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Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni 

�cieków  w  miejscowo�ci  Korz�kwice,  dz.  nr  11,  dz.  nr  110,  107,  73,  44/1  na  terenie  Gminy 

Pakosławice.

Opracowanie jest podstaw� do zgłoszenia prac budowlanych przydomowych oczyszczalni �cieków.

Zakres opracowania obejmuje:

- indywidualny dobór urz�dze� oczyszczalni �cieków: Bioclar typ B6 i B15,

-  lokalizacja urz�dze�  oczyszczalni  �cieków w terenie dla posesji  obj�tych  opracowaniem oraz 

przedstawienie lokalizacji na mapie w skali 1:500,

- opis techniczny.

1.2 Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomi�dzy Gmin� Pakosławice a PUHiP BUDGRI, Alfred Lenkiewicz, Wierzbie 

25, 48-316 Łambinowice,

- Wizja lokalna w terenie,

- Mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:500,

-  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75, poz. 690),

-  Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie nale�y 

spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984),

-  Rozporz�dzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0, poz. 462),

-  Rozporz�dzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 21 czerwca 

2013r.  zmieniaj�ce  rozporz�dzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 

budowlanego  (Dz.U. nr 0, poz. 762),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz. 145),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. nr 243 poz. 1623),

- Dane techniczne i technologiczne przydomowej oczyszczalni �cieków,

- Obowi�zuj�ce normy i przepisy prawne.
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Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni 

�cieków  w  miejscowo�ci  Korz�kwice,  dz.  nr  11,  dz.  nr  110,  107,  73,  44/1  na  terenie  Gminy 

Pakosławice.

Opracowanie jest podstaw� do zgłoszenia prac budowlanych przydomowych oczyszczalni �cieków.

Zakres opracowania obejmuje:

- indywidualny dobór urz�dze� oczyszczalni �cieków: Bioclar typ B6 i B15

-  lokalizacja urz�dze�  oczyszczalni  �cieków w terenie dla posesji  obj�tych  opracowaniem oraz 

przedstawienie lokalizacji na mapie w skali 1:500.

!�!�%��������"���&����'��

Oczyszczalnie  �cieków  zlokalizowano  na  posesjach,  w  miejscach  ustalonych  z  wła�cicielami 

posesji.

Lokalizacj� oczyszczalni �cieków wraz z instalacj� kanalizacyjn� doprowadzaj�c� �cieki surowe do 

oczyszczalni  z  budynków  mieszkalnych  oraz  kanalizacj�  odprowadzaj�c� �cieki  oczyszczone 

przedstawiono na rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu.

Wyszczególnienie działek, obj�tych inwestycj� w miejscowo�ci Korz�kwice: 

Lp.
Nazwa wła�ciciela/eksploratora 

PBO�
Miejscowo�� Nr działki Nr rys.

Sposób 

odprowadzenia 

�cieków 

oczyszczonych

1. Korz�kwice 13 11 1 Studnia chłonna

2. Korz�kwice 21 m.1

Korz�kwice 21 m.2

Korz�kwice 21 m.3

Korz�kwice 21 m.4

Korz�kwice 21 m.5

Korz�kwice 21 m.6

110, 107, 

73, 44/1

1 Rzeka Korzkiew

!�(���� ���� ��")�*������"������ ����#���������� ������� $�

W  obecnej  chwili  teren  obj�ty  inwestycj�  posiada  infrastruktur�  techniczn�  kanalizacji 

indywidualnej w postaci zbiorników bezodpływowych. Posesje obj�te opracowaniem podł�czone s�

do gminnego wodoci�gu oraz zasilane s� energi� elektryczn� z linii napowietrznej, lub kablowej. 

Na terenie obj�tym inwestycj� znajduj� si� równie� kable teleenergetyczne. 

Zaprojektowano 2 przydomowe biologiczne oczyszczalnie �cieków. Oczyszczalnie zaprojektowano 
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na posesjach w pobli�u obsługiwanych przez nie budynków.

