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1. Przedmiot inwestycji, sposób wykonania robót  

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Budowa i 
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa";-  
Kontrakt 10 - "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej  
oczyszczalni ścieków".   
 

Sposób wykonania robót: 
„System zlecony” przez Zamawiającego;- „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

2. Inwestor 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie  
   ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, 97- 400 Bełchatów 

3. Jednostka projektowania 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 
ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
tel. (0-71) 343-85-58 , fax: (0-71) 342-43-04 

4. Stadium dokumentacji 

Projekt wykonawczy – specjalność technologiczna. 
 Obiekt: Budynek z piaskownikami, komora K1, komora rozprężna, kanały odpływowe           
 Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej. 

5. Podstawa opracowania 

Formalną podstawę niniejszego opracowania stanowi: 
1) Umowa z Inwestorem oraz PFU 
2) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 
3) Uzgodnienia z Inwestorem/Zamawiającym. 
4) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 

 

6. Materiały oraz źródła informacji wykorzystane do opracowania 

1) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntów. 
2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
3) Wizje lokalne i pomiary własne. 

7. Opis rozwiązań projektowych 

7.1. Budynek z piaskownikami 

Opis istniejącego piaskownika :  

Piaskownik wykonany w konstrukcji żelbetowej  jako poziomy 4- kanałowy z dwoma zgarniaczami pulpy 
piaskowej, która pompami dozowana jest do separatora i płuczki piasku.  
Istniejący układ separacji piasku nie podlega demontażowi 
 

Układ  projektowany:  
Piaskownik wraz z separatorami i kontenerami na piasek będzie znajdować się w budynku 
zapewniającym poprawną pracę całej instalacji w okresie zimowym, w temperaturze do minus 30°C. 
Budynek zostanie zlokalizowany między komorą wypływu z pompowni ścieków a istniejącym 
piaskownikiem, obok kanału dopływu do istniejącego piaskownika.  
Piaskowniki będą wyposażone w oddzielne urządzenia do ewakuacji pulpy piaskowej, separacji i płukania 
piasku. 
Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami i piaskiem wraz z transporterami 
piasku wykonane będą ze stali nierdzewnej 1.4301 poddanej w całości pasywacji (za wyjątkiem armatury, 
napędów i łożysk). W budynku znajdować się będą wciągniki umożliwiające przemieszczenie urządzeń 
dotyczących piaskowników min  płuczki piasku, pomp tłuszczu, do przedniej części budynku.  
Piaskownik będzie składać się z trzech napowietrzanych kanałów zintegrowanych z płuczkami piasku. 
Każdy ciąg wyposażony w zasuwy elektryczne na dopływie i odpływie, sterowane automatycznie. Ilość 
pracujących nitek dostosowana do wielkości napływu.  
Układ SCADA zapewni równomierność czasów pracy wszystkich nitek.  
Ścieki do projektowanych piaskowników zostaną skierowane z istniejącej komory rozprężnej, po 
przepłynięciu przez projektowaną komorę K1, będą trafiać do budynku z piaskownikami. 
Na dopływach i odpływach z piaskowników w budynku zostaną zabudowane zasuwy odcinające z 
napędami elektrycznymi i ręcznymi DN500mm, na dopływie,  umożliwiające wyłączenie poszczególnych 
piaskowników z eksploatacji. (zasuwy na odpływie wyposażone w napęd ręczny) 
Dopływy i odpływy z budynku rurociągiem Dn560mm, PE100, SDR17, (Dw  493,6mm). Rurociągi 
prowadzone w gruncie powyżej poziomu przemarzania ocieplone.   
Na odcinkach rurociągu należy zastosować izolację w postaci otuliny zabezpieczającej przed 
przemarzaniem.  Ocieplenie rurociągu na kanałach odpływowych przystosowane do ułożenia pod placem 
dojazdowym do budynku.  



PROJEKT WYKONAWCZY 
- SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA - 

Obiekt: Budynek z piaskownikami, komora K1, komora rozprężna, kanały odpływowe    

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 3 - 

W budynku zostanie rozprowadzona woda technologiczna.  W miejscach wejść do budynku rurociąg 
wody technologicznej oraz rurociąg tłuszczu należy prowadzić w rurach osłonowych.  
W związku z koniecznością połączenia projektowanych rurociągów z istniejącymi kanałami, zostaną 
przebudowane: 
- komora rozprężna przy budynku pompowni (wykonanie odejścia do budynku z piaskownikami), 
dostosowanie komory do zwiększonego poziomu ścieków w związku z podniesieniem poziomu 
zwierciadła w komorze. 
- kanały doprowadzające ścieki do osadnika wstępnego  

Instalacja wody technologicznej  

W budynku z piaskownikami zostanie wykonana instalacja wody technologicznej.  
Na instalacji zostaną zabudowane zasuwy odcinające przed każdym urządzeniem do którego będzie 
doprowadzana woda technologiczna, oraz zawory odpowietrzające w najwyższych miejscach rurociągów 
rozprowadzających. 

