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I. Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany punktu czerpania wody do celów p/po�
przy naturalnym zbiorniku wody w Parz�czewie działki nr 286, 285 

2. Stan istniej�cy zagospodarowania działki

Na działkach nr 286, 285 w m. Parz�czew    znajduj� si� zbiornik naturalny wody , 
wiata ,  uzbrojenie terenu. Na działkach znajduje si� sie� wodoci�gowa i przył�cza 
wodoci�gowe , sie� i przył�cza energetyczne, drogi wewn�trzne. Teren działek jest  
cz��ciowo utwardzony. Teren działki nie jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na działkach nr 286, 285 w m. Parz�czew   projektuje si� budow� punktu czerpania 
wody – dwa stanowiska czerpania wody. Pojemno�� zbiornika wody dla minimalnego 
stanu wody wynosi c.a 7  000 m3. Istniej�ca  ziele� pozostaje bez zmian. 

4.Ochrona zabytków

Działki  nr  286, 285 w m. Parz�czew  nie s�  wpisane do rejestru zabytków i nie 
podlegaj� ochronie konserwatorskiej.  

5.Wpływ inwestycji na ochron� �rodowiska naturalnego

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie �rodowiska naturalnego w tym rejonie.  

6.Warunk gruntowo-wodne

Nie dotyczy. 

7.Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka si� w granicach działek nr  286, 285 
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OPIS TECHNICZNY 

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt punktu czerpania wody do celów p/po� przy 
naturalnym zbiorniku wody w Parz�czewie działki nr 286, 285 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z  inwestorem 

• Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem. 

• Mapa projektowa 

• Obowi�zuj�ce przepisy i wytyczne  

DANE OGÓLNE 

Istniej�cy na działce nr 286 zbiornik wodny posiada powierzchnie 14 164 m2 i obj�to�� dla 

normalnego stanu wody 14 164 m3, dla minimalnego stanu wody 7 082 m3. 

Zbiornik posiada zasilanie wod� z istniej�cego rowu. 

Zbiornik znajduje si� na terenie jednostki osadniczej i mo�e po wykonaniu punktu czerpania 

wody zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 24.07.2009 roku w 

sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia  wod� oraz dróg po�arowych (Dz.u. 124 poz. 

1030) stanowi� przeciwpo�arowe zaopatrzenie w wod� dla w/w jednostki w ilo�ci min. 50 l/s. 

Punkt czerpania wody

W cz��ci północno –wschodniej zbiornika przewiduje si� wykonanie dwóch stanowisk 

poboru wody o wymiarach 3,0 x 3,0 m ka�de. Nawierzchnia stanowisk czerpania wody z 

kostki betonowej wg opisu w dalszej cz��ci. Zaprojektowano  dwa przewody ssawne o 

�rednicy 100 mm z rury nierdzewnej zako�czone nasad� 110 z gwintem wewn�trznym

Nasad zgodna z norm� PN-91/M-51038 . Nasady zako�czy� pokryw�. Wyprowadzenie 

nasady 60 cm ponad teren. Dolny koniec ka�dego z przewodów zlokalizowano w odległo�ci 

30 cm nad dnem stawu i zabezpieczono koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. Przewód 

ssawny musi by� szczelny na podci�nienie co najmniej 0,07 MPa. Dla umo�liwienia 

odwodnienia przewodu ssawnego zaprojektowano przewód odwadniaj�cy Dn 40 z rur PE. 

Na przewodzie zamontowa� zasuw� Dn 40. Zasuw� po odwodnieniu przewodu zamkn��. 

Brzeg skarpy oraz dno zbiornika wyło�y� płytami betonowymi gr. min 8 cm. 

Dla umo�liwienia doj�cia do koszów ssawnych wykona� na skarpie balustrad� z rur 
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stalowych malowanych proszkowo wys. 1,1 m oraz drabin� przeno�ni� schodkow�. 

Zamontowa� słupki oznacznikowe utwardzenia dna wystaj�ce o wysoko�ci 1,5 m , 

pomalowane w �ółto czarne pasy. 

Przy stanowisku czerpania wody  zamontowa� tablice informacyjn� – punkt czerpania wody. 

Na ul. Południowej w Parz�czewie przy drodze dojazdowej do zbiornika zamontowa� tablic�

informacyjn� kierunkow� – punkt czerpania wody. 

