samochodu z 

agregatem prądotwórczym. Wymianie ulegnie nawierzchnia na nawierzchnię z kostki 

betonowej zapewniającą większą trwałość i możliwość utrzymania czystości na terenie 

stacji wodociągowej. 

 Przebudowa ogrodzenia terenu stacji. 

 Wymiana płyt pokrywowych studni nr 2 i 3 oraz ocieplenie obudów tych studni. 

 Wykonanie  instalacji do dezynfekcji studni w obudowach studni. 

 Wymiana szaf sterowniczo – rozdzielczych w stacji wodociągowej. 

 Wymiana wszystkich instalacji i urządzeń w budynku stacji wodociągowej. 

 Ocieplenie dachu budynku stacji wodociągowej styropapą gr. 10cm. 

 Wykonanie opaski wokół istniejących budynków  z kostki betonowej obramowanej 

obrzeżem trawnikowym. 

 Ocieplenie ścian i fundamentów budynku stacji wodociągowej. 

 Wymiana blacharki.  

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku stacji wodociągowej. 

 Makroniwelacja terenu wokół budynku stacji. 

 Wykonanie  instalacji do dezynfekcji studni; 

 Pogłębienie studni głębinowej  nr 1A do głębokości 90 m p.p.t. 

 

4.2 Istniejący stan zagospodarowania działki oraz stanu istniejących obiektów 
 

Gminna stacja wodociągowa znajduje się na działkach nr 433/1; 433/3; 433/7; 433/8 

i 433/9 w obrębie Grążawy w gminie Bartniczka. 
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Zgodnie z załączonym wypisem właścicieli gruntów stacja wodociągowa stanowi 

własność Gminy Bartniczka, więc jej przedstawiciel – Wójt Gminy ma prawo do dysponowania 

nieruchomością, w celu przeprowadzenia robót budowlanych objętych niniejszym projektem. 
 

Ujęcie wody obecnie składa się z trzech studni głębinowych. 

W miejsce zlikwidowanej studni nr 1 powstała studnia nr 1A, której wydajność jest za 

mała. Dlatego przewiduje się jej pogłębienie do głębokości 90 m p.p.t. Projekt pogłębienia 

studni stanowi odrębne opracowanie. Przedsięwzięcie to zatwierdzane jest przez Geologa 

Powiatowego i nie wymaga pozwolenia na budowę. 

 

Urządzenia stacji wodociągowej zamontowane  są w budynku wolnostojącym. Stacja 

pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody. 

Maksymalna wydajność stacji na wyjściu wynosi 108 m3/h = 30 l/s. 

 

Stacja wyposażona jest w: 

 cztery odżelaziacze ø 1500mm; 

 cztery mieszacze wodno – powietrzne ø 600mm; 

 dwie skrzynie pomiarowe; 

 dwa agregaty sprężarkowe WAN –K z silnikami o mocy 3,0kW  

ze zbiornikami poj. 110l; 

 dwa chloratory typu C 52; 

 cztery pompy II° pompowania wody, w tym jedna rezerwowa;  

typ pompy: 65 PIM-215 z silnikiem N = 11kW; n = 2900obr/min; 

 dwa zbiorniki hydroforowe ø 1 500mm, poj. 4 500 l każdy, prod. PRODWODROL 

Sulechów; 

 zbiornik sprężonego powietrza ø 1,0m o poj. 1,5m3. 

 

Do pomiaru zużycia wody ze studni służą wodomierze śrubowe MZ-100. Do pomiaru 

ilości wody podawanej do sieci wodociągowej służy wodomierz śrubowy ø 100mm.  

Do gromadzenia wody uzdatnionej służą dwa zbiorniki wyrównawcze poj. 150 m3 każdy, 

typu ZTK -150. 

 

Bezpośrednią strefę ochrony sanitarnej dla studni nr 1A, 2 i 3 stanowi cały teren stacji 

wodociągowej ze studniami wewnątrz zaprojektowanego ogrodzenia. Istniejące ogrodzenie 

wykonane jest z siatki na słupkach stalowych.  

Na teren stacji winny mieć wstęp wyłącznie osoby zatrudnione przy obsłudze stacji.  

Na terenie tym dopuszcza się wykonywanie wyłącznie prac związanych z eksploatacją 

stacji i ujęcia wody. 