W budynku z piaskownikami w wydzielonym pomieszczeniu  zostaną zainstalowane dwa filtry 
samooczyszczające, ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 1 m3, oraz przepływomierz 
elektromagnetyczny DN80mm. 

Zapotrzebowanie na wodę technologiczną  mogące wystąpić w instalacji: 
Qmin = 1,8 m3/h, V=0,20m/s (dla DN80mm) 
Qmax= 43,32 m3/h (w przypadku pracy wszystkich urządzeń), V=2,1m/s (dla DN80mm) 
 
ciśnieniowe naczynie wzbiorcze: 

- zbiornik o pojemności 1,0 m3, 740 mm, H ~ 2,60 m, PN16 (ciśnienie w instalacji  wody technologicznej 
5-6,5 bar). Zbiornik w wykonaniu ze stali ocynkowanej. 

Masa ciśnieniowego naczynia wzbiorczego pustego – 500 kg (wypełniony – 1000 kg)    

Na instalacji wody technologicznej, obok przeponowego naczynia wzbiorczego zostanie zainstalowany 
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie maksymalne 7 bar) oraz manometr. 

Opis pracy filtra samoczyszczącego 

Przewidziano zabudowę filtra dyskowego automatycznego samoczyszczącego  
Filtr modularny dyskowy samopłuczący, sterowany automatycznie  
Filtr służy do mechanicznego oczyszczania cieczy z zanieczyszczeń stałych. 
Dokładność filtracji: umożliwiające separację cząstek stałych >200μm. 
Filtr składać się będzie z dwóch modułów: -podstawowego i rezerwowego.   
Przepływ nominalny dla jednego modułu : 30-35 m3/h ( woda średnio zanieczyszczona) 
Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym: 0,2 bar 
Ciśnienie nominalne: 10 bar 
Materiał budowy: kolektory ze stali nierdzewnej 0H18N9. 
Opis działania. 
Ciecz wpływa przez króciec wpływowy i wypływa króćcem wylotowym. 
Elementem filtracyjnym w takiego filtra jest stos dysków z tworzywa PVDF ściśniętych sprężynami, 
szczelinami między dyskami przepływa medium, na krawędziach szczelin zatrzymywane są 
zanieczyszczenia. 
Czyszczenie filtra odbywa się przez ściśnięcie sprężyn które dociskają do siebie stos dysków w czasie 
filtracji, szczeliny między dyskami rozszerzają się, woda płynie ze środka wkładu na zewnątrz przez 
poszerzone szczeliny i wypłukuje zatrzymane zanieczyszczenia. 
Po wyrównaniu ciśnień przed i za wkładem filtracyjnym sprężyny ściskają dyski filtracyjne 
( zmniejszając szczeliny do wielkości filtracji)i filtr jest gotowy do pracy. 
System płukania steruje zaworami z napędem pneumatycznym w określonym czasie otwierając jedne 
zawory i zamykając inne. 
Płukanie jednego modułu trawa około 5-10 sekund. 
Popłuczyny kierowane są do kolektora popłuczyn i do kanalizacji. 
Możliwe jest sterowanie czasowe lub różnicowo-ciśnieniowe 
Ciśnienie różnicowe ustawione jest na presostacie, czas między płukaniami na potencjometrze 
sterownika czasowego. 
Płukanie filtrów takiego systemu jest wysoce skuteczne, filtry dyskowe skutecznie oczyszczają się w 
takich aplikacjach gdzie inne filtry samo-płuczące pracują z trudnością 

Aby płukanie było efektywne ciśnienie w filtrze podczas płukania musi być wyższe niż 2 bary.  
 
Rurociągi wody technologicznej, średnica rurociągu Dn40mm, 63mm, 110mm, 125mm, SDR17, PN10.  
Łączenie rurociągów z PE poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. 
 
Woda technologiczna w budynku z piaskownikami zostanie doprowadzona do następujących urządzeń: 
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LP. Nazwa 
urządzenia 

Obiekt/lokaliz
acja 

wymagane / 
parametry 

Średnica rurociągu doprowadzającego  
(Uwaga w tabeli podana prędkości  dla 
mogących wystąpić przepływów 
maksymalnych) 

 

4. Płuczka piasku Budynek z 
piaskownika
mi  

Zużycie medium 
płuczącego 1 l/s 
Dla 3 płuczek 3 
l/s = 10,8 m3/h 
(2 bary)   

Rurociąg doprowadzający wodę do 3 płuczek 
piasku: PE100, Dn63mm, SDR17,  
(Dw 44,0mm),V=1,24 m/s (dla Q=10,8 m3/h) 
Dla jednej płuczki Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm), 

 

Pozostałe projektowane instalacje, rurociągi i kanały:  

 Rurociąg tłoczny części pływających z piaskowników do pompowni części pływających PCP1, DN50 
stal, w budynku Dn63 PE100, SDR17. Nie zakłada się jednoczesności pracy trzech pomp tłuszczu  
dla pompy tłuszczu o wydajności 6 m3/h, V=0,83 m/s, doprowadzenie rurociągu do budynku w 
stalowej rurze osłonowej.  
Na rurociągu zostanie wykonany czyszczak, obok wylotu rurociągu z budynku. 