O�wietlenie stanowiska czerpania wody wykona� wg opisu w dalszej cz��ci opracowania. 

Stanowisko czerpania wody wykona� zgodnie z norm� PN-82/B-02857 Przeciwpo�arowe 

zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopów

Projektowane punkty czerpania   zlokalizowane s� na terenie działki Inwestora. Dla 

wykonania projektowanych przewodów ssawnych nale�y wykona� wykopy o �cianach 

pionowych, z pełnym umocnieniem wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub płytami. 

Szeroko�� wykopów 1,0 -  1,2 m,  

Ziemi� z wykopów nale�y wywie��. 

Podło�e pod ruroci�g 

Nale�y wykona� podło�e  piaskowo-�wirowe o maksymalnej granulacji do 20 mm, o grubo�ci 

h = 15 cm. Zag�szczenie podło�a min. do wska�nika zag�szczenia 0,98. 

Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla wykonania projektowanych ruroci�gów nale�y wykona� wykopy o �cianach pionowych, z 

pełnym umocnieniem wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub płytami. Szeroko��

wykopów  1,0 -1,20 m.  

Ze wzgl�du gł�boko�� wykopów nie dopuszcza si� innego rodzaju zabezpieczenia �cian 

wykopów. 

Teren robót   zabezpieczy� i oznakowa�

Zasypywanie wykopów i odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu przył�czy wykopy nale�y w pierwszej kolejno�ci wypełni� zasypk� piaskowo-

�wirow� (o granulacji do 20 mm) do wysoko�ci 50 cm ponad wierzch rury, z jej 

zag�szczeniem min. 0,97. Nast�pnie przyst�pi� mo�na do wypełniania wykopu zasypk�

piaskowo-�wirow� o granulacji do 20 mm, z zag�szczaniem jej warstwami min. 0.97 dla 

gł�boko�ci poni�ej 1,2 m i wska�nika zag�szczenia 1,0 dla gł�boko�ci mniejszych od 1,2 m.. 

Przed wykonaniem nowej  nawierzchni nale�y wykona� badania stopnia zag�szczenia 

gruntu, po których mo�na przyst�pi� do wykonania nawierzchni. 
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Odwodnienie wykopów i dna stawu

W celu odwodnienia miejsc prowadzenia robót nale�y wykona� wokół projektowanych 

utwardze� dna w zbiorniku wał z worków z piaskiem oraz  studzienk� odwadniaj�c� o 

gł�boko�ci ok. 1,0 m z której woda zostanie odpompowana za pomoc� pompy. Przewiduje 

si� zastosowanie pompy odwadniaj�cej o wydajno�ci ok. 20  m3/h. Przed rozpocz�ciem 

robót uzgodni� z Inwestorem mo�liwo�� obni�enia lustra wody poprzez istniej�c� zastawk�. 

Drogi i utwardzenia terenu

Dojazd do stanowiska czerpania wody b�dzie stanowiła istniej�ca droga wewn�trzna 

asfaltowa od strony ul. Południowej w Parz�czewie oraz ulica Ogrodowa. 

Przy stanowisku czerpania wody przewiduje si� wykonanie drogi i placu manewrowego z 

kostki betonowej gr. 8,0 cm .No�no�� dróg i placów min. 50 kN. Promie� łuków 

zewn�trznych nie mniejszy ni� 11,0 m. 

Przy wje�dzie na plac manewrowy do punktu czerpania wody (kostka czerwona) ustawi� z 

obu stron znak zakaz wjazdu – nie dotyczy pojazdów stra�y po�arnej. 

Szczegółowy opis prac  - zakres robót

Utwardzenie dojazdu do stanowiska zostanie  wykonane  z:  

- kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej(1:3) gr. 3 cm 

- podbudowy z kruszywa – kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

- kraw��ników drogowych betonowych 15x30x100 cm cz��ciowo wtopionych lub poło�onych 

na ławie betonowej z  betonu C8/10. 