Zabrania się też składowania jakichkolwiek materiałów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia i stacji wodociągowej. 

Strefa pośrednia - obecnie nie ma potrzeby wyznaczania pośredniej strefy ochrony 

sanitarnej.  

Droga dojazdowa do budynku stacji wodociągowej posiada nawierzchnię utwardzoną  z 
płyt betonowych. 

 
Dostęp na działkę zapewnia istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej. 
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4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Projektuje się pogłębienie studni głębinowej nr 1A. Jej lokalizacja nie ulegnie zmianie. 

Na terenie stacji projektuje się budynek, w którym zlokalizowany będzie przewoźny 

agregat prądotwórczy. Ewentualne wycieki paliwa będą odprowadzane do zbiornika z tworzyw 

sztucznych zaprojektowanego przy budynku agregatu. 

Na terenie stacji projektuje się przebudowę wszystkich istniejących nawierzchni dróg 

dojazdowych i ich rozbudowę. Drogi należy wykonać z kostki betonowej prasowanej szarej 

grubości 8 cm. 

Wokół budynku agregatu prądotwórczego projektuje się chodnik z kostki betonowej 

prasowanej czerwonej grubości 6cm. Szerokość chodnika od strony wejścia wynosić będzie 

1,5m, dalej 0,5m. 
 

4.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
i długości projektowanych sieci 

 

4.4.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

OBIEKTY: 

 studnia nr 1A – eksploatowana studnia głębinowa – pozostawiona do dalszej eksploatacji – 

przeznaczona do pogłębienia; 

 studnia nr 2 – eksploatowana studnia głębinowa – pozostawiona do dalszej eksploatacji  

 studnia nr 3 – eksploatowana studnia głębinowa – pozostawiona do dalszej eksploatacji; 

 budynek stacji wodociągowej  - zmiany dot. instalacji technologicznej; 

 budynek sprężarek i sterowni - zmiany dot. montażu nowych sprężarek i szaf 

sterowniczych; 

 dwa  zbiorniki wody czystej o poj. 150 m3; 

DROGI I PLACE: 

 wjazd na stację;  

 dojazd do studni nr 2 i 3  oraz oddzielna droga dojazdowa do budynku stacji; 

 

PRZEWODY TECHNOLOGICZNE: 

 przewody o średnicy 150mm ze studni głębinowych; 

 przewody o średnicy 200 i  225mm PCW ze zbiorników wyrównawczych do budynku stacji; 

 przewody o średnicy 150 i 160mm PCW z budynku stacji do zbiorników wyrównawczych; 

 przewody o średnicy 160mm  odprowadzające wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej, 

 przewody kanalizacyjne o średnicy 200mm; 

 

KABLE: 

 kable energetyczne NN; 

 linie napowietrzne wzdłuż drogi. 

4.4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

OBIEKTY: 

 studnia głębinowa nr 1 A przeznaczona do pogłębienia do głębokości 90 m p.p.t.; 

 budynek agregatu prądotwórczego o pow. zab. 32,62m2 (4,84m × 6,74m); 
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 zbiornik poj. 1 000 ÷ 1 500 l na ewentualne wycieki paliwa z agregatu prądotwórczego 

z przyłączem ø 160mm dł. 3,5m; 

 wymiana płyt pokrywowych studni nr 2 i 3 – 2szt. 

DROGI I PLACE: 

 plac manewrowy o pow. ok.  420 m2; 

 droga dojazdowa – przebudowa – pow. ok. 340 m2; 

 chodnik wokół budynku agregatu prądotwórczego – pow. ok. 21 m2. 
 

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA W BUDYNKU STACJI: 

 wymiana istniejących pomp II°; 

 montaż nowej sprężarki bezolejowej o mocy 0,37kW, regulatora ciśnienia oraz montaż 

zaworów zwrotnych i dławieniowych przy każdym filtrze; 

 wymiana urządzeń i instalacji do napowietrzania; 

 wymiana pomp dozujących podchloryn sodu (2 szt. – 7,6l/h; 1 szt. – 25l/min). 
 

