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   Oświadcza się, że Projekt Budowlany: 
                           Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew w km 17+833.   
                           Rozbiórka odcinka sieci wodociągowej podwieszonej do mostu w Turawie. 
    został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej.  
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                              4.   Podwieszenie do mostu 1 : 100 / 100 

                              5.  Dokumentacja geotechniczna - otwór badawczy G7. 

 



Projekt budowlany -  przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew w Turawie w km 17 + 833         
                                - rozbiórki odcinka sieci wodociągowej podwieszonego do mostu w Turawie nad rz. Mała Panew  - 5 - 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel.  775441298,    kom. 509255415                                               

 
 
 

I.   Część opisowa do projektu budowlanego 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis  treści 
 

 

 
 
 

1.  MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE. ................................................................................................................................... 6 

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI. ................................................................................................................ 6 

3.  CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI. ............ .................................................................................... 7 

4.   OPIS ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO............................................................................................................. 7 

6.  UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................................ 10 

7.  REALIZACJA INWESTYCJI. ................................................................................................................................ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlany -  przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew w Turawie w km 17 + 833         
                                - rozbiórki odcinka sieci wodociągowej podwieszonego do mostu w Turawie nad rz. Mała Panew  - 6 - 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel.  775441298,    kom. 509255415                                               

 

1.  Materiały wyj ściowe.  

Opracowanie  projektu  budowlanego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  

-  Uzgodnień i decyzji branżowych 
-  Dokumentacja geotechniczna       (oprac.WroTECH Wrocław  - 2007 r.) 
-  Mapy syt.-wys.  do celów projektowych w skali 1:500 
-  Obowiązujące przepisy i zarządzenia 

 
 

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  
 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest  wykonanie przejścia siecią wodociągową pod 
rzeką Mała Panew, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.  
  
 Inwestycja ma na celu likwidację istniejącego podwieszenia sieci wodociągowej do mostu 
drogowego nad rz.Mała Panew w Turawie. 
 
Rozmiar rzeczowy inwestycji: 
 
 Zakres rzeczowy projektowanych robót przedstawia się następująco : 
 

I. Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew: 
 
  - sieć wodociągowa z rur  Ø200PE                                                              L = 74,0 m 
  - rura osłonowa Ø315PE               L = 59,0 m 
 -  zasuwy Ø200 z obudową i skrzynką uliczną     2 szt. 
 
II. Likwidacja (rozbiórka) podwieszenia do mostu: 
 
  - sieć wodociągowa z rur  Ø150 st. ocieplona wełną mineralną 
        w osłonie z blachy ocynk.                                                                      L = 47,0 m 
  - sieć wodociągowa z rur  Ø160PVC z zasuwami Ø150 ułożona w ziemi          L = 23,0 m 
 
 
Usytuowanie 

 Projektowane przejście zlokalizowane będzie w km 17+833 biegu rzeki Mała Panew  
tj. w odległości 10.0 m od krawędzi mostu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada-Turawa-Zębowice-
Szemrowice-Dobrodzień.  

Projektowane przejście pod rzeką Mała Panew i odcinek podwieszony do mostu  zlokalizowany jest 
na działce:  obręb Turawa   Ark 4  działka nr 514, 515, 564  własności  - Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jednostka terenowa  Zarząd Zlewni 
Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu  ul. Odrowążów 2.   

 
Ww. działki graniczą bezpośrednio z działkami 556/2 i 124/4 będącymi własnością Gminy Turawa. 
oraz drogi powiatowej nr 1705 O dz. 499, 166 własności Skarbu Państwa, będącej  
w administrowaniu  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  
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3.  Charakterystyka terenu inwestycji. 
a)  Warunki geotechniczne. 

Dla  określenia warunków gruntowo-wodnych w rejonie przejścia  pod rz. Mała Panew 
wykorzystano dokumentację geotechniczną  wykonaną w 2007 r. przez WroTECH Wrocław. 

 Na podstawie otworu badawczego nr G7 o głębokości 11,0 m,  zlokalizowanego przy 
rz. Mała Panew  obok budynku Urzędu Gminy Turawa,  stwierdzono występowanie następujących 
warstw geotechnicznych:  
 - warstwa II   – od 0,0 do 1,0 m p.p.t    –  nasypy niekontrolowane, 
 - warstwa IIIb   – od 1,0 do 4,0 m p.p.t    –  piaski drobnoziarniste, 

- warstwa IVa   – od 4,0 do 7,7 m p.p.t    –  piaski gruboziarniste ze żwirem, 
- warstwa X   – od 7,7 do 11,0 m p.p.t    –  ił niebiesko szary. 