       Geometryczna wysokość podnoszenia pomp tłuszczy oraz długość rurociągu tłocznego 

 rurociąg tłoczny będzie miał wylot do zbiornika czerpalnego pompowni PCP1 

 poziom minimalny w zbiorniku - 198,56 [mnpm]  

 poziom maksymalny w zbiorniku - 199,46 [mnpm]  

 rzędna w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego maksymalny poziom w zbiorniku PCP1  

 - 199,46 [mnpm] 

Hgmax = 200,11 mnpm - 198,56 mnpm = 1,55 m 

Hgmin = 200,11 mnpm - 199,46 mnpm = 0,65 m  

długość rurociągu tłocznego pomiędzy budynkiem z piaskownikami, a wylotem do zbiornika 
PCP1,   

L ~ 27,4m - długość rurociągu na  zewnątrz budynku Dz63 PE 

L ~ 18,0m - najdłuższy odcinek w budynku DN50mm 

łącznie długość rurociągu L=27,4 + 18,0 = 45,5m  
 

 kanał od wypływu ścieków z pompowni ścieków surowych do piaskowników, kanał otwarty betonowy 
o szerokości 1,20m  

 kanał od wypływu z nowo projektowanych piaskowników do istniejącego kanału piaskownik – osadnik 
wstępny rurociąg PE100, Dn560 PE, SDR17, PN10.  
Uwaga: z uwagi na posadowienie rurociągu poniżej poziomu przemarzania rurociąg należy ocieplić. 

       Łączenie rurociągów z PE poprzez zgrzewanie doczołowe. 
 

Wytyczne rurociągi w zakresie branży instalacyjnej: 

 Rurociąg odcieku z posadzek do kanalizacji (wg branży instalacyjnej)  

 Odcieki z piaskowników (wg branży instalacyjnej) 

 Rurociąg odcieku z filtra samopłuczącego do kanalizacji (wg branży instalacyjnej) 

 Należy zapewnić możliwość odpływu z zaworu bezpieczeństwa przy zbiorniku przeponowym (wg 
branży instalacyjnej) 

 
Belki wciągnika: 
W Budynku Piaskownika zostaną zabudowane wciągniki do transportu elementów instalacji na zewnętrz.  
Najcięższym elementem do transportu jest płuczka piasku 1000kg, piaskowniki nie wymagają 
przenoszenia. Szczegółowe rozwiązania wg opracowania branży konstrukcyjnej. 
 
Parametry piaskownika  
Piaskownik 3-kanałowy ze zintegrowanymi płuczkami piasku (każdy kanał zintegrowany z jedną 
płuczką piasku).  

 Piaskownik oraz płuczka z pełną hermetyzację procesów separacji piasku oraz zostaną wyposażone 
w łatwo demontowalne pokrywy;  
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 Piaskownik wyposażony w układ sterowania zapewniający automatyczne włączanie lub wyłączanie 
kolejnego kanału dla zapewnienia optymalnych parametrów pracy piaskownika;  

 Szafka sterownicza wspólna dla 3-kanałowego piaskownika  
 

Piaskownik:  

 typ piaskownika – poziomy; stalowy – ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307;  

 wykonanie w wersji zimowej;  

 przepustowość każdego kanału nie mniejsza niż 700 m3/h;  

 zdolność separacji piasku w części piaskownikowej nie mniej niż 90 % dla ziaren o średnicy nie 
mniejszej niż 0,2 mm przy przepływie nominalnym;  

 system flotacji i usuwania tłuszczu (część napowietrzana)wyposażony w:  
kompresor,  

ruszt napowietrzający,  

automatyczny zgarniacz tłuszczu,  

 pompa tłuszczu: wyporowa – rotacyjna, tłoki jednoczęściowe całkowicie powleczone elastomerem 
NBR, jednoczęściowy korpus części pompowej, uszczelnienie mechaniczne SiC;  

 rodzaj transportera piasku: ślimakowy, wałowy;  

 wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami i piaskiem wraz z transporterami 
piasku wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji 
zanurzeniowej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk);  

 
Płuczka piasku:  

 Urządzenie zintegrowane z piaskownikiem  

 Wykonanie w wersji zimowej;  