W jednym przypadku, dz. nr 110, zlokalizowano odprowadzenie oczyszczonych �cieków do rzeki 

Korzkiew, dz. nr 44/1, administrator  WZMiUW w Opolu (pismo nr KNY-4100/39/666/13 z dnia 

03.10.2013r.).  W  w/w  przypadku  konieczne  jest  przej�cie  kanalizacj�  odprowadzaj�c� �cieki 

oczyszczone przez dz. nr 73, wła�ciciel Janas Maciej i Marta (o�wiadczenie z dnia 02.11.2013r.).

W drugim przypadku, dz. nr 11, zlokalizowano odprowadzenie oczyszczonych �cieków do studni 

chłonnej.

Uzgodnienia s� zamieszczone w cz��ci zał�cznikowej opracowania.

Teren inwestycji nie znajduje si� w obr�bie terenów chronionych Natura 2000.

!�+�	�&��� ����'�����*����� *�,��

W miejscowo�ci Korz�kwice b�d� wyst�powa� dwa rodzaje odbiorników �cieków oczyszczonych:

a) grunt (studnia chłonna),

b) rzeka Korzkiew. 

!�-����$ ������������� ����'�������&��� ����

Przyj�to,  �e  st��enie  zanieczyszcze�  w odpływie  z  oczyszczalni  musz�  odpowiada�  warunkom 

stawianym w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984) 

zmienionym rozporz�dzeniem z dnia 28 stycznia 2009 r.  (Dz.  U.  Nr 27,  poz.  169) w sprawie, 

warunków jakie nale�y spełnia� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska. 

Pismem  nr KNY-4100/39/666/13 z dnia 3.10.2013r. WZMiUW w Opolu Oddział  Nysa okre�lił 

warunki na odprowadzenie oczyszczonych �cieków do rzeki Korzkiew we wsi Korz�kwice, gm. 

Pakosławice:

- corocznie dokona� konserwacji rzeki 10m powy�ej oraz 50m poni�ej wylotu odprowadzaj�cego 

oczyszczone �cieki z oczyszczalni,

-  wylot  zabezpieczy�  brukiem  lub  płytami  betonowymi,  1,5m  w  gór�  i  3,0m  w  dół  wraz  z 

zabezpieczeniem bruku palisadkami z pali Ø7cm i dł. 1,2m na całej szeroko�ci dna i skarp.

(��
��"������ ����#���������� ������� $�� ����*�"��
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Zaprojektowano  biologiczne  oczyszczalnie  �cieków  dla  2  posesji  na  terenie  miejscowo�ci 

Korz�kwice.

Projektowane biologiczne przydomowe oczyszczalnie �cieków oparte s� na reaktorze biologicznym 
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i  zgodne s�  z norm�  PN-EN 12566-3+A1:2009 „Małe oczyszczalnie �cieków dla obliczeniowej 

liczby  mieszka�ców  (OLM)  do  50”.  Oczyszczalnie  zlokalizowane  b�d�  na  terenach  przy 

obsługiwanych budynkach mieszkalnych. 

Z istniej�cych budynków �cieki doprowadzane b�d� bezpo�redni do oczyszczalni �cieków. Kanał 

doprowadzaj�cy  �cieki  do  oczyszczalni  zaprojektowano  z  rur  PCV  o  �rednicy  160  mm.  W 

przypadku gdy przewód wychodz�cy z budynku jest o innej �rednicy ni� projektowany, to mo�na 

dostosowa� �rednice  przewodu  projektowanego  do  �rednicy  przewodu  istniej�cego.  Nale�y 

wówczas pami�ta�, �e minimalny spadek dla rury Dz 160 wynosi 1,5% a, dla rur Dz 110 mm 2-3%.

W przypadku złego stanu istniej�cej instalacji zaleca si� wymian� na now�. 

Z oczyszczalni z bioreaktorem �cieki odprowadzane b�d� grawitacyjnie ruroci�giem Dz 110 mm do 

zakładanych według projektu dla danej posesji odbiorników (grunt lub rzeka Korzkiew).

W  jednym  przypadku  na  wylocie  kanalizacji  odprowadzaj�cej  �cieki  oczyszczone  do  rzeki 

zabudowa� zasuw� burzow� jednoklapow� Dn 110 w studzience Dn 600 z włazem �eliwnym.