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA W STUDNIACH: 

 wykonanie instalacji do dezynfekcji studni; 
 

KABLE SIŁOWE I STEROWNICZE 

 kabel zasilania rezerwowego YKY 5 × 70 mm2 (pod drogami w rurze osłonowej AROTA 
APS ø 110 mm) - dł. trasy 39 m; 

 kabel dodatkowy YKY 5 × 6 mm2 (pod drogami w rurze osłonowej AROTA APS ø 58 mm) 
dł. trasy 37,5 m;  

 kabel sterowniczy YKSY 7 × 1,5 mm2 (pod drogami w rurze osłonowej AROTA APS ø 58 
mm) dł. trasy 36 m; 

 wymiana szaf sterowniczo – rozdzielczych. 

4.4.3 Bilans terenu 
 

Powierzchnia terenu  
(działki nr: 433/1; 433/3; 433/7; 433/8 i 433/9) 

3 845,00 m2 

Powierzchnia zabudowy istniejących budynków 135,00 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 33,00 m2 

Powierzchnia przebudowywanych dróg wewnętrznych i chodników 811,00 m2 

Powierzchnia utwardzona pod istniejącymi zbiornikami 80,00 m2 

Powierzchnia istniejących studni S1a; S2; S3 84,00 m2 

Powierzchnia zieleni 2 702,00 m2 
 

4.5 Informacja o ochronie zabytków 
 

Na terenie inwestycji nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Teren nie 

podlega ochronie konserwatorskiej ani ochronie archeologicznej. 
 

4.6 Informacja i dane o charakterze i cechach zagrożeń środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników 

 

Budynek agregatu prądotwórczego będzie miał posadzkę wykonaną ze spadkiem, 

wyposażoną we wpust, z którego odpływ zostanie skierowany do szczelnego zbiornika 

z tworzyw sztucznych o pojemności 1000÷1500 l. 

Dzięki temu przy awaryjnym wycieku paliwa nie wystąpi zanieczyszczenie  gleby czy tez 

wód powierzchniowych lub podziemnych.  
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Agregat prądotwórczy będzie miał wyciszoną obudowę i będzie umieszczony 

w budynku, dlatego poza granicą działki hałas nie będzie przekraczał dopuszczalnego poziomu. 

Przy pracującym agregacie obsługa wchodząc do pomieszczenia, gdzie on stoi winna 

zakładać słuchawki chroniące przed hałasem. 

4.7 Klasy gleby i potrzeba wyłączenia terenu z użytkowania rolniczego 
 

Stacja wodociągowa położona jest na gruntach  wyłączonych  z użytkowania 
rolniczego 
 

5 STUDNIA GŁĘBINOWA NR 1A 
 

Pogłębienie studni głębinowej wykonać wg odrębnego projektu geologicznego, w którym 

uwzględniono wytyczne technologiczne. 

 

6 PROJEKTOWANY BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
 

Budynek wykonać wg odrębnego projektu konstrukcyjnego, w którym uwzględniono 

wytyczne technologiczne. 

Budynek będzie nieogrzewany. 

 

W budynku zamontowany ma zostać agregat prądotwórczy spełniający n/w wymagania. 

Agregat prądotwórczy winien być przewoźny, na własnym podwoziu z wylotem 

powietrza skierowanym do tyłu. Umożliwi to ewentualne umieszczenie agregatu w zamkniętym 

pomieszczeniu i wyprowadzenie powietrza chłodzącego z agregatu poprzez kanał i żaluzję 

w ścianie. 

 

Parametry agregatu:  

 silnik  - wysokoprężny; 

 stabilizacja obrotów silnika - ± 1 %; 

 moc znamionowa – 130 kVA / 104 kW; 

 moc maksymalna – 143 kVA / 114 kW; 

 prąd znamionowy – 187,2 A; 

 napięcie znamionowe – 400 V; 

 częstotliwość – 50 Hz; 

 przystosowany do samoczynnego rozruchu. 

Zaleca się agregat prądotwórczy typu FI 130 firmy Agregaty FOGO Sp. z o.o., 

ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, tel. (65) 534-11-80. 

 

7 PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ 
 

W ramach inwestycji planuje modernizację budynku stacji wodociągowej. 