 Wypłukany piasek będzie spełniać następujące kryteria:  

 gwarantowana redukcja części organicznych do poziomu ≤ 3 % strat przy prażeniu; przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 
stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu;  

 Stopień odwodnienia nie mniej niż 85% s.m.;  

 Efektywność separacji płuczki 95% dla uziarnienia: ≥ 0.2 mm;  

 Zużycie medium płuczącego nie więcej niż 1,0 m3/h; 

 Płukanie piasku powinno odbywać się w złożu wzruszanym przy pomocy mieszadła;  

 Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami i piaskiem wraz z transporterami 
piasku wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji 
zanurzeniowej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk);  

 rodzaj transportera piasku: ślimakowy, wałowy;  

 transporter ślimakowy piasku podwójnie łożyskowany zapewniający ewakuację wypłukanego piasku 
do kontenerów umiejscowionych na poziomie terenu;  

 przenośnik wyposażony w łożyska bezobsługowe, niewymagające smarowania.  
 
Po rozruchu, w wyniku procesu technologicznego, zawartości piaskownika muszą uzyskać atest PZH 
pozwalający na stosowanie ich w budownictwie drogowym.  
 
Kontener na piasek  

Kontener stalowy, ocynkowany, uchylny, o ładowności ok. 1 Mg, przystosowany do wywozu 
ciągnikiem Zetor wyposażonym w ładowacz czołowy widłowy. Kontener na piasek zostanie 
zlokalizowany w wydzielonym ogrzewanym pomieszczeniu, zapewniającym niezamarzanie piasku 
w kontenerze przy temperaturze zewnętrznej do - 25°C. 

wytyczne AKPiA, algorytm pracy piaskowników zapotrzebowanie mocy: 

Zakłada się jednoczesność pracy tylko dwóch piaskowników, Piaskowniki będą pracowały w cyklu 
naprzemiennym. wg danych uzyskanych od Zamawiającego Qmax.h. = 1365 m3/h. Wydajność jednego 
piaskownika wynosi 700 m3/h. Zakłada sie naprzemienną prace piaskowników z uwagi na możliwość 
zamulania kanału wyłączonego z pracy piaskowników.    
Możliwość przełączania piaskowników przewidziano za pomocą trzech zasuw z napędami elektrycznymi, 
zainstalowanymi na wlocie do piaskowników. 
Układ sterowania pompą tłuszczy będzie uniemożliwiał jednoczesność pracy trzech pomp na wspólnym 
rurociągu tłocznym.  
Za każda pompą tłuszczy przewidziano zasuwę odcinającą z napędem elektrycznym (otwórz/zamknij). W 
przypadku pracy  jednej pompy tłuszczu dwie pozostałe zasuw w położeniu zamkniętym. 
Zasuwy będą uniemożliwiać przepływ zwrotny przez pozostałe pompy. 
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Barak zamknięcia zasuwy mógłby doprowadzić do uszkodzenia pompy  w wyniku wstecznego przepływu. 
  

 
OBIEKT: Piaskowniki 

  Nr Nazwa urządzenia Rodzaj napędu Moc [kW] 

        

1. Piaskownik nr 1 Transporter piasku poziomy 0,55 

  
 

Transporter piasku ukośny 0,37 

    Pompa tłuszczu 0,75 

    Kompresor powietrza 1,10 

    Napęd zgarniacza 0,37 

2. Piaskownik nr 2 Transporter piasku poziomy 0,55 

  
 

Transporter piasku ukośny 0,37 

    Pompa tłuszczu 0,75 

    Kompresor powietrza 1,10 

    Napęd zgarniacza 0,37 

3. Piaskownik nr 3 Transporter piasku poziomy 0,55 

  
 

Transporter piasku ukośny 0,37 

    Pompa tłuszczu 0,75 

    Kompresor powietrza 1,10 

    Napęd zgarniacza 0,37 

4. Płuczka piasku nr 1 Napęd mieszadła 1,10 

  
 

Transporter piasku ukośny 1,50 

5. Płuczka piasku nr 2 Napęd mieszadła 1,10 

  
 

Transporter piasku ukośny 1,50 

6. Płuczka piasku nr 3 Napęd mieszadła 1,10 

  
 

Transporter piasku ukośny 1,50 

  
Moc sumaryczna: 17,22 

    

  
SZAFA STEROWANIA 

 

    1. Wysokość: 2000mm 
 2. Szerokość: 1000mm 
 3. Głębokość: 400mm 
 4. Waga: do 250kg 
 

    Zakres robót  branża instalacyjna, konstrukcyjna (wytyczne branżowe)  
W budynku wykonane zostaną nowe instalacje wentylacji mechanicznej: podstawowa i dodatkowa 
(sterowana od stężenia gazów niebezpiecznych), zapewniające właściwe warunki BHP w budynku 
piaskownika. Wszystkie elementy wentylacji wykonane ze stali kwasoodpornej.  
 