Zaprojektowane studzienki inspekcyjne składaj� si� z :

-  Kineta  wykonana  z  PE  (PP)  lub  PCV,  układ  przewodów  kanalizacyjnych  przelotowy  lub 

poł�czeniowy.  Konstrukcja  kinety  pozwala  na  zmian�  kierunku  kanału  o  15°,  30°,  45°,  90°. 

Podstawa kinety pozwala na ustawienie jej bezpo�rednio na podło�u gruntowym.

- Rura trzonowa wykonana z PE pozwala dostosowa� wysoko�ci studzienki do potrzeb. Mo�liwe 

jest  wykonanie  w  �cianie  rury  trzonowej  dodatkowego  poł�czenia  przewodu.  Zewn�trzne 

u�ebrowanie �cian  studzienki  zapewnia  całej  strukturze  wła�ciw�  sztywno��  i  wytrzymało��  na 

zmienne obci��enia oraz bardzo dobr� współprac� z gruntem.

- Rura teleskopowa.

- Właz �eliwny do rury teleskopowej B125 lub B400.

Istniej�ce  szczelne  zbiorniki  na  nieczysto�ci  nale�y  zlikwidowa�  poprzez  odci�cie  dopływu 

�cieków, demonta� b�d� zasypanie.

Po  zako�czeniu inwestycji  teren poza obiektami kubaturowymi zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego.

Zestawienie posesji na których zaprojektowano przydomowe oczyszczalnie �cieków przedstawiono 

w Tab. 1. 

(�!�
��*"�������, ���#����

Podstaw� technologii BIOCLAR jest reaktor biologiczny.  Wewn�trz reaktora znajduje si� komora 

aktywacyjna  (A),  gdzie  odbywa  si�  proces  usuwania  zwi�zków azotowych i  fosforowych  przy 

pomocy zmodyfikowanych kultur  bakterii,  aktywuj�cych  proces  wytr�cania osadu  oraz  komora 
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separacyjna  (S),  gdzie  aktywny  osad  jest  oddzielany  (klarowany)  od  oczyszczonych  �cieków. 

Komora  aktywacyjna  podzielona  została  na  cz��ci  i  obszary  z  odpowiednimi  warunkami  do 

biologicznego oczyszczania: obszar fermentacji anaerobowej (AF), obszar denitryfikacyjny (D) i 

nitryfikacyjny (N).  Obszary te  poł�czone s�  ze  sob�  poprzez  kanały oraz  system wewn�trznej 

recyrkulacji (IR). Oczyszczalnia zawiera równie� obszar mechanicznego oczyszczania wst�pnego 

(MP), gdzie �cieki w pocz�tkowej fazie s� filtrowane przez specjalny kosz filtracyjno – zbieraj�cy. 

Schemat technologii oczyszczalni BIOCLAR

A-komora aktywacyjna,  S – komora separacyjna,  MP – oczyszczanie  mechaniczne,  AF – obszar  fermentacji 

anaerobowej,  D – obszar denitryfikacji,  N – obszar nitryfikacji,  IR – recyrkulacja wewn�trzna,  ADS – system 

napowietrzaj�cy, AD – dyfuzor,  V – zawory, AM – urz�dzenie napowietrzaj�co – mieszaj�ce,  AL – przesyłacze 

powietrza

Nast�pnie �cieki przekazywane s� do komory znajduj�cej si� tu� poni�ej kosza, gdzie znajduje si�

aktywny  osad  recyrkulowany  z  przestrzeni  separacyjnej  dzi�ki  działaniu  przesyłaj�cych  pomp 

powietrznych  (AL).Mieszanie,  cyrkulacja  i  recyrkulacja  jest  uzyskiwana  dzi�ki  wykorzystaniu 

sprz��onego powietrza, które jest wtłaczane poprzez odpowiedni kompresor (dmuchaw�) – jedyny 

ruchomy element systemu. Napowietrzanie, odpowiedni przepływ oraz utrzymanie zawiesiny osadu 

czynnego osi�gane jest poprzez jeden lub kilka precyzyjnych dyfuzorów (AD), które poł�czone s� z 

dmuchaw� poprzez system dystrybucji powietrza (ADS). Natomiast dopływ tlenu do bioreaktora 
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kontroluje si� poprzez regulacj� zaworów (V) dystrybutora powietrza. 