Roboty budowlane polegać będą na remoncie i dociepleniu budynku oraz wymianie 

wszystkich urządzeń technologicznych wewnątrz budynku i nie spowodują zmiany 

charakterystycznych parametrów obiektu takich jak powierzchnia zabudowy, wysokość, 

kubatura budynku. 
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8 PRZEBUDOWA DRÓG, PLACÓW ORAZ UKSZTAŁTOWANIE 
TERENU 

 

Nawierzchnię dróg wykonać z kostki betonowej prasowanej szarej grubości 8 cm 

na podbudowie cementowo – piaskowej grubości 4cm, warstwie kamienia łamanego 

stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm i warstwie odsączającej z piasku średniego 

grubości 10cm. Po obu stronach drogę obramować krawężnikami drogowymi 15×30×100 cm 

na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (dawniej B15) w ilości  0,075 m3/m. 

Odwodnienie drogi powierzchniowe na teren zielony w miejscach, gdzie zaprojektowano 

krawężnik wtopiony. 

Zaprojektowano też wykonanie makroniwelacji, aby zapewnić odpowiedni poziom terenu 

przy istniejącym budynku stacji wodociągowej, przy projektowanym budynku agregatu 

prądotwórczego oraz przy projektowanych drogach i chodnikach. 

Przy wykonywaniu makroniwelacji należy zapewnić, aby warstwa istniejącej gleby 

znalazła się na powierzchni terenu. Grunt po niwelacji obsiać trawą. 

 

9 BUDOWA CHODNIKÓW 
 
Przy budynku agregatu prądotwórczego wykonać należy chodnik z kostki betonowej 

prasowanej grubości 6 cm czerwonej na warstwie cementowo – piaskowej grubości 4cm 

i podsypce piaskowej grubości 5cm. 

 

10 PRZEBUDOWA OGRODZENIA 
 

Istniejące ogrodzenie  w całości zdemontować i wywieźć w miejsce wskazane przez 
inwestora. Nowe ogrodzenie wykonać z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 1,6 m 
zawieszonej na 3 drutach ocynkowanych  o średnicy 6 mm. Zastosować słupki żelbetowe 
wykonane z betonu o wodoszczelności W6. Zaleca się zastosowanie słupków wykonywanych 
przez firmę Melbud Grudziądz  tel. (056) 464-00-94 są one stosunkowo cienkie u góry 8×8 cm 
na dole 12×12 cm lecz dobrze zbrojone.  

Po ustawieniu słupków pod linią siatki symetrycznie ułożyć poziomo 1 rząd  płytek 
chodnikowych 35×35×5 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr 5 cm. Płytki te znacznie 
ułatwią koszenie trawy przy ogrodzeniu a niewiele podniosą koszty budowy ogrodzenia. 

Zapewnia też zwiększenie trwałości siatki. 
Wokół słupków na powierzchni wylać betonowa płytę 50×50 gr 1 cm. 
W narożnikach ogrodzenia zastosować prefabrykowane lub wylewane na mokro słupy 

żelbetowe o przekroju 30×30 cm zbrojone w narożnikach 4 prętami ø12 stali klasy AII oraz 
strzemionami ø6 stali gładkiej klasy AI co 40 cm. Słupy winny być zagłębione w grunt na 
głębokości co najmniej 1,2 m i być wykonane z betonu  
o wodoszczelności W6 marki co najmniej B20. 

Przy wjeździe zamontować typową bramę dwuskrzydłową szerokości 5,0m osadzoną na 
słupkach stalowych. Obok ramy umieścić furtkę szerokości 1,0m z wpuszczanym obudowanym 
zamkiem patentowym i klamka.  

Zaprojektowane słupki żelbetowe nie wymagają konserwacji i nie są przynętą dla 
złodziei. Siatka może być wymieniona raz na 20÷30 lat, nawet gdyby była niekonserwowana.  
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11 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZEWODÓW WODY 
I KANALIZACJI NA TERENIE STACJI WODOCIĄGOWEJ  

 
Przewody technologiczne prowadzące wodę do zbiorników wyrównawczych oraz wodę 

ze studni do stacji wodociągowej wykonać z ciśnieniowych rur PCV na ciśnienie nominalne 1,0 
MPa (PN 10). Mogą to być rury łączone na kielichy. Przy armaturze , w miejscu rozgałęzień i 
kolan lepiej jednak zastosować połączenia klejone podobnie jak wewnątrz stacji wodociągowej. 
Ograniczona będzie wtedy ilość bloków oporowych. Można też zastosować armaturę z bosymi 
żeliwnymi końcówkami pasującymi do kielichów PCW z uszczelką.  

