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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane 
(Dz. U. 2016.290 j.t. ) oświadczam, że Projekt Budowlany dla zadania pn.: 
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ  DO DZ. NR 1807/4, 1756/3, 
1758 W BIAŁOBRZEGACH 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej oraz , że jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. 
 

 

 

 

      Projektował: 

      mgr inż. Grzegorz Buczek 

Upr PDK/0011/PWOS/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdził: 

      inż. Eugeniusz Basiak 

Upr S279/89 
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Opis techniczny do projektu budowlanego: 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO DZ. NR 1807/4, 1756/3, 1758                    
W BIAŁOBRZEGACH 

 

1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 
� Zlecenie i umowa z Inwestorem 
� Zezwolenie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej  

znak ZGK.4310.WT.81.2017 z dnia 2017-11-17. 
� Decyzja o lokalizacji celu publicznego 

 
 

2. Przedmiot inwestycji 

Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej – sieć kanalizacyjna 
Przedmiot inwestycji: 

� Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek: 1793/1, 1796/3, 
1796/7, 1797/2, 1798, 1802, 1803, 1805/7,1805/6, 1805/8, 1807/4, 1704, 
1756/3, 1757, 1758 w Białobrzegach 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obecnie część działek obejmująca inwestycję jest niezagospodarowana 
(tereny przeznaczone pod uprawy rolne), na części działek znajdują się budynki 
mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej a dla części są wydane decyzje  
o warunkach zabudowy pod budownictwo jednorodzinne.  

Na działkach nr 1807/4, 1756/3, 1758 są zlokalizowane bądź prowadzona jest 
budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projektowana rozbudowa 
umożliwi ich podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Dla działek: 1796/7, 1797/2, 1757 zostały wydane warunki zabudowy  
dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt obejmuje następujące elementy zagospodarowania działek: 
� Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni Ksi o rzędnych 

185,40(184,8 teren)/180,90 zlokalizowanej w pobliżu pompowni ścieków 
sanitarnych na istniejącej kanalizacji sanitarnej na działce nr 1793/1 

� Projektowana rozbudowa sieci kanalizacyjne będzie przebiegała przez działki 
nr 1793/1, 1796/3, 1796/7, 1797/2, 1798, 1802, 1803, 1805/7,1805/6, 
1805/8, 1807/4, 1704, 1756/3, 1757, 1758 

� Projektowana rozbudowa umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej działki 
znajdujące się wzdłuż drogi  (dz. nr 1704)  

 
 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania     działki 

budowlanej lub terenu 

 
� Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:  φ200×5,9 mm SN8  – 479 m 
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6. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nie podlegają. 
 
 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
 

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi 

Inwestycja nie będzie powodowała negatywnego wpływu na otaczające 
środowisko, oraz na działki sąsiednie. Przyjęte w projekcie rozwiązania 
przestrzenne , funkcjonalne i techniczne wykluczają negatywny wpływ obiektu na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  
Nie wprowadza się zmian projektowych w zakresie istniejącego układu terenów 
zielonych oraz terenów biologicznie czynnych – ich powierzchnia nie zmieni się. 
 
 