Budynek z piaskownikami  
Budynek piaskownika i na kontenery piasku zostanie wybudowany jako wolnostojący. Budynek 
wyposażony w wentylację mechaniczną (5-6 krotna wymiana powietrza), grawitacyjna (2 krotna wymiana 
powietrza), instalację elektryczną, oświetlenie, ogrzewanie zapewniające prawidłową pracę urządzeń w 
temperaturze zewnętrznej do -25°C.  
 Do budynku zostanie doprowadzona woda, woda technologiczna, zostanie wykonane  przyłącze do węża 
Ø 52 oraz zostaną odprowadzone ścieki do kanalizacji zakładowej, zostaną wykonane odwodnienia 
liniowe, oraz zostanie wybudowany węzeł sanitarny z umywalką.  
 

7.2. Komora rozprężna oraz kanały odpływowe do osadników: 

Od komory rozprężnej zostanie wykonany kanał otwarty o szerokości 1,20m, umożliwiający odpływ 
ścieków do projektowanej komory K1, a następnie do budynku z piaskownikami.      
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Za komorą rozprężną zostanie zabudowana zastawka z napędem ręcznym na kanale odpływowym do 
istniejącego piaskownika, (rodzaj i typ zastawki należy dopasować do istniejącego kanału betonowego)  
Z uwagi na konieczność równomiernego rozdziału ścieków, zajdzie konieczność zmiany wysokości 
istniejącego zwierciadła ścieków w komorze rozprężnej. Zwierciadło w istniejącej komorze zostanie 
podniesione o około 30cm. 
Nadmienia się, że brak jest dokumentacji archiwalnej dotyczącej komory rozprężnej oraz kanałów 
odpływowych.   
 

7.3. Komora K1 

Pomiędzy studnią rozprężną a budynkiem z piaskownikami zostanie wykonana komora K1.  
Komora żelbetowa o szerokości 4,6m x 2,9m, i wysokości 1,20m. 
W komorze zostanie wykonana przegroda mająca na celu, wyrównanie napływu do trzech krawędzi 
przelewowych. Długość przegrody 4,1m.  W dolnej części przegrody zostaną wykonane 4 otwory o 
wymiarach 10 x 40, mające za zadanie odprowadzenie piasku z dopływu. 
W drugiej części komory znajdować się będą 3 równe krawędzie przelewowe o długości1,20 m mające za 
zadanie zapewnienie równomiernego odpływu 3 kanałami DN 500mm.             
 

Obliczenie  wysokości warstwy przelewowej: 

 dla długości 1,2m odpływ do pojedyńczego kanałów DN500 

Przekształcając wzór dotyczący przelewu niezatopionego:  

]/[953,22
3

2
2

3

2 32
3

2
3

smhbhbghghbQ  
 

gdzie: 

Q – wydatek przelewu, [m3/s] 
b – długość krawędzi przelewowej, [m] 
h – wysokość warstwy przelewowej, [m] 
g – przyśpieszenie ziemskie równe 9,81 [m/s2] 
µ - współczynnik wydatku; dla przelewów bocznych równy 0,3 ÷ 0,67 

otrzymujemy wzór na wysokość warstwy przelewowej: 

5,1

953,2 b

Q
h





 

Stąd wysokość warstwy przelewowej dla długości krawędzi przelewowej b=1,2m będzie wynosić: 

Dla przepływu maksymalnego 700 m3/h (0,194 m3/s)  (dla jednego kanału dopływowego do 
piaskowników) 

cmm
b

Q
h 23229,0

2,15,0953,2

19,0

953,2
5,15,1 








 

 dla długości 4,1 m w komorze krawędź przelewowa 

wzór na wysokość warstwy przelewowej: 

5,1

953,2 b

Q
h





 

Stąd wysokość warstwy przelewowej dla długości krawędzi przelewowej b=4,1m będzie wynosić: 

Dla przepływu maksymalnego 1365 m3/h (0,379 m3/s)  (maksymalny godzinowy dopływ do oczyszczalni) 
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cmm
b

Q
h 161576,0

1,45,0953,2

379,0

953,2
5,15,1 








 

7.4. Tymczasowe przegrody na czas wykonania robót 

W związku z koniecznością wymiany urządzeń technologicznych zajdzie konieczność wykonania 
tymczasowych przegród umożliwiających wykonanie budowy budynku z piaskownikami. 

Przepustowość oczyszczalni: 

Parametry pracy Oczyszczalni są określone w Decyzji znak: OS.6341.2.30.2012/2013 z dn. 
02.01.2013r. pozwolenie na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni i wynoszą:  
Qr max 6 570 000 m3/rok,  
Qd.śr 13 000 m3/dobę,  
Qmax.h. 1365 m3/h. 
 