 
Poziom wody gruntowej o swobodnym zwierciadle nawiercono na głębokości 3,35 m p.p.t. 
 
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt 
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
 
b)  Uzbrojenie terenu inwestycji 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia : 
   - kable  energetyczne eNN,  
   - sieci energetyczne napowietrzne, 
   - kabel teletechniczny, 
   - sieć wodociągowa. 
   - droga powiatowa z mostem nad rz. Mała Panew 
 
c) Pokrycie szatą roślinną: 

 Obszar objęty projektowanym rurociągiem pokrywa typowa roślinność - nadbrzeżne drzewa 
i krzewy. Z uwagi na prowadzenie robót metodą bezwykopową - horyzontalnego przewiertu 
sterowanego w wyniku prowadzonych robót nie zostanie naruszony istniejący drzewostan i nie 
będzie zachodziła konieczność wycinki drzew. 
 

4.   Opis rozwi ązania technicznego. 
  
 W pierwszej fazie wykonany zostanie przewiert horyzontalny sterowany rurą osłonową 
Ø315PE pod dnem rzeki  zgodnie  z załączonym przekrojem. W drugiej fazie do rury osłonowej 
wprowadzony zostanie  rurociąg przewodowy Ø200PE  uzbrojony w opaski dystansowe  
o rozstawie, co 1,5 m. Końcówki rury osłonowej zakończone będą manszetami. 
 
  Po obu stronach przejścia projektuje się zabudować zasuwy Ø200 żel. z króćcami do 
zgrzewania, obudową i skrzynką uliczną. Uzbrojenie sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek 
orientacyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy umieścić na 
budynkach lub słupkach.  Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy dokonać jej płukania  
i dezynfekcji. Płukanie przeprowadzić czystą wodą przepływającą z prędkością 1.0 m/s, 
 a dezynfekcję 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociągu na okres 24 godz.  

 



Projekt budowlany -  przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew w Turawie w km 17 + 833         
                                - rozbiórki odcinka sieci wodociągowej podwieszonego do mostu w Turawie nad rz. Mała Panew  - 8 - 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel.  775441298,    kom. 509255415                                               

  
 Rurociąg przewodowy i rura osłonowa wykonane będą jako jednolite odcinki łączone przez 
zgrzewanie doczołowe.  Po wykonaniu przejścia rurociąg przewodowy poddany zostanie próbie 
szczelności na ciśnienie min.1,0 MPa. 
 
Głębokość ułożenia rurociągów wodociągowych wynosić będzie: 
   - min 2,0 m pod dnem rzeki Mała Panew 
  -  1,5 m p.p.t. w miejscach włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Dn150 
 
 Lokalizacja przejścia pod rzeką oznaczona zostanie słupkami betonowymi wkopanymi 
 w grunt na skraju skarpy. 
 
  Po wykonaniu nowego przejścia projektowany rurociąg Ø200PE zostanie wpięty do 
istniejącej sieci wodociągowej Ø150PVC po obu stronach rzeki z jednoczesnym odcięciem odcinka 
podwieszonego do mostu.   
 
Uwaga: Po wykonaniu przejścia pod rzeką i wykonaniu wpięcia do istniejącego wodociągu  
              dokonać przepięcia  istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku posterunku 
                       policji. 
 
Likwidacja (rozbiórka) podwieszenia do mostu polegać będzie na: 
 

- zdjęciu osłony termicznej z blachy ocynk i wełny mineralnej, 
- odcięciu zawiesi rurociągu Ø150 st. od barierki mostu, 
- usunięciu rurociągu Ø150 st. dł. ok. 47,0 mb 
- wykopaniu dwóch odcinków przewodów Ø160PVC wraz z armaturą  Ø150 i studzienką 
  betonową o łącznej długości ok. 23,0 mb. 
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Opis technologii wykonywania przewiertów horyzontalnych 

Horyzontalne wiercenia kierunkowe są technologią stosowaną do omijania przeszkód w postaci większych 
rzek,  autostrad, torów kolejowych często na znaczne odległości. Technologię wbudowania rurociągu 
tymi metodami można podzielić na trzy etapy pracy: 

• wiercenie pilotowe,  
• rozwiercanie gruntu,  
• wciąganie rurociągu.  