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

9.1. Obszar oddziaływania obiektu 
Zgodnie z ust. Prawo budowlane Dz.U.2016.290 art. 20 ust. 1 pkt. 1s oraz art. 

34 ust. 3 pkt 5, obszar oddziaływania projektowanych obiektów tj. sieci 
kanalizacji sanitarnej ogranicza się do działek nr 1793/1, 1796/3, 1796/7, 1797/2, 
1798, 1802, 1803, 1805/7,1805/6, 1805/8, 1807/4, 1704, 1756/3, 1757, 1758, 
na których realizowana będzie inwestycja. 
Inwestycja nie będzie powodowała negatywnego wpływu na otaczające 
środowisko, oraz na działki sąsiednie w szczególności nie będzie powodować: 
- pozbawienia dostępu do drogi publicznej, 
- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  
i cieplnej oraz za środków łączności, 
- uciążliwości wywołanych przez hałas, wibracji, zakłócenia elektryczne  
i promieniowanie. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne , funkcjonalne i techniczne 
wykluczają negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi  
i inne obiekty budowlane.  
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9.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
Dz .U.2016.353 w dziale V, rozdział 1, art.59 określa przedsięwzięcia wymagające 
oceny oddziaływania na środowisko tj. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Przedsięwzięcia te zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U.2016.71 tekst jednolity).  
W §3 ust. 1, pkt 68 oraz pkt 79 jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zostały wymienione odpowiednio: 

• sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż  
1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji 
deszczowej zlokalizowany w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz 
przyłączy do budynków. 

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ma łączną długość 479 m -  
poniżej 1 km. 
W związku z powyższym nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania 
projektowanej inwestycji na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 
9.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Ustalono dla terenu przedmiotowej  inwestycji następujące warunki geotechniczne 
wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 Dz. U. z 2012 poz. 463 : 

1. Kategoria geotechniczna 
Na podstawie rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych 
charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań , stopnia 
złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią 
konstrukcyjną – posadowienie w/w sieci zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej, warunki techniczne proste. 
Kategoria geotechniczna projektowanych sieci może ulec zmianie w przypadku 
gdyby: 
a/ w poziomie posadowienia  wystąpiły grunty organiczne jak torfy i namuły 
lub grunty nasypowe 
b/ w poziomie posadowienia wystąpiły grunty niejednorodne 
w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt.2 należy powiadomić  

          projektanta w celu podjęcia decyzji co do toku dalszego postępowania 
2. Odwodnienia budowlane - zaleca się wykonywanie robót ziemnych w porze 

suchej, a teren inwestycji zabezpieczyć przed ewentualnym napływem wód 
powierzchniowych i gruntowych.  

3. Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych - nie 
dotyczy 

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniające - nie dotyczy 
5. Określenie nośności i ogólnej stateczności podłoża gruntowego - 

Proste warunki gruntowe - warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie  
równoległe do powierzchni terenu nie obejmują gruntów słabonośnych, 
Brak występowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych . 
Założona nośność gruntów w poziomie posadowienia 0,13 MPa. 

6. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 
gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji a także wzajemnego 
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oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi. W przypadku 
lokalizacji sieci w rejonie istniejących budynków należy uwzględnić poziom 
posadowienia projektowanej sieci w stosunku do posadowienia  budynku.   

7. Ocena stateczności zboczy , skarp wykopów i nasypów- nie występują 
8. Wybór metody wzmacniana podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy skarp 

wykopów nasypów - nie dotyczy 
9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego - 

Zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia.  
10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody 

oczyszczania gruntów - nie dotyczy 
 

10. Rozwiązania projektowe 

10.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
Zgodnie z wydanym „Zezwoleniem na rozbudowę sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej znak ZGK.4310.WT.81.2017 z dnia 2017-11-17” sieć kanalizacji 
sanitarnej należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej φ200 mm KSi  
o rzędnych 185,40/180,90. Studnię należy przebudować tak by było możliwe 
włączenie bezpośrednio do jej kinety. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC 
litych klasy S szereg SDR 34 (SN 8) jak podano w części rysunkowej. Studnie 
kanalizacyjne przewidziano z tworzyw sztucznych φ400 mm. Stosować kinety 
rozgałęźne tak aby w przyszłości było możliwe podłączenie poszczególnych 
budynków na działkach. Studnie wykonywać jako typową φ400 z rurą wznoszącą 
gładką i kinetą rozgałęźną. Zwieńczenie studni wykonać za pomocą stożka 
betonowego z teleskopem z włazem żeliwnym D400 lub C250. Plantowanie terenu po 
wykonaniu robót ziemnych wykonać tak aby otoczenie studni znajdowało się na 
lekkim wyniesieniu ponad otaczający teren: 10-20 cm. Nie dopuszcza się wykonania 
studnie w zagłębieniu terenu. Odcinek kanalizacji sanitarnej przebiegający pod drogą 
utwardzoną asfaltową należy wykonać przewiertem lub przeciskiem. Przejście pod 
drogą i pod rowem odwadniającym wykonać w rurach osłonowych PP o podwójnej 
ściance SN8 φ315 lub PE φ315×8,7.Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykonać 
próbę ciśnieniową na eksfiltrację i infiltrację. 

 Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z normą PN-B-10736:1999.  
„Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Wykopy wykonać rozkopem o ścianach pionowych. Przewiduje się wykonanie 
wykopów mechaniczne, a przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem i przy 
zbliżeniach do budynku i innych obiektów – ręczne , z uwagi na zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami oraz zachowanie warunków BHP. Głębokie wykopy należy umocnić 
szalunkami wykonanymi z bali drewnianych  lub prefabrykowanymi. Urobek  
z wykopów układać od strony napływu wody opadowej do wykopu. Wykonawstwo 
robót, należy prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych sieci. Dłuższe 
odcinki rur pomiędzy studzienkami, należy łączyć na powierzchni terenu, następnie 
opuszczać na dno wykopu i układać na przygotowanym podłożu w odwodnionym 
wykopie. Zmiany kierunku przebiegu przewodów z pionie  
i poziomie, powinny być wykonane w studzienkach rewizyjnych. Ułożone 
prostoliniowo odcinki kanałów, wymagają wykonania obsypki piaskowej 
,przynajmniej na wysokości 20 cm ponad wierzch rury.  
 Materiał zasypki w strefie niebezpiecznej zgodnie z PN-68/B-06050. Podsypkę 
zagęścić do ok. 85 % po jednym przejeździe po warstwie o grubości 0,2 m 
wibromłotem płytowym 10 d0 50 kg, o rozdzielnej płycie wibracyjnej do 
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jednoczesnego zagęszczenia po obu stronach przewodu. Do zasypania wykopu użyć 
materiału z gruntu rodzimego, zgęszczając go warstwami 20 cm. 
 Do końcowego odbioru, należy przedłożyć 2 egz. inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Odbiór wykonanych robót przed zasypaniem dokonać w obecności pracownika ZGK 
Białobrzegi. Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu poprzedzającego 
roboty, w szczególności wyplantować oraz dopasować wysokość studzienek do 
terenu. Plantowanie terenu po wykonaniu robót ziemnych wykonać tak aby otoczenie 
studni znajdowało się na lekkim wyniesieniu ponad otaczający teren: 10-20 cm.  
Pokrywa studzienna powinna zostać wykonana równo z terenem, nie może wystawać 
ani być zagłębiona. 
 

11. Uwagi końcowe 

Całość robót winna odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. DZ.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r., z późniejszymi zmianami. Wszystkie 
stosowane urządzenia armatura, rurociągi muszą posiadać atesty dopuszczające je 
do stosowania. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  
i P.POŻ. Do odbioru końcowego przedłożyć 2 egz. dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej.  
       Opracował:  

mgr inż. Grzegorz Buczek     
upr. PDK/0011/PWOS/11   
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

dla robót budowlanych wykonywanych  
na postawie projektu pn:  

 
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

DO DZ. NR 1807/4, 1756/3, 1758 
W BIAŁOBRZEGACH 

 
 

 

 
    ADRES  
    INWESTYCJI:   Białobrzegi gm. Białobrzegi,  
                             dz. nr: 1793/1, 1796/3, 1796/7, 1797/2, 
                             1798, 1802, 1803, 1805/7,1805/6, 1805/8, 
                             1807/4, 1704, 1756/3, 1757, 1758 
                             obręb 0001 Białobrzegi 
                             jednostka ewidencyjna 181002_Białobrzegi   
                               
 NAZWA:   ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ  
                    DO DZ. NR 1807/4, 1756/3, 1758 
                    W BIAŁOBRZEGACH 
 

 
 INWESTOR:    GMINA BIAŁOBRZEGI 
                         34-114 BIAŁOBRZEGI 4 
 
 
  KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XXVI                              
 
 
  DATA OPRACOWANIA:   LISTOPAD 2017 r.  
 