Planowane etapy wykonania: 
1) Budowa budynku krat oraz kanałów dopływowych obok komory rozprężnej 
2) Wykonanie tymczasowej przegrody w komorze rozprężnej, umożliwiającej podłączenie kanału 

betonowego o szerokości 1,20m. 
3) Wykonanie tymczasowego by-passu na kanale za istniejącymi piaskownikami. 

Wydajność by pasu musi zapewnić przepustowość minimum  Qmax.h. 1365 m3/h. 
4) Wykonanie włączenia do kanału za istniejącymi piaskownikami 
5) Uruchomienie budynku z piaskownikami. 
6) Wykonanie tymczasowej przegrody na odpływie  w kierunku istniejących piaskowników. 
7) Montaż zastawki na kanale odpływowym w kierunku piaskowników. 
   

8. Podparcia i mocowania rurociągów 

Należy wykonać podparcia i mocowania do ścian rurociągów technologicznych. Szczegółowy opis wg 
części konstrukcyjnej.  
 

9. Wykonawstwo robót 

9.1. Trasowanie rurociągu  

 Trasowanie rurociągu w terenie oraz przebieg obcego uzbrojenia po trasie wykopów powinien 
przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy robót. 

9.2. Wykopy- roboty ziemne 

Wykopy pod ułożenie przewodów kanalizacyjnych Dn560, PE100, SDR17 należy wykonywać zgodnie z 
PN-EN1610: 2002. Ściany wykopów, pionowe zabezpieczone szalunkami inwentaryzowanymi, płytowo 
rozporowymi (np. STANDARD BOX).  

Szerokość  wykopu dla rurociągów  Bd = Dz + 2 x 0,60 m. 

Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego 
zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop powinien być wykonany zgodnie z 
zawartymi w projekcie parametrami trasy: szerokością i głębokością. Szerokość wykopu na poziomie 
wierzchołka rury nie musi być większa niż to jest konieczne dla uzyskania przestrzeni wystarczającej do 
połączenia rur w wykopie oraz zagęszczenia gruntu w pachwinach rury.  

Materiał z wykopu, który nie może być użyty jako zasypka po ułożeniu rurociągu, musi być oddzielony od 
właściwego materiału zasypowego i składowany w pewnej odległości. Zarówno grunt rodzimy jak i 
materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w strefie rury gruntu 
przemarzniętego, nie może on być także w żadnym przypadku użyty jako zasypka. 

W przypadku posadowienia rurociągu w gruntach nienośnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca się 
wymianę gruntu.  

Spód wykopu należy wykonać z zadanym spadkiem i przy uwzględnieniu głębokości ułożenia rurociągu. 
Należy unikać późniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dennej wykopu.  

Jeżeli poziom wód gruntowych powoduje występowanie w wykopie wody płynącej, stojącej lub, jeżeli 
grunt na dnie wykopu wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury bądź do czasu, gdy wykop 



PROJEKT WYKONAWCZY 
- SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA - 

Obiekt: Budynek z piaskownikami, komora K1, komora rozprężna, kanały odpływowe    

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 9 - 

zostanie zasypany w stopniu uniemożliwiającym wypłynięcie rur, należy usunąć wodę przy użyciu 
studzienek lub drenów. 

Przygotowanie podłoża 

         Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Rury można 
układać: 
bezpośrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierające kamieni), 
na podsypce piaskowej o gr.10 ÷ 20 cm (iły, grunty nasypowe lub skaliste), 
na płycie betonowej z podsypką z piasku (przy dużej miąższości warstwy o niskiej nośności np. muły, 
torfy). 

Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach 
gruntowych z dokładnością +2cm przy wykopie ręcznym i +5cm przy wykopie mechanicznym. W 
przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpił tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna 
wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy niedobór warstwy przekopanej wyrównać ubitym piaskiem. 
By zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy pod każdym łącznikiem przewidzieć odpowiednie 
niecki montażowe. Niecki dla łączników należy wykonać w sposób umożliwiający łączenie rur i kontrolę 
strefy połączenia bez naruszenia podsypki. 

Zasypka rurociągów i zagęszczanie gruntu 

Zasypka przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasyp rurociągu przeprowadza się w III etapach: 

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury, 
Etap II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie warstwy 
ochronnej rurociągu w miejscach połączeń rurociągu, 
Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 

Rurociągi układać na podsypce z gruntu niewysadzinowego o grubości min. 0,15m (piasek, pospółka o 
maksymalnej wielkości ziaren16mm) zagęszczonej wg standardowej próby Proctora do 0,98. Na 
zagęszczoną podsypkę należy ułożyć warstwę luźnego piasku o grubości 0,05m. Tak zwaną strefę rury, 
czyli obsypanie do wysokości 0,30m nad wierzch rury wykonać przy użyciu gruntu sypkiego o granulacji 
0÷16mm, zagęszczonego mechanicznie warstwami o grubości 0,20m. Zagęszczenie 0,97 wg 
standardowej próby Proctora. 

