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I. DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE 
 
 

Wykaz uzyskanych decyzji i uzgodnień: 
 

1. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR-I.6341.26.2011.KWS z dnia 03-11-2011 r. 
2. Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nr ZDP.DT.2226-19/11 z dnia 

08.11.2011 r.. 
3. Opinia nr GK.6630.1052.2011 z dnia 14-11-2011 r. Starosty Opolskiego w sprawie uzgod-

nienia dokumentacji projektowej. 
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny. 
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1. Podstawa i zakres opracowania 
 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
w związku z przebudowaną ul. Opolskiej w Osinach - droga powiatowa nr 1763 O w 
km 2+163,30÷2+747,30 wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zakres niniejszego opracowania 
branżowego obejmuje projekt systemu kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi 
oraz budowę krawężnika lewostronnego. 
 
 
2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejącego. 
2.1. Granice terenu objętego projektem. 

 
Realizacja inwestycji – przebudowa drogi – wykonanie krawężnika oraz odwodnienia 

nawierzchni  odbywać się będzie na terenie istniejącego zainwestowania na działkach stano-
wiących własność Inwestora. 

Na załączonej mapie w skali 1:500 stanowiącej projekt zagospodarowania komunikacyj-
nego ulicy pokazano projektowany zakres robót. 

 
 

2.2. Charakterystyka techniczna istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia 
terenu 

 
W pasie drogowym ul. Opolskiej w Osinach - droga powiatowa nr 1763 O - występuje uzbro-

jenie w kable elektroenergetyczne i telefoniczne, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodocią-
gowa oraz projektowana sieć gazowa, przewidziane do ewentualnego przełożenia w ramach 
przebudowy drogi w przypadku wystąpienia kolizji z elementami projektowanymi. 

 
 

3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 
 

W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wykształco-
nych jako piaski średnie i drobne lokalnie przewarstwione glinami. Bezpośrednio pod po-
wierzchnia terenu lub pod warstwą czwartorzędowych piasków występują utwory trzeciorzędowe 
– mioceńskie, wykształcone jako iły i gliny pylaste zwięzłe. 

Powierzchni terenu wzdłuż ulicy pokrywają nasypy mineralno – gruzowei mineralne o grubo-
ści 0,3 ÷ 2,4 m.  

Grunty te zalicza się do kategorii urabialności II - IV. 
W zbadanym podłożu wodę gruntową stwierdzono w poziomie wodonośnym związanym z 

serią piasków. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym, ustabilizowanym na gł. 1,1 do poniżej 
3,2 m ppt.  

Głębokość przemarzania podłoża dla rozpatrywanego terenu wynosi hz=1,0 m p.p.t. 
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4. Projektowane rozwiązania techniczne 
4.1. Kanalizacja deszczowa 
 

Dostateczne odwodnienie jezdni i przyległego terenu - pasa drogowego zapewnione jest 
przez wykształcenie jezdni zarówno w spadku podłużnym jak i poprzecznym. 

Dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z jezdni projektuje się nową sieć kanalizacji 
deszczowej obejmującą w szczególności: 

•  budowę kanałów deszczowych 
•  budowę wpustów deszczowych 
•  budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów do kanałów desz-

czowych 
•  budowę wylotu kanalizacji deszczowej 
•  przebudowę rowu drogowego stanowiącego odbiornik projektowanej kanalizacji desz-

czowej  
 

Kanalizację deszczową grawitacyjną projektuje się z rur dwuściennych z PE/PP SN 8 do 
kanalizacji grawitacyjnej. Średnice rur 300 do 500  mm.  
 
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje: 
⇒ kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PE/PP  średnicy 

zewnętrznej: 
♦  400 mm 342,5 m 
♦  500 mm 253,0 m 
⇒ przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PE/PP lub PVC 

do kanalizacji zewnętrznej  o średnicy zewnętrznej 200 mm 92,0 m 
⇒ studzienki rewizyjne φ 1200 mm betonowe 18 szt 
⇒ studzienki ściekowe betonowe z wpustami ulicznymi 31 szt 
⇒ wylot betonowy φ 500 mm 1 szt 

 
 
4.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 
 

Studnie rewizyjne φφφφ 1200 mm na kolektorach 
Studnie rewizyjne φ 1200 mm projektuje się na całej trasie kolektorów. Studnie  te projek-

tuje się w tradycyjnym wykonaniu z kręgów żelbetowych z pierścieniem odciążającym i włazem 
żeliwnym φ 600 mm typu ciężkiego. Dolny odcinek komory roboczej (na wysokości wejścia ka-
nałów h= 0,5 ÷ 0,8 m), płytę denną oraz kinetę , projektuje się jako monolityczne, rozwiązanie 
typowe II/1A wg KB4, lub komorę z kinetą prefabrykowaną. 