Chodnik przy doj�ciu do przewodów zostanie wykonany  z:  

- kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej(1:3) gr. 4 cm 

- podsypki piaskowej grubo�ci 10 cm 

- obrze�a betonowego 6 cm x 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej(1:3) gr. 5 cm 

Wody opadowe z powierzchni istniej�cej jezdni, chodnika i utwardzonego dojazdu b�d�

odprowadzana na warunkach dotychczasowych - cz��ciowo na tereny zielone na działce 

inwestora a cz��ciowo do istniej�cych rowów przydro�nych.  

Przed wykonaniem chodnika i zjazdów istniej�ce nawierzchnie zostan� usuni�te. 

Po wykonaniu chodnika i zjazdów pozostałe nawierzchnie zielone nale�y u�y�ni� nowym 

humusem i obsia� traw�. 

PARAMETRY DOJAZDU DO STANOWISKA

Powierzchnia do utwardzenia kostka czerwona wynosi  116,3 m2. 

Powierzchnia do utwardzenia kostka szara wynosi  122,7 m2. 

Długo�� kraw��nika  betonowego drogowego 15x30x100 – 70,6 m. 

Długo�� kraw��nika  betonowego opuszczonego 15x30x100 – 33,6 m. 
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Długo�� kraw��nika  betonowego poło�onego 15x30x100 – 17,0 m. 

Powierzchnia pobocza z tłucznia gr. 15cm wynosi  16,0 m2. 

PARAMETRY CHODNIKA

Powierzchnia chodnika do utwardzenia kostka szara wynosi  6,0 m2. 

Długo�� obrze�a  6x20x100 –  8,0 m. 

Sposób wykonywania robót

Na czas wykonywania robót budowlanych teren obj�ty opracowaniem nale�y wygrodzi�, 

celem uniemo�liwienia przebywania na terenie robót osób postronnych i zabezpieczy� przed 

wydostawaniem si� pyłów oraz innych przedmiotów stałych itp.. Prace zwi�zane z 

transportem materiałów budowlanych oraz transportu powstałego urobku nale�y wykonywa�

ze szczególn� ostro�no�ci�. Prace te powinny by� wykonywane w taki sposób, aby nie 

stwarzały utrudnie� ludzi korzystaj�cych z terenu. 

• Przed przyst�pieniem do robót nale�y opracowa� i zatwierdzi� projekt tymczasowej 
organizacji pracy na czas prowadzonych robót. 

• Poszczególne rodzaje robót powinni wykona� pracownicy posiadaj�cy odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. 

• Materiały do wykonania robót powinny posiada� atest producenta – reprezentatywny 
dla zbioru stosowanego na budowie i wła�ciwe dokumenty dotycz�ce konkretnej 
roboty. 

• W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania si� przebywania osób 
postronnych. 

• Na wypadek zagro�enia nale�y opu�ci� miejsce robót najkrótsz� mo�liw� drog�
prowadz�c� poza stref� zagro�enia. 

• Nale�y tak�e zapewni� bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk�
ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�. 

• Na terenie robót nale�y umie�ci� tablic� z informacjami dotycz�c� robót, w tym 
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi. 

• Roboty b�d� wykonywane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  

• Teren w trakcie robót b�dzie zabezpieczony przed dost�pem osób nieuprawnionych. 

• Roboty b�d� przeprowadzony przez osoby uprawnione. 

• Osoby wykonuj�ce roboty budowlane b�d� przeszkolone w zakresie BHP. 

• Teren po dokonaniu robót zostanie uporz�dkowany. W wyniku wykonanych robót  nie 
powstan� odpady niebezpieczne. 
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• Odpady z terenu robót zostan�  wywiezione na wysypisko �mieci. Wszystkie 
pozostało�ci z robót b�d� w odpowiedni sposób zagospodarowane. 

• Teren robót  b�dzie zabezpieczony przed dost�pem osób niepowołanych. 

• Wszelkie roboty budowlane b�d� prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej oraz z obowi�zuj�cymi przepisami cz��ciowo r�cznie a cz��ciowo przy 
u�yciu sprz�tu mechanicznego podr�cznego.   

• Wszystkie roboty b�d� wykonywane na terenie działek inwestora. 

• Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniej�ce budynki i obiekty 
zlokalizowane  na działkach s�siednich.   

• Projektowana  inwestycja  nie b�dzie stanowiła zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny 
i zdrowia u�ytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 

• Projektowana inwestycja nie jest inwestycj� uci��liw� dla terenów s�siednich. 