Obudowa płytowa wykopu usuwana sukcesywnie w miarę wypełniania wykopu gruntem. 

URZĄDZENIA ZAGĘSZCZAJĄCE: 

- od poziomu posadowienia rurociągu do poziomu + 0,30 m nad wierzchołek rury – zagęszczenie ręczne 
lub lekkimi zagęszczarkami: 
wibracyjne (masa robocza 0,3 kN) 
wstrząsowe (masa robocza do 1 kN) 

- w przedziale + 0,30 ÷ 1,00 m nad wierzchołek rury urządzenie zagęszczające średniej wielkości 
wibracyjne (max masa robocza 0,6 kN) wstrząsowe (max masa robocza do 5 kN) 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych  należy wytyczyć w terenie trasę  projektowanych rurociągów oraz 
przebieg istniejącego uzbrojenia.  Roboty ziemne należy prowadzić  sprzętem mechanicznym  a w 
pobliżu  istniejącego uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie  należy zabezpieczyć.  

9.3. Montaż przewodu 

Montaż rurociągu PE wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta rur z PE. 

Rury należy układać  na wyrównanym podłożu zgodnie z projektowanym spadkiem oraz wytycznymi 
producenta rur . Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na dokładność wykonanego podłoża. 

9.4. Odbiór techniczny 

Rurociągi należy wykonać i odebrać  zgodnie  z PN – EN 1610: 2002 Przed zasypaniem kanału należy 
dokonać  odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji.  

Należy  szczególną uwagę  zwrócić na : 
- zgodność posadowienia  kanału z projektem 
- prawidłowy prześwit kanału 
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- szczelność kanału na eksfiltrację  i infiltrację 

9.5. Odwodnienie wykopów 

Wykopy w przypadku, których poziom wody gruntowej znajduje się powyżej planowanego poziomu 
posadowienia należy odwodnić. (Odwodnienie za pomocą drenażu w obsypce piaskowej ułożonego 
wzdłuż wykopu lub za pomocą igłofiltrów).  

 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych oraz zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami/instrukcjami Inwestora. 
 

10.1. Kolejność realizacji - ogólny harmonogram realizacji 

Poniżej przedstawiono ogólny harmonogram realizacji robót: 
 protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę od Inwestora (Zamawiającego), 
 zabezpieczenie placu budowy, 
 budowa, i montaż elementów projektowanych, 
 rozruch urządzeń i instalacji wg DTR producentów/dostawców, 
 roboty wykończeniowe i porządkowe, 
 odbiór końcowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, przedstawi (Inwestorowi) do uzgodnienia 
szczegółowy harmonogram realizacji oraz technologię wykonania, która zapewni zachowanie ciągłości 
prawidłowej pracy obiektu. 

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

Do elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi zalicza się: 

 urządzenia i obiekty technologiczne występujące na terenie pompowni, 
 istniejące sieci uzbrojenia terenu. 

Elementem, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, będzie również ruch 
pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń.    

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 
urządzeń i sieci, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych. 

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

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych oraz rozbiórkowo – montażowych: 

 wykonywanie wykopów, 
 zagrożenia przy transporcie i  rozładunku ciężkich materiałów, elementów, 
 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu  
 zagrożenia przy robotach prowadzonych na istniejących obiektach, przy jednoczesnym braku 

możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników, 
 zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych, 
 zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 

elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp. 
 zagrożenia przy prowadzeniu robót w studniach kanalizacyjnych, komorach, zbiornikach itp., 
 prowadzenie robót na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i przewodami elektrycznymi, 

elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, 
 zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych na wysokości. 

 

Miejsce występowania zagrożeń – teren oczyszczalni ścieków „Bełchatów”. 
 

Zagrożenia będą występowały w okresie eksploatacji oraz w czasie prowadzenia robót budowlanych. 
W okresie eksploatacji obiektu budowlanego należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym 
związanych z  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną zdrowia. 
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10.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robót budowlanych powinien przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie powinno być 
przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP. 
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robót powinien odbyć: 

 Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę 
występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, 

 Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 
Szkolenie należy prowadzić m.in. w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia. 
Inwestor ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowego instruktażu dla pracowników wykonujących 
roboty budowlane, związanego z przyszłym miejscem pracy (zawierającego informacje o zagrożeniach  
i działaniach prewencyjnych) – wg zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego/Inwestora. 