Nie wyklucza się, za zgodą inwestora, zastosowanie studzienek o innej konstrukcji (np. z 
tworzyw sztucznych) i innych średnic, o ile spełniają wymogi normatywne oraz posiadają nie-
zbędne świadectwa, atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w systemach ka-
nalizacji deszczowej. 
 

Przykanaliki deszczowe 
Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia ścieków opadowych z studzienek ście-
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kowych odwadniających nawierzchnie dróg. 
Materiał do wykonania przykanalików to rury PE/PP 200 mm. Rury należy układać ze 

spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzędne włączenia przykanalików wg. profili i 
map zasadniczych załączonych w części graficznej. Połączenie przykanalików z kolektorem po-
przez studzienki rewizyjne  
 

Studzienki ściekowe φφφφ 500 mm na przykanalikach 
Dla przejęcia wód opadowych z terenu ulic projektuje się studzienki ściekowe z wpustami 

ulicznymi. Studzienka ściekowa, betonowa średnicy 500 mm z osadnikiem. 
Włączenie do kolektorów zgodnie z rzędnymi wg. profili załączonych w części graficznej 

opracowania. Wpusty uliczne żeliwne. 
 

Wylot kanalizacji deszczowej 
Wody deszczowe będą odprowadzane do odbiornika za pośrednictwem wylotu W-1. Parametry 
wylotu przedstawiono poniżej: 

•  Obudowa wylotu w formie betonowego doku 
•  Średnica 500 mm 
•  Rzędna dna wylotu 162,32 m npm 
•  Rów bezpośrednio poniżej wylotu ubezpieczony dyblami betonowymi na zaprawie ce-

mentowej. Alternatywnie można zastosować bruki kamienne.  
 
Szczegółowy rysunek konstrukcji wylotu załączono do niniejszego operatu. 

 
 
4.1.3. Przebudowa rowu drogowego 
 

Bezpośrednim odbiornikiem wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru obej-
mującego teren drogi powiatowej nr 1763 O jest rów przydrożny drogi powiatowej nr 1755 O – 
ul. Lipowa w Osinach.  

Rów w stanie istniejącym nie zapewnia odbioru wód opadowych – wymaga przebudowy 
do parametrów zapewniających sprawne odprowadzenie tych wód. Projekt zakłada jego przebu-
dowę na długości 79 m  do parametrów docelowych jak niżej: 

•  szerokość dna  B = 0,40 m.  
•  nachylenie skarp zmienne  1:1,5 
•  spadek dna    i = 1,0% i 2,0% 
•  głębokości projektowane  0,58÷1,17 m 
•  ubezpieczenie dna i skarp pasem szerokości 0,5 m darniowaniem na płask, powyżej 

skarpy obsiane mieszanką traw. 
 
 
4.1.4. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 
 
 Wykopy projektuje się o ścianach pionowych. Szerokość wykopów wąskoprzestrzennych 
w zależności od średnicy przewodu wyniesie odpowiednio 
•  dla średnicy  200 mm 1,00 m  
•  dla średnicy  400 mm 1,30 m  



 

Przebudowa ul. Opolskiej w Osinach - droga powiatowa nr 1763 O km 2+163,30÷2+747,30 26 
 

•  dla średnicy  500 mm 1,40 m  
 
 Wykopy przewidziano wykonywać całkowicie mechanicznie poza wykopami kontrolny-
mi dla lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych. Łączną objętość robót ręcznych określono 
na 10% całkowitej objętości wykopów. 
 Kanały przewidziano układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wszystkie rurociągi po 
ułożeniu przykryć obsypką piaskową grubości 30 cm. Pozostały wykop zasypkę wykonać grun-
tem nowym piaszczystym. 
 Nadwyżki wykopów odwieź na składowisko. Przyjęto odległość odwozu 15 km. 
 Przewidziano odwodnienie wykopów powierzchniowe z odprowadzeniem wody do ist-
niejących rowów. 
4.1.5. Kolizje z urządzeniami obcymi. 
 

Projektowane urządzenia kolidują z istniejącą siecią wodociągową oraz projektowaną  
siecią gazową. Ponadto kanalizacja krzyżuje się bezkolizyjnie z  istniejącymi kablami energe-
tycznymi i telekomunikacyjnymi. 

W niniejszym projekcie branżowym rozwiązano problem kolizji z siecią wodociągową 
które rozwiązano poprzez przełożenie kolidujących przewodów.  

Kolizje z projektowaną siecią gazową należy rozwiązać w trakcie realizacji tej sieci  po-
przez dostosowanie głębokości przewodów gazowych do zagłębienia sieci kanalizacji deszczo-
wej. 