 
Trzpienie zasuw zakończyć na poziomie terenu w żeliwnych skrzynkach do zasuw. 

Należy je obetonować i oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi na słupkach. 
Istniejący odpływ kanalizacji z budynku do odstojników przebudować na większą 

średnicę ø315 PCW. Istniejący odstojnik pozostanie do dalszej eksploatacji.  

 

12 WARUNKI GRUNTOWO WODNE I WYTYCZNE WYKONANIA 
ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Na terenie stacji wodociągowej zalegają grunty spoiste – piaski gliniaste i gliny 

piaszczyste. Woda gruntowa znajduje się dopiero na 14 m głębokości.. Przewiduje się więc, że 
wystarczy powierzchniowe odwodnienie wykopów za pomocą przenośnych pomp zatapialnych, 
jeśli roboty będą wykonywane przy deszczowej pogodzie. Jeśli nie będzie opadów odwodnienie 
wykopu nie będzie konieczne. 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy ustalić 

szczegółowe usytuowanie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. Roboty związane z 
budową wykonywane będą głównie mechanicznie ze ścianami pionowymi wykopów z pełnią 
obudową (umocnieniem). Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia i słupów energetycznych 
oraz budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym w oszalowanych wykopach.  

Obudowy wykopów wg możliwości sprzętowych wykonawcy. 
Wykopy zasypywać 30 cm ponad wierzch rury sposobem ręcznym z mechanicznym 

zagęszczeniem gruntu. W przypadku, gdy sieci przebiegają pod istniejącymi lub projektowanymi 
drogami , dojazdami lub chodnikami  należy dokonać wymiany gruntu na sypki ,zasypkę 
wykonywać warstwami ze starannym zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0. Zbadać czy wskaźnik ten został osiągnięty. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie ze „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót” 
znajdującą się w odrębnej teczce. 
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13  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
13.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
Należy przyjąć według niniejszego opracowania z opisu projektu zagospodarowania terenu. 
 

13.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

 budynek stacji wodociągowej; 

 budynek sprężarek i sterowni; 

 trzy studnie głębinowe; 

 istniejące uzbrojenie terenu (wodociąg, kanalizacja, kable energetyczne); 

 dwa zbiorniki wody czystej; 

 

13.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
 istniejące linie napowietrzne; 

 istniejące kable energetyczne; 

 istniejący wodociąg; 

 istniejąca kanalizacja. 

 

13.4  Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót 
budowlanych 

 

 Zagrożenie zasypaniem wykopów przy wykonywaniu robót ziemnych związanych 

z budową budynku agregatu. 

 Zagrożenie porażeniem elektrycznym przy przerwaniu istniejących 

elektroenergetycznych linii kablowych. 

 Zagrożenie zatruciem lub chemicznym uszkodzeniem ciała przy dezynfekcji. 

 
 
13.5 Wytyczne sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
 

 instruktaż winien być przeprowadzony na podstawie obowiązujących przepisów BHP, 

norm i ogólnych warunków wykonania robót.  

 Należy zwrócić uwagę, że oprócz uzbrojenia terenu pokazanego na mapie mogą istnieć 

inne przewody nie zinwentaryzowanie i nie zgłoszone przez firmy eksploatujące 

uzbrojenie. 

 Należy zwrócić uwagę o potrzebie zgłoszenia współpracownikom  

i przełożonym nowych nie rozpatrywanych wcześniej zagrożeń. 
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13.6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom 

 
 Zapewnić wykonywanie wykopów o odpowiedniej szerokości z odpowiednim 

nachyleniem skarp lub szalować wykopy przy głębokości wykopu powyżej 0,8 m. 

 Używać tylko sprawnego sprzętu i narzędzi. 

 Stosować wymaganą odzież ochronna i sprzęt ochronny. 

 Przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót uporządkować teren, narzędzia  

i sprawdzić prawidłowość wykonania poprzedniego etapu robót. 

 Nie rozpoczynać lub niezwłocznie przerywać pracę jeśli nie ma wyznaczonej osoby do 

kierowania pracami lub jeżeli zauważone zostanie zagrożenie.  

 Gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione technicznie dopuszczać do 

wykonywania robót tylko osoby posiadające do tego odpowiednie umiejętności 

i uprawnienia. 

 Niezależnie od szkoleń sprawdzać i egzekwować bezpieczne wykonywanie prac. 