UWAGI KO�COWE 

1. Roboty uj�te w niniejszym projekcie winny by� wykonane zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych" tom H - 
rozdział 3 i 4 (rok wydania 1988), oraz zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych" 1994r. 

2. Przy robotach ziemnych nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� przepisów BHP 
zawartych w Rozporz�dzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72) 

3. Odbioru ruroci�gów wodnych dokona� zgodnie z PN/B-10725:1997,  
4. Wszystkie materiały budowlane i instalacyjne oraz urz�dzenia powinny posiada�

aprobaty techniczne,  
5. Przed oddaniem do u�ytku nale�y wykona� dokumentacj� powykonawcz�
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III. OPIS TECHNICZNY – KABLOWA LINIA O�WIETLENIOWA 

 Cel i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka kablowej linii o�wietlenia 

punktu czerpania wody oraz drogi przy zbiorniku wodnym w miejscowo�ci  

Parz�czew. Inwestycja zostanie przeprowadzona na działkach nr ewid. 286 i 285. 

Podstawa opracowania 

• umowa z  inwestorem 

• wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem. 

• mapa do celów projektowych 1:500 

• obowi�zuj�ce normy, przepisy oraz zarz�dzenia  

Zasilanie i sterowanie o�wietleniem.

Zasilanie o�wietlenia odbywa� si� b�dzie z istniej�cej skrzynki elektrycznej zlokalizowanego 

przy scenie w miejscu wskazanym na rysunku nr 6. Skrzynka elektryczna stanowi własno��

Inwestora. Ze skrzynki wyprowadzony zostanie trójfazowy kablowy obwód o�wietleniowy 

zasilaj�cy projektowane słupy o�wietleniowe. Linia kablowa o�wietlenia wykonana b�dzie 

kablem ziemnym typu YKY�o 5x6mm2. Istniej�c� skrzynk� nale�y wyposa�y� w aparatur�

zasilaj�c� i steruj�c� o�wietleniem zgodnie z rysunkiem nr 7. Zabezpieczenie linii kablowej  

wykona� rozł�cznikami bezpiecznikowymi wyposa�onymi we wkładki bezpiecznikowe 10A. 

Sterowanie o�wietleniem zaprojektowano w oparciu o tzw. zegar astronomiczny  

z mo�liwo�ci� zał�czania i wył�czania r�cznego za pomoc� przeł�cznika FR321.  

�

Słupy o�wietleniowe

Do projektowanego o�wietlenia przewiduje si� zastosowanie słupów z ta�my stalowej 

ocynkowanej, sze�ciok�tnych typu S-90P o wysoko�ci H=9m produkcji Elektromonta�

Rzeszów. Słupy ustawi� na fundamencie betonowym typu F150/200 osadzonym                     

w gruncie. Lokalizacje słupów wskazano w rysunku nr 6.  

Oprawy o�wietleniowe

Na słupach projektuje si� zamontowanie opraw drogowych do wysokopr��nych lamp 

sodowych o mocy 100W np.: Arcon 100 produkcji Elgo. Oprawy powinny by� przystosowane 
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do monta� na pionowym słupie o �rednicy 42 ÷ 60mm oraz powinny posiada� regulowany 

uchwyt monta�owy, umo�liwiaj�cy płynn� zmian� kata nachylenia oprawy w stosunku do 

płaszczyzny drogi. Stopie� ochrony oprawy IP66. Oprawy i klosze powinny by� jak 

najbardziej odporne na zewn�trzne działania destrukcyjne.  

Zabezpieczenie opraw w słupie

Wn�ki słupów o�wietleniowych wyposa�one b�d� w tabliczki bezpiecznikowe IZK. Ka�dy 

obwód zasilaj�cy lamp� na słupie b�dzie zabezpieczony bezpiecznikiem 6A. Poł�czenia 

pomi�dzy tabliczkami bezpiecznikowymi słupów a oprawami wykona� przewodem  

YDY�o 3×1,5mm2. 

