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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: Pompownia wody technologicznej     
 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. Pompownia wody technologicznej 

Opis istniejącej instalacji wody technologicznej 

Do komory krat doprowadzona jest sieć wody technologicznej. Sieć ta zasilana jest pompą typu SP 8A12 
prod. Grundfos (z falownikiem) zainstalowaną w studni przy kanale odpływowym ścieków oczyszczonych. 
Pompa ta zasila również płuczkę piasku przy piaskowniku. 

Rozwiązania projektowe 

Do płukania krat i skratek w prasopłuczce  zostanie wykorzystana woda technologiczna tj. ścieki 
oczyszczone. Zostanie wykonane nowe ujęcie wody technologicznej z pompownią przy kanale 
odpływowym ścieków oczyszczonych za osadnikami wtórnymi.  
Pompownia zostanie wyposażona w dwie pompy o wydajności min. 50 m3/h każda, sterowane 
falownikami.  
Pompownia składać się będzie z dwóch części: 
- zbiornika, o średnicy 2,0m;- część mokra 
- zbiornika o średnicy 2,0m;- część sucha w której będzie zainstalowana armatura  
Na instalacji wody technologicznej zostaną zastosowane filtry (podstawowy i rezerwowy) z funkcją 
automatycznego czyszczenia, umożliwiające separację cząstek stałych >200μm,  oraz przepływomierz 
Filtry oraz przepływomierz będą umieszczone w budynku z piaskownikami (rozwiązania przedstawiono w  
odrębnym opracowaniu PW) 
Z uwagi na konieczność doprowadzenia wody w różne miejsca odbioru o zróżnicowanym ciśnieniu, 
urządzenia technologiczne będą mieć zabudowane reduktory ciśnienia.    
Pompownia zostanie włączona do centralnego układu automatyki i sterowania.  
Zakłada się zabudowę dwóch filtrów samooczyszczających się, oraz zbiornika przeponowego o 
pojemności około  ~1,0 m3 w projektowanym budynku piaskownika. Zbiornik zmniejszy częstotliwość 
załączania się pomp w przypadku niskich rozbiorów.  Przy zbiorniku należy zainstalować zawór 
bezpieczeństwa. 
W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy wodociąg wody technologicznej, zasilający komorę krat i 
piaskowniki (istniejący i nowo projektowane) rurociąg wody technologicznej zostanie połączony   
funkcjonalnie z płuczkami piasku (istniejącą i nowo projektowanymi w budynku z piaskownikami).  
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Dla zasilania istniejących piaskowników oraz istniejącej płuczki piasku przewidziano wykonanie spięcia z 
istniejącym rurociągiem Dz63mm. 
Woda technologiczna zostanie doprowadzona do następujących urządzeń: 
 

LP. Nazwa 
urządzenia 

Obiekt/lokaliz
acja 

wymagane / 
parametry 

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

 

1. 3 x krata 
panelowo - 
hakowa o 
prześwicie 
3,5mm 

Komora krat 
(KK) 

Zużycie wody 
płuczącej dla 
jednej kraty 1,27 
l/s = 4,6 m3/h 
(ciśnienie 3 
bary)  
Ilość krat - 3 
sztuki 

Rurociąg wspólny dla 3 krat: 
3 x 4,6 m3/h, PE100, Dn75mm, SDR17,  
(Dw 66,0mm),V=1,2 m/s (dla Q=13,8 m3/h) 
Rurociąg pojedyńczy dla 1 kraty: 
PE100, Dn40mm, SDR17, (Dw 35,2mm), 
V=1,0 m/s (dla Q=4,6 m3/h) 

2. Prasopłuczka 
wstępnie 
odwadniająca 
skratki 
(przenośnik 
poziomy)  

Komora krat 
(KK) 

Całkowite 
zapotrzebowani
e na wodę nie 
więcej niż 0,5 l/s 
= 1,8 m3/h dla (2 
bary) 

Rurociąg pojedyńczy dla 1 prasopłuczki (dolny 
poziom): PE100, Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm), 

3. Prasopłuczka 
skratek 
(górny poziom) 

Komora krat 
(KK) 

Zużycie wody 
płuczącej 4 l/s = 
14,4 m3/h (1,5 
bara) 

Rurociąg pojedyńczy dla 1 prasopłuczki (górny 
poziom): PE100, Dn75mm, SDR17,  
(Dw 66,0mm),V=1,20 m/s (dla Q=14,4,0 m3/h) 

 Rurociąg doprowadzający wodę do komory 
krat z budynku z piaskownikami: PE100, 
Dn110mm, SDR17, (Dw 96,8mm),V=1,1 m/s s 
(dla Q=30,0 m3/h) 

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), 

5. Płuczka 
skratek 

Komora 
przed 
budynkiem 
krat  

Zużycie medium 
płuczącego 
0,7 l/s 
 2,52 m3/h   

Rurociąg doprowadzający wodę do płuczki 
skratek: PE100, Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm),V=0,98 m/s (dla Q=2,52 m3/h) 

 Rurociąg doprowadzający wodę do budynku z 
piaskownikami z pompowni wody 
technologicznej: PE100, Dn125mm, SDR17,  
(Dw 110,2mm),V=1,3 m/s (dla Q=43,32 m3/h) 

 
Dopływ do studni czerpalnej pompowni przewidziano rurą  PE100, Dn315mm, SDR17, (Dw 277,6mm), 
Rurociągi tłoczne w pompowni stalowe DN100mm, (dla Q=43,32 m3/h);- V=1,4 m/s 
Dopływ z kanału odpływowego do pompowni zabezpieczony za pomocą kraty. W miejsce kraty będzie 
możliwość założenia szandoru umożliwiającego odcięcie pompowni od kanału dopływowego.  
 