 
 

4.1.6. Wytyczne do realizacji robót kanalizacyjnych  
 
Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy wytyczyć geodezyjnie w te-
renie.  

 
Wykopy i zasypki. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności zgodnie 
z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. W pierwszej kolej-
ności należy dokonać odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym. 

Projektuje się wykopy o ścianach pionowych umocnionych wykonywane mechanicznie z 
odwozem na odkład.  

Pionowe ściany wykopów liniowych umocnić. Zasypka wykopów ręcznie warstwą 0,30 
m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezionym. Pozostałą część wykopu uzupełnić mecha-
nicznie gruntem nowym piaszczystym. Nadmiar gruntu pozostałego z wykopów wywieść w 
miejsce wskazane przez inwestora.  

Wykopy oznakować taśmą ostrzegawczą. 
Wykopy przewidziano wykonywać mechanicznie.  

 
Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów  powierzchniowe ze studzienki zbiorczej w dnie wykopu. Od-
prowadzenie wody gruntowej poza rejon robót do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 
Montaż sieci kanalizacyjnej. 
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Do budowy przewodów kanalizacyjnych mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące 
uszkodzeń, pęknięć oraz rys na powierzchniach. Przewody układać na gruncie sypkim (piasek ) 
grubości 20 cm zachowując spadki zgodny z projektem.  
 
Ogólne wytyczne realizacji 
1. Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 
2. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 
3. Roboty wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
4. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 
5. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 
6. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 

7. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z projektan-
tem. 

Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.  

 
 

4.2. Roboty drogowe 
 

W ramach przebudowy drogi projektuje się budowę lewostronnego krawężnika drogowego. 
Krawężnik zlokalizowano wzdłuż istniejącej krawędzi nawierzchni z zachowaniem na całej dłu-
gości szerokości jezdni pomiędzy krawężnikami  6,50 m.  

Projektuje się krawężnik betonowy 15x30x100 osadzony na ławie betonowej z oporem gru-
bości 15 cm. Poszerzenie jezdni betonem przy nowo układanym krawężniku szerokości około 30 
cm oraz ułożenie nowej jezdni szerokości 0,6 m (warstwy ścieralnej grubości 5 cm) po uprzed-
nim sfrezowaniu starej nawierzchni. Na istniejących zjazdach zastosować krawężniki obniżone – 
najazdowe – o wymiarach 15x22x100 cm. 

Projektowane rozwiązania pokazano na rysunkach szczegółowych. 
Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy wykonać w następu-

jący sposób: 
•  warstwa ścieralna z asfaltobetonu grubości 5 cm (na całęj szerokości połówki jezdni po 

zfrezowaniu starej nawierzchni) 
•  warstwa wiążąca z asfaltobetonu grubości 6 cm 
•  podbudowa kliniec kamienny o uziarnieniu ciągłym frakcji 0 ÷ 63 mm grubości 30 cm 
•  warstwa odsączająca grubości 15 cm 

 
 

4.3. Warunki BHP  
 
a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być prze-
prowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicz-
nego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
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montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93) 
 

b) w okresie eksploatacji 
Praca sieci kanalizacyjnej jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga obsługi. Obsługa 

będzie mieć charakter doraźny. Winna być przeszkolona pod względem ogólnych przepisów 
BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:  
- Rozporządzenie 72 MGPiB·z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96 poz.438),  
- Rozporządzenie.1993·MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).  
- Kodeks Pracy art. 226. 

 
 
5. Dane o ochronie zabytków  

 
Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. Jed-

nakże, jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgło-
sić do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków celem spra-
wowania nadzoru. 

 
 

6. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 
 
Poniżej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty są-
siednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę oraz ilo-
ści powstających ścieków sanitarnych. Reguluje gospodarkę wodną w zakresie ścieków desz-
czowych.  

 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich ro-

dzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
 

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej będą źródłami o znikomo małym 
poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-
czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferyczne-
go w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie wsi Osiny. Emisje z obiek-
tów kanalizacji (studzienek) nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym określonych w Rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796]. 
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c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod odpadu 
– 17 03 01*) są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy 
posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany). 

Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu 
przygotowanych miejscach gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. 
Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię uro-
dzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia urodzajna 
winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana na miejscu. 

W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą sieci kanalizacyjnej. 
Wyjątkiem może być potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy należy postę-
pować zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanalizacji. 
 