�

��������	���
���

Kable nale�y układa� na dnie wykopana gł�boko�ci 0,7m, je�li grunt jest piaszczysty, bez 

ostrych przedmiotów (np.; ostry �wir, kamienie itp.), w pozostałych przypadkach kabel nale�y 

układa� na warstwie piasku o grubo�ci, co najmniej 10cm. Uło�one kable nale�y zasypa�

warstw� piasku o grubo�ci, co najmniej 10cm (w przypadku gruntu piaszczystego bez 

dodatkowej podsypki piaskowej obcej, ale 10cm warstw� gruntu rodzimego), nast�pnie 

warstw� rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, a nast�pnie przykry� foli� koloru niebieskiego. 

Odległo�� folii od kabla, co najmniej 25cm. Po uło�eniu folii zasypa� i wyrówna� wykop.  

Kabel uło�ony w ziemi powinien by� zaopatrzony na całej długo�ci w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odst�pach nie wi�kszych ni� 10m i w miejscach charakterystycznych, jak 

skrzy�owania, wej�cia do rur, itp. Oznaczniki kablowe winny zawiera�: 

a) nazw� u�ytkownika  

b) napi�cie znamionowe i nazw� linii kablowej 

c) typ kabla  

d) rok uło�enia 

e) nazw� firmy układaj�cej kabel  

Zapas kabla w wykopie – kable w wykopie powinny by� uło�one linia falist�  

z zapasem (1-3% długo�ci wykopu) wystarczaj�cym do skompensowania mo�liwych 

przesuni�� gruntu. Przed wyprowadzeniem kabla w ziemi nale�y pozostawi� około 1,5m 

zapasu. Zapasy przed słupami o�wietleniowymi uło�y� kuli�cie. 

Kolizje kabla: 

Skrzy�owania z uzbrojeniem podziemnym 

Wykopy wykona� r�cznie z zachowaniem odległo�ci pionowej i poziomej 0,5m.                     

W miejscach skrzy�owania z infrastruktura podziemn� kabel  układa� w rurze osłonowej 

DVK-75.  
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Skrzy�owania z drog�

Przej�cie kabla w poprzek drogi nale�y wykona� metod� przewiertu lub przecisku i umie�ci�

na całej szeroko�ci drogi w rurze osłonowej na gł�boko�ci min. 1m poni�ej rz�dnej terenu.  

Ochrona od pora�e�

Jako �rodek dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej przewidziano samoczynne szybkie 

wył�czenie w układzie sieci TN-S z zastosowaniem wył�czników ró�nicowo-pr�dowych, 

nadmiarowo-pr�dowych oraz wkładek topikowych. Rozdziału przewodu PEN na przewód 

neutralny N i ochronny PE dokonano w istniej�cej skrzynce elektrycznej przy scenie. 	yła 

przewodu neutralnego N winna by� oznaczona barw� niebiesk�, za� ochronnego barw�

�ółto-zielon� (w paski na przemian). Do ka�dego słupa oraz oprawy nale�y podł�czy�

przewód ochronny. Dodatkowo w ostatnim słupie Nr 4 wykona� uziemienie dodatkowe 

przewodu ochronnego. Rezystancja uziemienia dodatkowego winna wynosi� R≤30Ω. 

Uziemienie wykona� z trzech pr�tów stalowych 
 18mm długo�ci 3m i poł�czy bednark�

stalow� ocynkowan� Fe/Zn 25x4mm. 

�

Uwagi ogólne

1. Cało�� robót elektrycznych nale�y wykona� zgodnie z niniejszym projektem oraz 

obowi�zuj�cymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie.  

2. Wszystkie prace winna wykona� osoba lub przedsi�biorstwo posiadaj�ce odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. 

3. Wszystkie stosowane urz�dzenia elektryczne powinny posiada� �wiadectwa 

dopuszczenia do stosowania (atesty). 

4. Nale�y sporz�dzi� niezb�dne protokoły z bada� i pomiarów instalacji. 

5. W pobli�u istniej�cych urz�dze� prace ziemne nale�y prowadzi� r�cznie, ze szczególn�

ostro�no�ci�. 

6. Przed przyst�pieniem do prac nale�y wykona� wła�ciwe zabezpieczenie placu budowy,  

a wła�cicieli terenu powiadomi� o pracach budowlanych. 

7. Teren po prowadzonych pracach nale�y przywróci� do stanu pierwotnego.  

8. Po zako�czeniu budowy dokona� geodezyjnej inwentaryzacji projektowanego linii 

o�wietleniowej. 