Na rurociągach tłocznych  zostaną zainstalowane zasuwy odcinające oraz zawory zwrotne DN100mm. 
Na rurociągach tłocznych przewidziano pomiar ciśnienia.  
(Uwaga w zapotrzebowaniu nie uwzględniono wody dla istniejącego piaskownika i płuczki piasku z uwagi 
na fakt że nie zakłada się jednoczesności pracy piaskowników istniejących i projektowanych) 
Zapotrzebowanie na wodę technologiczną: 
Komora (budynek) krat: 
- krata panelowa nr 1;- 1,27 l/s = 4,6 m3/h (ciśnienie 3 bary)  
- krata panelowa nr 2;- 1,27 l/s = 4,6 m3/h (ciśnienie 3 bary) 
- krata panelowa nr 3;- 1,27 l/s = 4,6 m3/h (ciśnienie 3 bary) 
- przenośnik poziomy (wstępne odwodnienie skratek);- 0,5 l/s = 1,8 m3/h dla (2 bary) 
- prasopłuczka skratek;- 4 l/s = 14,4 m3/h (1,5 bara) 
Budynek z piaskownikami: 
- płuczka piasku;- 1 l/s - 3,6 m3/h, dla 3 płuczek 3 l/s = 10,8 m3/h (2 bary)   
Prasopłuczka skratek (krata wstępna): 
- prasopłuczka skratek;- 0,7 l/s = 2,52 m3/h (1 bar) 
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Łącznie: (4,6 m3/h x 3) +1,8 m3/h + 14,4 m3/h + 10,8 m3/h + 2,52 m3/h = 43,32 m3/h 
 
Zapotrzebowanie na wodę technologiczną  mogące wystąpić w instalacji: 
Qmin = 1,8 m3/h 
Qmax= 43,32 m3/h (w przypadku pracy wszystkich urządzeń) 
 

Parametry pomp: 

 Q=50m3/h (2 pompy sterowane falownikami) 

 p ~ 5,0 - 6,5 bar 

 ciężar pompy ~223 kg 

 moc silnika 25,0 kW 
Zakłada się możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie, o łącznej wydajności nie większej niż 50 m3/h 
(praca z falownikami)  
Geometryczna wysokość układu: 
rzędna poziomu minimalnego w pompowni: 195,37 mnpm 
rzędna poziomu maksymalnego w pompowni: 197,83 mnpm (równa maksymalnemu poziomowi w kanale 
dopływowym)    
najwyższa rzędna doprowadzenie wody technologicznej (budynek z piaskownikami): 204,3 mnpm 
Praca pomp sterowana w zależności od ciśnienia. (pomiar ciśnienia w komorze z armaturą).  
 

Żurawik 
Dla wyciągania pomp przewidziano żurawik (ręczny) o udźwigu 250 kg. Lokalizacja żurawia będzie 
umożliwiała  wyciąganie dwóch pomp ze studni.      
Zakłada się możliwość wykorzystania żurawia również do wyciągania innych pomp w projektowanych 
pompowniach, pompownie będą miały przygotowane gniazda;- do zamontowania żurawia 
Żurawik z regulowanym zawiesiem umożliwiającym skrócenia ramienia w przypadku konieczności 
wyciągania innych pomp.    
W studni z pompami będą umieszczone dwa włazy umożliwiające wyciągnie pomp oraz właz rewizyjny  

Instalacja wody technologicznej w budynkach: 

W budynku krat oraz w budynku z piaskownikami zostanie wykonana instalacja wody technologicznej. 
Miejsca doprowadzenia wody technologicznej zestawiono w tabeli powyżej.  
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. 

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).  

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 zzanieczyszczeń 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 kwasoodpornej 
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 
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( 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. 
 

7.2. Sposób wykonywania obiektu podczas pracy oczyszczalni 

Budowa obiektu pompowni nie koliduje z istniejącymi obiektami oczyszczalni. Miejsca włączeń wody 
technologicznej do poszczególnych obiektów należy wykonać w trakcie budowy budynku z piaskownikami 
oraz remontu budynku (komory) krat. 
 

7.3. Rozruch 

Rozruch należy prowadzić zgodnie z projektem rozruchu oraz wg DTR dostawcy urządzenia. 
 

7.4. Próby ciśnieniowe 

Szczegółowy opis prób ciśnieniowych przedstawiono w specyfikacji technicznej sieci zewnętrzne 
technologiczne. Próbę należy przeprowadzić dla ciśnienia 10 bar  

 
 

7.5. Podparcia i mocowania rurociągów 

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

8. 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. 
 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

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

8.4. 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. 

8.4.1. 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. 
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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. 

8.5. 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. 

 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 

9. Zaplecze budowy 

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



PROJEKT WYKONAWCZY 
- SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA - 

Obiekt: Pompownia wody technologicznej 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 8 - 

 

10. Warunki  realizacji przebudowy  

 Wyprzedzająco należy uzgodnić z Inwestorem termin i warunki prowadzenia prac budowlanych. 

 Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby była zapewniona ciągłość pracy 
oczyszczalni. 

11. 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. 

12. Uwagi i zalecenia końcowe 
 

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 

 

 

 
 

 