(�(����./����, ���#��� ���
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Ilo�� �cieków przypadaj�ca  na  jednego mieszka�ca  okre�lono na  podstawie  przeci�tnych  norm 

zu�ycia wody w gospodarstwach domowych wg. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) w sprawie okre�lenia przeci�tnych norm zu�ycia wody.

Na podstawie  powy�szego  Rozporz�dzenia  przyj�to,  �e  ilo�� �cieków przypadaj�ca  na  jednego 

mieszka�ca na terenie nieskanalizowanym wynosi 1 RLM = 150 l/d = 0,15 m3/d przy wyposa�eniu 

gospodarstwa domowego w nast�puj�ce instalacje:  wodoci�g,  ubikacje,  łazienka,  lokalne �ródło 

ciepłej wody.

Dobowa ilo�� �cieków dla gospodarstwa [m3/d]

Ilo�� �cieków obliczono zakładaj�c, �e w gospodarstwie przebywa n osób.

Q = n x 0,15 m3/d

(�(�!�	&����� ���0��$ �$������1� ����� ����*�����2���.������,��$���*�,��

�cieki doprowadzane do oczyszczalni s� typowymi �ciekami gospodarczo bytowymi. Nie zawieraj�

składników  maj�cych  wpływ  na  zmian�  charakteru  �cieków,  tj.  zwi�zków  agresywnych  czy 

toksycznych.

Przeci�tne st��enia zanieczyszcze� w �ciekach surowych wynosz� :

- S BZT5 = 350 gO2/ m
3

- S ChZT = 840 gO2/ m
3

- S zawiesina ogólna =  500 gO2/ m
3

Niezb�dny stopie� oczyszczania �cieków warunkuje i okre�la Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska 

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełnia� przy wprowadzeniu �cieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego 

( Dz. U. Nr 137 poz. 984 ).

- S BZT5 = 40 gO2/ m
3

- S ChZT = 150 gO2/ m
3

- S zawiesina ogólna =  50 gO2/ m
3

St�d niezb�dna redukcja zanieczyszcze� wynosi: 

- BZT5                         n = ( 350-40 )/ 350 = 88,5%

- ChZT                        n = ( 840 – 150)/ 840 = 82%

9



- zawiesina ogólna      n = ( 500-50 )/ 500 = 90%

Efektywno�� oczyszczania w oparciu o przyj�ty system jest nast�puj�ca :

- BZT5                         - 95%

- ChZT                        - 89,5%

- zawiesina ogólna      - 95%

Zabrania si� i doprowadzania do oczyszczalni �cieków innych ni� bytowo-gospodarcze. 

(�+��,�������*��*����&����'�����*������ ��.����'��
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Zastosowanie bioreaktora powinno zapewni�:

-  wysoki  stopie�  oczyszczenia  �cieków  i  osi�gni�cie  parametrów  wymaganych  przez  w/w 

Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska,

-  mo�liwo�� bezpo�redniego oprowadzania oczyszczonych �cieków do gruntu lub do wody,

-  bezobsługow� prace systemu oczyszczonych �cieków,

-  mo�liwo�� pobrania próbek oczyszczonych �cieków,

- du�� odporno�� na zmiany obci��enia.

Reaktor biologiczny w technologii BIOCLAR. Wewn�trz reaktora znajduje si� komora aktywacyjna 

oraz  komora  separacyjna.  Komora  aktywacyjna  podzielona  została  na  cz��ci  i  obszary:  obszar 

fermentacji anaerobowej, obszar denitryfikacyjny i nitryfikacyjny. Obszary te poł�czone s� ze sob�

poprzez  kanały  oraz  system  wewn�trznej  recyrkulacji.  Oczyszczalnia  zawiera  równie�  obszar 

mechanicznego oczyszczania wst�pnego. Nast�pnie �cieki przekazywane s� do komory znajduj�cej 

si� tu� poni�ej, gdzie znajduje si� aktywny osad recyrkulowany z przestrzeni separacyjnej dzi�ki 

działaniu przesyłaj�cych pomp powietrznych. Mieszanie, cyrkulacja i recyrkulacja jest uzyskiwana 

dzi�ki wykorzystaniu sprz��onego powietrza, które jest wtłaczane poprzez odpowiedni kompresor 