9. Po zako�czeniu robót elektrycznych nale�y sporz�dzi� Projekt Powykonawczy  

z naniesionymi zmianami, który razem z Protokółami Pomiarów nale�y przekaza�

Inwestorowi lub U�ytkownikowi obiektu. 
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Obliczenia techniczne

Dobór kabla linii o�wietleniowej

Obwód projektowany: słup Nr 1- Nr 4 

Oprawy projektowane: 4 oprawy 100W 

Moc obliczeniowa:  PZ= 4 x 0,1 =0,4kW 

Pr�d obliczeniowy:  

A
U

P
I

n

Z

N
7,0

85,04003

400

cos3
=

××
=

××
=

φ

Dobieram si� kabel YKY�o 5x6mm2 dla którego obci��alno�� długotrwała wynosi Idd=47A 

Dobór zabezpieczenia

Pr�d rozruchowy wyniesie; 

AII
NR

4,17,022 =×=×=

Przyjmuje si� jako zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem 3x10A. 

Sprawdzenie doboru przewodu  

obcnbdd
III >>

245,1 II
dd

>×

AIAII
obcnbdd

7,01047 =>==

oraz 

AII
dd

16106,12,685245,145,1 2 =×=>=×=×

Sprawdzanie przekroju kabla ze wzgl�du na dopuszczalny spadek napi�cia

%5%17.0
400656

100230400
2

<=
××

××
=∆U

Spadek napi�cia nie przekracza warto�ci dopuszczalnej 

Skuteczno�� ochrony od pora�e�

Obwód zabezpieczono wył�cznikiem ró�nicowopr�dowym o pr�dzie ró�nicowym 30mA oraz 

uziemiono przewód ochronny PE linii zasilaj�cej R≤30Ω. Powy�sze zapewnia skuteczn�

ochron� od pora�e�. 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa punktu czerpania wody do celów p/poż   w Parzęczewie  
 
2. Inwestor: 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Południowa 5 
95-045 Parzęczew 

3. Projektant: 
mgr inż. Zbigniew Cebula upr 32/00/WŁ,  
99-300 Kutno ul. Czarnieckiego 40A 
 

 
CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
 
I.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno ść 
poszczególnych obiektów 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie sieci gazowej. 
Roboty wykonywane będą w następującej kolejności: 
- wykonanie punktu czerpania wody 
- wykonanie robót utwardzenia terenu 
- wykonanie zasilenia energetycznego do słupów oświetleniowych 
 
II.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 

Na działkach nr 286, 285 w m. Parzęczew    znajdują się zbiornik naturalny wody , 
wiata ,  uzbrojenie terenu. Na działkach znajduje się sieć wodociągowa i przyłącza 
wodociągowe , sieć i przyłącza energetyczne, drogi wewnętrzne. Teren działek jest  
częściowo utwardzony. Teren działki nie jest ogrodzony. 
 
III. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 
Na działkach występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie w 
czasie wykonywania prac montażowych. Wzdłuż trasy kabla energetycznego 
występują skrzyżowania z wodociągiem. Roboty będą prowadzone przy drodze 
wewnętrznej. 
 
IV. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
budowlanych okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ępowania 
 
Podczas wykonywania robót w małej skali może nastąpić zagrożenie wpadnięciem 
do wykopu oraz możliwość zalania wodą. Podczas wykonywania robót występują 
prace opisane powyżej powodujące zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia 
wykonujących je pracowników. 



 
 
V. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 
- szkolenia wstępne 
- szkolenia okresowe 
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowozatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej 
pomocy. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, stanowiskowego oraz zapoznania się z 
ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na 3 lata a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych. 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
- udzielenia pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany 
stosownie do zakresu obowiązku. 
Ze względu na to, że nie występują przy wykonywaniu tych prac roboty szczególnie 
niebezpieczne, nie przewiduje się instruktażu pracowników w tym zakresie. 
 

 
VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 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. 
 
Bezpośredni nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierownik 
budowy, kierownik robót. 



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  
- dbać o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
 
Wykonywane prace nie kwalifikuj ą się do sporz ądzenia „Planu bezpiecze ństwa 
i ochrony zdrowia”.  (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
 

 

        mgr inż. Zbigniew Cebula 

 