 

Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, który ma za zadanie wytyczyć oś wbudowywanego 
rurociągu. Otwór ten drążony jest ukośnie w dół pod kątem 11°-20°, a następnie na projektowanej 
głębokości zmienia się kierunek poziomy. Wykonanie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt 
żerdzi wiertniczych, na początku których znajduje się głowica pilotowa z zamontowaną wewnątrz niej 
płytką sterującą, odchyloną od osi głowicy pod kątem 15%-20%.  W tym etapie możliwe jest sterowanie 
przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomocą sondy odczytuje się 
głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem poziomu. Podczas 
jednoczesnego wciskania w grunt głowicy pilotowej tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku kiedy 
głowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania następuje zmiana kierunku przewiertu zależna od 
położenia płytki sterującej. Wielkość otworu pilotowego uzależniona jest od użytej płytki sterującej oraz 
średnicy żerdzi wiertniczych.  

Kiedy głowica pilotowa osiągnie punkt wyjścia, rozpoczyna się drugi etap prac, czyli poszerzanie otworu 
pilotowego. Głowicę wymienia się na odpowiedniej wielkości głowicę rozwiercającą. Poszerzenie może być 
jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie otworu polega na zamontowaniu bezpośrednio  
za głowicą rozwiercającą przygotowanego do wciągnięcia rurociągu. Większość głowic rozwiercających, 
zwanych rozwiertakami, posiadają specjalny łącznik obrotowy, tzw. krętlik (trzeci etap prac), którego 
zadaniem jest zapobiec obracania się wciąganego rurociągu. Jeśli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas 
każdego poszerzenia do rozwiertaka, od strony punktu wyjścia, montowane są żerdzie wiertnicze. Kiedy 
rozwiertak osiągnie punkt wejścia zostanie zdemontowany, żerdzie są ze sobą łączone, a następnie 
 w punkcie wyjścia montowany jest kolejny rozwiertak o większej średnicy. W trakcie wykonywania tych 
trzech etapów podawana jest płuczka wiertnicza, która dzięki swym właściwością smarnym, ułatwia 
zarówno wykonanie otworu pilotowego, poszerzenie go oraz wciągnięcie rurociągu.  
Przewiert sterowany może przebiegać między wykopami początkowym i końcowym lub bezpośrednio  
z powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak, aby wwiercała się w grunt pod 
odpowiednim kątem. 
Zalety stosowania tej metody to: 

• duże tempo prac na dzień roboczy do 150 m,  
• brak oddziaływań dynamicznych na otoczenie,  
• minimalne uciążliwości dla środowiska; min zapylenie, min hałas,  
• minimalne uciążliwości dla komunikacji,  
• minimalne niszczenie powierzchni chodników, ulic,  
• minimalne zakłócenia w funkcjonowaniu miasta,  
• brak konieczności odwadniania wykopów liniowych,  
• małe koszty zajęcia ulic i chodników dla celów budowlanych.  
• materiały - rury PE  
• zakres średnic - do 500 mm  
• max. długość przewiertu - do 200 m 
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     Wszelkie prace związane z wykonywaniem przejścia pod rzeką Mała Panew i likwidacją 
podwieszenia do mostu prowadzić należy pod nadzorem branżowych służb RZGW ,  ZDP 
i istniejącego uzbrojenia.   
 Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych. 
  

6.  Uwagi ko ńcowe  
 Przedstawione w Projekcie  rozwiązania w całości spełniają warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu wynikające z  Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  
nr BU.V.7331.35.2011  z dn. 06.07.2011 r. 

W trakcie wykonawstwa sieci wodociągowych należy przestrzegać następujących norm, 
instrukcji itp. 

-  WTWiO          -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

- BN-83/8836     - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze. 
- BN-62/8836-02  - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i  
                                   kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-81/B-10725  - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

- PN-86/B-09700 -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych”. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 

7.  Realizacja inwestycji.  

Projektowane przejście pod rzeką Mała Panew oraz rozbiórka podwieszenia do mostu sieci 
wodociągowej jest do realizacji na przełomie 2011/ 2012  roku. 
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II.  Informacja dotycz ąca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.  Strona tytułowa. 
 