 
 
  GŁÓWNY PROJEKTANT:   GRZEGORZ BUCZEK  
 
 IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. 

BUDOWL. 
PODPIS 

OPRACOWAŁ: 
 
 

mgr inż. Grzegorz Buczek 
zam. 35-616 Rzeszów,  
ul. Królewska 30/3  
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12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu budowlanego pt: ROZBUDOWA SIECI  

KANALIZACYJNEJ DO DZ. NR 1807/4, 1756/3, 1758 

Inwestor: 
Gmina Białobrzegi 
37-114 Białobrzegi 4 
 
Projektant sporządzający informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Grzegorz Buczek; upr. PDK/0011/PWOS/11 
ul. Królewska 30/3 
35-616 Rzeszów 
 

13. Podstawa opracowania 

� Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1997 r  (Dz. U. 2016.290 j.t.) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 

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

 
14. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Na podstawie projektu budowlanego: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DO DZ. NR 
1807/4, 1756/3, 1758 W BIAŁOBRZEGACH w kolejności wykonane zostaną następujące roboty 
budowlane: 

 
1) Włączenie do studni kanalizacyjnej Ksi część południowa działki na sieci φ200 PVC wraz z 
przebudową studni (wymiana kinety) 
2) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na odcinkach  
    KSi-KS9  
3) Próba ciśnieniowa i zasypanie kanalizacji na poszczególnych odcinkach 
4) Wykonaniu przejścia przez drogą utwardzoną metodą przewiertu lub przecisku – odcinek KS9-KS10 
    wraz z montażem rur osłonowych 
5) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na odcinkach KS10-KS17 
6) Próba ciśnieniowa i zasypanie kanalizacji na odcinku KS10-KS17 
7) Plantowanie terenu po robotach ziemnych. 
 

15. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Roboty budowlane będą wykonywane na działkach 1793/1, 1796/3, 1796/7, 1797/2, 1798, 1802, 
1803, 1805/7,1805/6, 1805/8, 1807/4, 1704, 1756/3, 1757, 1758. Na terenie działek nie ma 
zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego za wyjątkiem dz. 1807/4 gdzie występuje skrzyżowanie z 
siecią wodociągową PE φ50 oraz napowietrzna linią energetyczną. 

 
 

16. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót  

Podczas realizacji robót prowadzone będą roboty ziemne. Roboty przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. 
Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych: 

� nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
� brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 
� przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 
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� wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed 
osunięciem się sprzętu, 

 
17. Wskazania sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych: 
� wykonywanie robót niezgodnie z technologią robót, 
� nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
� brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 
� przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 
� wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed 

osunięciem się sprzętu, 
 
 
18. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwa wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy kierować się przepisani zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) a w 
szczególności wskazaniami podanymi w rozdziale 10. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników  
w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
� Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
� Każdy pracodawca ma obowiązek wywiesić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 
� Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 

sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną 
wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich 
zgodnie z przeznaczeniem. 

� Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285) są 
następujące: 
- szkolenie wstępne ogólne, 
- szklenie wstępne stanowiskowe, 
- szkolenie wstępne podstawowe, 
- szkolenie okresowe. 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w 
zakresie bhp. 

Roboty ziemne 

§ 143. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

§ 144. 1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 
być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
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4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

§ 145. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

2. Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 
wykopu. 

4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót 
można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 
wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

§ 146. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

§ 147. 1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 
Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

§ 148. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 
przepisami odrębnymi, należy: 
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 
wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

§ 149. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy: 
1) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym; 
2) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu; 
3) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia; 
4) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 
5) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m. 