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czyn-
ników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
 

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środo-
wiska, ani obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. 
 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne, 
 

W ramach realizacji inwestycji – przebudowa rowu drogowego drogi nr 1755 O wymaga-
ne jest usunięcie 3 drzew zlokalizowanych na skarpie i w dnie rowu. Ilości, gatunki i średnice 
drzew zestawiono poniżej: 

•  brzoza średnicy 50 cm 1 szt. 
•  brzoza średnicy 40 cm 1 szt. 
•  dąb  średnicy 40 cm 1 szt. 
Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie po-

ciągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a 
tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane zosta-
nie przywrócony do stanu pierwotnego. 

 Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie 
wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzch-
niowe.  

Proponowane rozwiązania projektowe zakładają, że ścieki przepływać będą przez szczel-
ne rurociągi z tworzyw sztucznych łączone na uszczelkę gumową. Wody gruntowe mogą być 
narażone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku świadomego działania (np. remonty rurocią-
gów) lub nieszczelności przewodów. Stany te należy traktować jako awaryjne ponieważ przewo-
dy i obiekty, o których mowa muszą zostać poddane w trakcie realizacji próbom szczelności z ich 
protokólarnym odbiorem. 

Prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dla programowanego 
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zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego oddziaływania na żaden z kompo-
nentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, zatem z pewnością 
możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z gwarancją 
dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska. 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie wy-
konawstwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie 
sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć 
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji na 
środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru 
oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepi-
sów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. 
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1 Zakres robót. 
 
Zakres robót obejmuje utwardzenie terenu projektowanej pompowni wodociągowej (dz. 

nr 30) w m. Bierkowice. 
 
 

2 Kolejność wykonywanych robót. 
 
-zagospodarowanie placu budowy 
-roboty rozbiórkowe 
-roboty ziemne 
-roboty budowlane 
-roboty wykończeniowe 
-maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 
 
3 Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania.  

 
-Organizacja zaplecza budowy i likwidacja, 
-Roboty związane z wykonaniem oznakowania, 
-Roboty pomiarowe, 
-Roboty ziemne, 
-Roboty związane z wykonaniem podbudów, 
-Roboty związane z wykonaniem nawierzchni, 
-Roboty wykończeniowe. 

 
 

4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bez-
pieczeństwa i higieny zdrowia ludzi. 

 
- rejon pasa drogowego, 
- działki objęte budową, 
- tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy. 

 
 

5 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas re-
alizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miej-
sce ich wystąpienia. 

 
We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieją zagrożenia spowodowane 

prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej drogi ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, 
przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu. 
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6 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budow-
lanych, stosownie do zagrożenia. 

 
-wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane i zabezpieczone 

zgodnie z projektem organizacji robót zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający 
ruchem, 

-wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami, 
-prace z użyciem dźwigów należy poprzedzić wytyczeniem i zabezpieczeniem stref niebez-

piecznych, 
-prace z użyciem koparek, ładowarek należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref 

niebezpiecznych, 
-wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić 
światłem o natężeniu min. 100 lux zwracając uwagę, aby oświetlenie nie oślepiało użytkow-
ników dróg. 

 
 

7 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przy-
stąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkole-

nia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

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 obowiązują-
cymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowi-
sku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny być przeprowadzane 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. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i in-
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nych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktu-

alne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 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, 
-udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 
dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawu-
ją odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
 

8 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynika-
jącym z wykonania robót budowlanych. 

 
P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r ac y :  

-niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 
-nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
-niewłaściwe polecenia przełożonych, 
-brak nadzoru, 
-brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
-tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
-brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
-dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 
-niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 
-niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
-nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
-brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y : 
-niewłaściwy stan czynnika materialnego, 
-wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
-niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
-brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
-brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
-brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 
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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 przezna-

czeniem, 
-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowni-

ków przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związa-
nymi z warunkami środowiska pracy, 

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a tak-
że 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 niebezpiecz-

nych, 
-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 uciąż-
liwych, 
-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowa-
nie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oso-
ba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podję-
cia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywi-
dualnej 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 użytkowni-
ków tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi za-
grożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 

 

8. Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami. 
 

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 

-Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac, 
-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 
-Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 
-Maski ochronne przy robotach pylących, 
-Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB, 
-Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej. 

 



 

Przebudowa ul. Opolskiej w Osinach - droga powiatowa nr 1763 O km 2+163,30÷2+747,30 47 
 

9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substan-
cji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

 
Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych 

pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta. 
 

10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 
 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i in-
nych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy. 

 
 

11. Podstawa prawna opracowania: 
 
1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 94) 
2. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 

z późn. zm.) 
3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z póź. zm.) 
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. 
U. Nr 151 poz.1256) 

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 2004 r.) 

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) 

8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz. U. Nr 62 poz. 290) 

9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279) 

10. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r. 
z późn. zm.) 

11rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

12. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 

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

 