 
 

 
"NEUSTEIN" s.c.  Krystyna i Andrzej Neustein 

Biuro Projektów Wodoci ągów i Kanalizacji 
45-417 Opole ul. Pomara ńczowa 22  

tel. 775441298,    kom. 509255415   e-mail:  neuste in@op.onet.pl 
 

 
   
 
Temat opracowania :  
 
 
 
Nazwa obiektu 
 budowlanego : 
 
              

 Adres obiektu  
budowlanego : 
 
 
 
Nazwa i adres  
inwestora : 
 
 

 

  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia 
 
 

Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew w km 17+833.   
Rozbiórka odcinka sieci wodociągowej podwieszonej do mostu 
 
 

miejscowość Turawa gm.Turawa woj. opolskie  
 
                 
 
 

    Wodociągi i Kanalizacja Turawa  Spółka z o.o. 
                46-045  Kotórz Mały  ul. 1 Maja 5 
  

 
Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
 

 
 
                                                   Opole,   Listopad 2011 r. 
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2.  Część opisowa 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów. 
  

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest  wykonanie przejścia siecią wodociągową pod 
rzeką Mała Panew, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.  
 
 Inwestycja ma na celu likwidację istniejącego podwieszenia sieci wodociągowej do mostu 
drogowego nad rz.Mała Panew w Turawie. 
 
Rozmiar rzeczowy inwestycji: 
 
 Zakres rzeczowy projektowanych robót przedstawia się następująco : 
 

I. Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew: 
  - sieć wodociągowa z rur  Ø200PE                                                              L = 74,0 m 
  - rura osłonowa Ø315PE               L = 59,0 m 
 -  zasuwy Ø200 z obudową i skrzynką uliczną     2 szt. 
 
II. Likwidacja (rozbiórka) podwieszenia do mostu: 
  - sieć wodociągowa z rur  Ø150 st. ocieplona wełną mineralną 
        w osłonie z blachy ocynk.                                                                      L = 47,0 m 
  - sieć wodociągowa z rur  Ø160PVC z zasuwami Ø150 ułożona w ziemi          L = 23,0 m 

  
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia : 
   - kable  energetyczne eNN,  
  - sieci energetyczne napowietrzne, 
   - kabel teletechniczny, 
   - sieć wodociągowa. 
   -  droga powiatowa z mostem na rz. Mała Panew 

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

a) prowadzenie prac na terenie dróg publicznych  
b) prace poniżej poziomu gruntu ( wykopy i montaż rurociągów, studni) 
c) wykonywanie robót ziemnych przy użyciu koparek w pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych 
d) wykonywanie robót ziemnych i montażowych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego  
     (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych ) 

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

Roboty ziemne: 
Realizacja robót budowlano-montażowych będzie się odbywać głównie na obszarze gruntów 
rolnych i posesji prywatnych oraz w pasie drogi wojewódzkiej,  powiatowej oraz dróg gminnych.  
Prowadzenie prac w pasach drogowych nakłada na wykonawcę szczególny obowiązek starannego 
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg. projektu tymczasowej organizacji ruchu 
 i zabezpieczenia robót oraz stosowanie się do poleceń zarządców dróg. 
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Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości od 1,4 m – 4,0 m zabezpieczonych 
obudowami stalowymi prefabrykowanymi. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 
projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć  
w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,  wodociągowych, kanalizacyjnych  powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania robót. 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 zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny się znajdować na wysokości 1,l m nad terenem  
i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą 
balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 
l,l m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty 
ziemne nie może być ogrodzony należy zapewnić stały jego dozór. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Niedopuszczalnym jest 
używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

a) 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 
b) Likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z  zachowaniem  
    bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy 
c) Sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście-
wejście do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami-wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 
20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót 
w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6m od 
krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane lub w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie należy dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
Pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nie mogą przebywać osoby, nawet w czasie postoju koparki. 
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Wykonywanie robót ziemnych przy pomocy koparek w pobliżu napowietrznych linii 
elektroenergetycznych.  