10.4.1. Nadzór nad bezpieczeństwem pracy 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik 
budowy. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  
i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu, podrażnienia lub uszkodzenia skóry, podrażnienia 
lub uszkodzenia błon śluzowych, itp.). 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

10.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy realizacji 
inwestycji należą: 

 Wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu 
wewnętrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą 
montażu urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz  
umożliwiającą sprawną komunikację na wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy. 
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 Przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki 
pierwszej  pomocy medycznej oraz telefony komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie 
potrzeby na wezwanie m.in. straży pożarnej, karetki pogotowia oraz policji. 

 Odpowiednie przeszkolenie pracowników  nadzoru i fizycznych. 
 Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez 

zagrożeniami. 
 Składowanie ciężkich materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami BHP w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych (wydzielone  
i strzeżone zaplecze budowy). 

 Zabezpieczenie głębokich wykopów oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów 
zgodnie z przepisami ogólnymi BHP. 

 Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 
przygotowanie mostków pozwalających na bezpieczne dojście do stanowisk pracy. 

 Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu. 
 Wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone i 

wyposażone w poręcze. 
 Między Wykonawcą robót a Użytkownikiem powinna być stała współpraca. 
 Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia wyłącznie ręcznie. 
 Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci, kable i 

przewody z projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć 
odpowiednie działania zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a 
wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP. Do ochrony istniejących kabli 
elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie 
krzyżują się z projektowanymi sieciami należy zastosować rury dwudzielne osłonowe. 
Długości rur osłonowych Wykonawca robót dopasuje w trakcie realizacji. 

 Połączenia projektowanych rurociągów, kanałów z istniejącymi, należy zweryfikować i 
dopasować w trakcie realizacji. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013r.1409 z późn. zm.) jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

         Numery telefonów alarmowych. 
NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH 

Lp. Nazwa instytucji Numer telefonu 

1. Pogotowie ratunkowe 999 

2. Straż pożarna 998 

3. Policja 997 

4. Pogotowie gazowe 992 

5. Pogotowie energetyczne 991 

6. Numer alarmowe z telefonu komórkowego 112 

11. Zaplecze budowy 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla Wykonawcy robót. Teren zaplecza 
zostanie wyznaczony przez Inwestora/Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 

12. Usuwanie odpadów   

Pochodzenie odpadów                                                                                                        

W czasie przebudowy obiektu powstaną duże ilości odpadów (głównie gruzu budowlanego, złomu, ziemi 
oraz osadów ściekowych) w związku z czym Wykonawca robót zobowiązany jest do wypełnienia 
obowiązków wytwórcy odpadów.  

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstaną min wyszczególnione poniżej odpady. 

kod odpadu : 

17 01 01 – gruz budowlany 
17 05 04  – ziemia z wykopów 
17 04 05 – złom stalowy i żeliwny 
 

Sposób postępowania z odpadami 



PROJEKT WYKONAWCZY 
- SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA - 

Obiekt: Budynek z piaskownikami, komora K1, komora rozprężna, kanały odpływowe    

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 13 - 

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania - samochodami 
wywrotkami. Osady ściekowe należy przekazać wyspecjalizowanej firmie posiadającej uprawnienia do ich 
unieszkodliwiania i utylizacji. 

Odpady zdemontowanych rurociągów armatury i urządzeń zostaną przekazane Inwestorowi. 

Likwidacja odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć informację o odpadach w Wydziale Ochrony Środowiska UM oraz 
zawrzeć umowę na odbiór odpadów przez firmą specjalistyczną posiadającą zezwolenie na odbiór i 
unieszkodliwianie powstałych w trakcie robót odpadów.  

piasek 

Piasek będzie wywożony na składowisko odpadów lub będzie mieć możliwość wtórnego wykorzystania  
Wypłukany piasek będzie spełniać następujące kryteria:  
gwarantowana redukcja części organicznych do poziomu ≤ 3 % strat przy prażeniu; przy jednoczesnym 
spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w 
sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu;  

Wykonawca musi zapewnić gwarancje technologiczne, od dostawcy urządzeń technologicznych.  

13. Sposób montażu urządzeń technologicznych 

Uwaga: Piaskowniki należy posadowić w budynku przed skończeniem konstrukcji budynku. 

14. Normy i przepisy związane 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi, 
m.in. : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)   
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska. 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r., w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994r. Nr 21 poz. 73) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

5. Rozporządzenie 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) 

6. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)  

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z 
późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( 
Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

13. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
14. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
15. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
17. PN-92/ B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej.Uwagi i zalecenia końcowe 
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Wszelkie roboty przy budowie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, 
wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP.  
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w terenie zabudowanym tj.: 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów 

 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 

 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 
składowania do miejsca montażu (m.in.   konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 

 Wykonawca oraz dostawca urządzeń technologicznych z "natury" sprawdzą przed zamówieniem 
urządzeń, wymiary mogące mieć wpływ na późniejszy prawidłowy montaż urządzeń 
technologicznych 
 

 
 

 

 
 

 

 