§ 150. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z 
użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

§ 151. 1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 

2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

§ 152. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp. 

§ 153. 1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 
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§ 154. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

§ 155. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

§ 156. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 
dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

§ 157. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 
nawisów gruntu. 

§ 158. 1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 
0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

§ 159. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest 
zabronione. 

§ 160. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. 

§ 161. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien 
być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i 
w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

§ 162. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

§ 163. 1. Grodzie i kesony powinny być: 
1) zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości; 
2) wyposażone w urządzenia zapewniające osobom schronienie w przypadku wpływu wody lub 

innych substancji. 
2. Budowa, przebudowa oraz demontaż grodzi i kesonów powinny odbywać się pod nadzorem 

osób, o których mowa w § 5. 
3. Grodzie i kesony powinny być regularnie kontrolowane przez osoby, o których mowa w § 5. 
4. W czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca ich 

wbijania jest zabronione. 
5. W czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu równym długości grodzi 

powiększonym o 5 m jest zabronione. 

§ 164. 1. Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, studnie, urządzenia techniczne, kanały 
powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby w wentylację mechaniczną. 

2. Urządzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, powinny 
posiadać zabezpieczenia chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym i wybuchem. 

3. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i 
zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. 

4. Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, pożaru lub 
wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy 
medycznej. 

§ 165. 1. W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bezodkrywkową należy zapewnić 
osobom bezpieczne połączenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi 
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na powierzchni terenu, za pomocą szybów i tuneli, obudowanych w sposób uwzględniający parcie 
ziemi i wód gruntowych. 

2. Każda osoba pracująca w wyrobiskach podziemnych lub udająca się pod ziemię, niezależnie od 
oświetlenia ogólnego, powinna posiadać sprawnie działającą lampę z własnym zasilaniem, 
zapewniającym nieprzerwane oświetlenie co najmniej przez 10 godzin. 

3. Na każdym odcinku prowadzenia robót podziemnych należy zapewnić: 
1) system łączności, umożliwiający porozumiewanie się z podziemnych stanowisk roboczych ze 

stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczającym; 
2) ustalony system alarmowania osób, znajdujących się pod poziomem terenu i pogotowia 

zabezpieczającego na wypadek zagrożenia, wymagającego wycofania osób z wyrobisk 
podziemnych. 
4. W przypadku zagrożenia w czasie wykonywania robót pod ziemią, osoba sprawująca nadzór 

techniczny jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania robót na zagrożonych stanowiskach pracy i 
wycofania osób w bezpieczne miejsce. 

5. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostępem dla ludzi powinny być przewietrzane w taki 
sposób, aby zawartość tlenu w powietrzu nie była mniejsza niż 19%. W przypadku gdy zawartość 
tlenu jest mniejsza, osoby znajdujące się w tych pomieszczeniach należy niezwłocznie ewakuować w 
bezpieczne miejsce. 

6. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać 301 K (28°C). 
7. Ilość powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniać utrzymanie wymaganego 

składu i temperatury powietrza. Objętość dostarczanego powietrza powinna wynosić co najmniej 6 m3, 
na jedną osobę najliczniejszej zmiany. 

8. Prędkość ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 
m/s i nie więcej niż 8 m/s. 

§ 166. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić stały nadzór nad działaniem wentylacji. 

§ 167. Stan urządzeń wentylacyjnych należy systematycznie kontrolować, a stwierdzone usterki 
natychmiast usuwać. 

§ 168. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić na powierzchni terenu, odpowiednio 
wyposażony w środki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej, czynny w czasie każdej zmiany 
roboczej, na poszczególnych odcinkach zaś, na których trwają roboty, punkty wyposażone w 
niezbędne środki opatrunkowe i nosze. 

§ 169. Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana 
dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 
  
 
 

 

 