W tym przypadku należy bezwzględnie zachować odległości bezpośrednio pod liniami lub  
w poziomie od skrajnych przewodów nie mniejsze niż: 
a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 k V 
b) 5 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej l kV , lecz nie przekraczającym 15 kV 
c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV , lecz nie przekraczającym 30 kV 
d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV , lecz nie przekraczającym 110 kV 
e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
     (Odległości te mierzy się od najdalej wysuniętego punktu koparki) 

Bezpieczną odległość wykonywania tych robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z 
gestorem instalacji. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
wykonywanie wykopów poszukiwawczych należy wykonywać sposobem ręcznym. 
 

Roboty montażowe/demontażowe studni z prefabrykatów żelbetowych: 
Przed podniesieniem prefabrykatu żelbetowego należy przewidzieć: 

a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania 
b) Stabilizacji elementu 
c) Uwolnienia elementu z haków zawiesia 
d) Podnoszenia elementu 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w 
miejscu wbudowania. 

 W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 
a) Stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu 
b) Podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego 

nominalnego udźwigu 
c) Dokonać oględzin zewnętrznych elementu 
i) Stosować liny kierunkowe 
j) Skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 
wysokość 0,5m 

W żadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosić i przemieszczać osób, 
przedmiotów, materiałów lub wyrobów. 
Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy 
niebezpiecznej. 
 

Roboty przy przewiertach i drogowe: prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji  
                                                           Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

Przy ww. pracach  mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy którzy: 
a) posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska  
b) odbyli szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bhp 
c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby 

szkolonej i szkolącej. 
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. 
 Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnień wydanych 
przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy 
 w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego. Przed oddaleniem się od maszyny lub 
urządzenia będącego w ruchu operator zobowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub wyłączyć 
z zasilania elektrycznego oraz uniemożliwi ć włączenie urządzenia przez osoby trzecie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 
budowie muszą posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
Urządzenia o napędzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po każdorazowej 
zmianie miejsca użytkowania, po przerwie w użytkowaniu dłużej niż jeden miesiąc winny mieć 
sprawdzoną skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzoną pisemnie protokołem 
pomiarów. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na dziesięć dni 
kontrolować ich sprawność techniczną i zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Badaniu 
powinny być poddane również urządzenia po każdorazowej ich naprawie. Wyniki kontroli powinny 
być notowane i przechowywane u kierownika budowy. 
 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń: 

 

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji należą: 
- odzież robocza (letnia i zimowa) 
- rękawice robocze 
- środki ochrony głowy ( hełmy ochronne) 
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich pobliżu , 

      - nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni dróg i chodników z bruku, kostki brukowej, 
płyt betonowych itp. 
 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby: 

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalności należy wyznaczyć brygadzistę. 
Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą, a na czas swojej nieobecności brygadzista 
wyznacza swego zastępcę. Kierowanie budową należy powierzyć osobie posiadającej kwalifikacje 
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Generalny wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania 
tych przepisów. 
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6) 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,  
   umożliwiaj ącą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót w obrębie 
dróg publicznych 

b) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych ścian wykopów 
c) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopów 
d) zapewnienie zejść - wejść do wykopów (drabiny) 
e) znaki i sygnały bezpieczeństwa 

- sygnalizacja świetlna przy robotach na drogach 
- sygnały ręczne przy montażu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)  
- sygnały dźwiękowe, akustyczne na linii operator - pracownik 
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III.  Uzgodnienia 
 
 
 

1.  Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr OŚ.6341.82.2011.ZW z dnia 24.10.2011 r. 

2. Decyzja RZGW we Wrocławiu Nr  OKI/7101/49/2/11 z dnia 5.09.2011 r. 

3. Decyzja Lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BU.V.7331.35.2011 z dnia 06.07.2011 r 

4. Uzgodnienie z RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski    
         nr NZO/OW-4124/12/11 z dnia 10.05.2011 r. 
 
5. Opinia Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Nr GK.6630.424.2011 z dnia 30.05.2011 r. 

6. Decyzja ZDP w Opolu Nr ZDP.DT.5445-55/2011 z dnia 12.05.2011 r. 
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IV.   CZĘŚĆ   RYSUNKOWA 
                                  

 

 

                                 1.   Plan orientacyjny      1 : 25 000  

                              2.   Plan syt. - wys.         1 : 500 

                              3.   Przekrój przejścia     1 : 100 /  100 

                              4.   Podwieszenie do mostu 1 : 100 / 100 

                              5.  Dokumentacja geotechniczna - otwór badawczy G7. 
 
                                      

 

 
 

 