(dmuchaw�)  –  jedyny  ruchomy  element  systemu.  Napowietrzanie,  odpowiedni  przepływ  oraz 

utrzymanie  zawiesiny  osadu  czynnego  osi�gane  jest  poprzez  jeden  lub  kilka  precyzyjnych 

dyfuzorów,  które  poł�czone  s�  z  dmuchaw�  poprzez  system  dystrybucji  powietrza.  Natomiast 

dopływ tlenu do bioreaktora kontroluje si� poprzez regulacj� zaworów dystrybutora powietrza. 

(�+�!�4�&'��&���������'��

BIOCLAR B 6 B 10 B 15 B 20 B 30 B 40

RLM 2-6 6-10 10-15 15-20 20-30 30-40

Wydajno�� w m3/dob� 0.3-0.9 0.9-1,5 1.5-2.2 2.2-3.0 3.0-4.5 4.5-6.0

BZT5  w g/dob� 120-360 360-600 600-900 900-1200 1200-1800 1800-2400

Waga w kg 135 150 180 320 500 570
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Wymiary w m 1.34x1.55 1.76x1.55 1.76x2.3 2.05x2.3 2.3x2.3 2.6x2.3

Zasilanie w W 80 120 150 190 300 380

Parametry �cieków oczyszczonych.

Parametry wyj�ciowe wody po oczyszczeniu

Wska�nik BIOCLAR Rozporz�dzenie Ministra 

�rodowiska z dnia 24 lipca 2006  

BZT5 [mgO2/l] < 40 40

ChZTCr [mgO2/l] < 150 150

Zawiesina ogólna [mg/l] < 50 50

N [ mgN/l] < 30 30

P[mgP/l] < 5 5

(�+�(���$� ����,0�  ��

Oczyszczone �cieki z projektowanej oczyszczalni dz. nr 11, odprowadzone b�d�  do gruntu przy 

zastosowaniu studni chłonnej. Studnia chłonna wykona� z kr�gów betonowych lub �elbetowych.

Zaprojektowano jedn� studni� chłonn� Dn 1500.

Wysoko�� warstwy filtracyjnej min. 1 m , gł�boko�� całkowita studni min. 2 m.

Na wlocie do studni nale�y zastosowa� desk� jako zabezpieczenie przez rozmyciem.

W studni chłonnej nale�y zamontowa� wentylacj� z rury Dn 110 mm.

Studni� chłonn� nale�y wypełni� filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych 

(z  tłucznia i  �wirów) poło�onych u spodu do drobnoziarnistych  (z  piasku) poło�onych u góry. 

Górna warstwa piasku (na geowłókninie) okresowo wymienia si�, po jej zamuleniu, r�cznie lub 

mechanicznie.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu studni chłonnych s� :

- dla studni z kr�gów s� kr�gi betonowe i �elbetowe,

- materiał filtracyjny, który nale�y zasypa� studni� chłonn�, stosuje si� tłucze� i �wir wg PN-B-

01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

	wiry i piaski nie powinny mie� zawarto�ci zwi�zków siarki w przeliczeniu na SO3 wi�kszej ni�

0,2% masy wg PN-B-06714-28.

Kr�gi betonowe i �elbetowe powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez PN-B-10729 i 

PN-EN 476.

Schemat studni chłonnej przedstawiono na rys. nr 3.

Projekt dopuszcza zastosowanie studni chłonnych wykonanych z tworzywa sztucznego.
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Odprowadzanie do Rzeki Korzkiew zaprojektowano z rur PCV Dz 110 mm. Minimalny spadek 

odprowadzenia to 1,5%. W przypadku kiedy ruroci�g uło�ony b�dzie płycej ni� 1,2 m p.t. nale�y go 

zabezpieczy�  przed  przemarzaniem.  Wylot  do  rzeki  nale�y  wykona�  z  prefabrykowanych 

elementów �elbetowych, dno zabezpieczy�  przed rozmywaniem płytami a�urowymi lub brukiem 

1,5  m  w  gór�  i  3,0  m  w dół.  Na  odprowadzeniu  �cieków  oczyszczonych  zabudowa�  zasuw�

burzow� jednoklapow� Dn 110 w studzience Dn 600 z włazem �eliwnym. Schemat wylotu do rzeki 

przedstawiono na rys. nr 4. 

(�-�7�&��"� ���

- Kanały grawitacyjne �cieków surowych z rur PCV o �rednicy 160 mm, �cieków oczyszczonych z 

rur PCV o �rednicy 110 mm wg PN-EN 1401:1999, kielichowych, uszczelnianych pier�cieniami 

gumowymi, zamontowanymi na rurze przez producenta oraz kształtek do sieci  kanalizacyjnej  z 

PCV klasy jak rury.

- Kanały grawitacyjne z minimalnym spadkiem 2-3% dla �rednicy 110 i 1,5% dla �rednicy 160 mm 

w kierunku przepływu �cieków.

- Kabel zasilaj�cy 3x2,5mm², na dz. nr 110, na gł�boko�ci min 80 cm, skrzynka na kompresor.

- Przewody napowietrzaj�ce o �rednicy 25mm.

- Studzienka inspekcyjna Dn 600 mm z PE (PP) lub PCV z zasuw� burzow� jednoklapow�.

Lokalizacj� pokazano w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1.

Zestawienie przedstawiono na rysunkach i w tabeli nr 1.

+��8������������������

Osad odkładaj�cy si� w biologicznej oczyszczalni �cieków powinien by� min. raz do roku usuwany 

i przekazywany do utylizacji w oczyszczalni �cieków.

-���* ����&���2�#����#��� *�,�

Dokumentacj�  dla  miejscowo�ci  Korz�kwice  opracowano  w  Zakładzie  Usług  Technicznych 

„Progeo” s.c., ul. Cygana 4, 45-131 Opole:

Celem opracowania było rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych podło�a wskazanego terenu i 

jego przydatno�ci dla budowy przydomowych oczyszczalni �cieków. 

Teren  opracowania  poło�ony  jest  w  zachodniej  cz��ci  miejscowo�ci  Korz�kwice,  w  gm. 

Pakosławice i obejmuje fragmenty działek nr 11, 110. 
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Przy  opracowaniu  dokumentacji  niniejszej  dokumentacji  posłu�ono  si�  mapami,  literatur�

geologiczn�, polskimi normami i bran�owymi przepisami prawnymi, a tak�e wynikami prac i bada�

polowych oraz  bada� laboratoryjnych. 

Wykonano nast�puj�cy zakres prac polowych i kameralnych niezb�dny do rozwi�zania zadania: 

Prace geodezyjne.  Otwory badawcze wytyczono metod� domiarów prostok�tnych do istniej�cych 

punktów topograficznych, w oparciu o plan sytuacyjno - wysoko�ciowy w skali 1:500 dostarczony 

przez  Zleceniodawc�.  Przybli�one  rz�dne  wysoko�ciowe  otworów obliczono  przez  interpolacj�

warto�ci wysoko�ciowych z opisu przedstawionego na mapie. 

Prace  polowe.  Wykonano  2  otwory  badawcze,  ka�dy  do  gł�boko�ci  4,0  m  od  pow.  terenu,  o 

ł�cznym metra�u 8,0 mb. 

Otwory badawcze wykonano mało�rednicowym zestawem r�cznym Eijkelkamp, kolumn� rur Ø 90 

mm, przy u�yciu odpowiedniego osprz�tu. W trakcie wiercenia otworów prowadzono na bie��co 

oznaczanie  makroskopowe  przewiercanych  gruntów  i  profilowanie  geologiczne  odsłanianych 

warstw.  Z przewiercanych  gruntów pobierano  próby:  do  skrzynek  -  w kategorii  B klasy 4,  do 

słoików -  w kategorii  B klasy 3.  Otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem z  zachowaniem 

kolejno�ci odsłanianych warstw i ubiciem. 

Prace polowe wykonano w dniach 12 wrze�nia 2012 r. pod nadzorem mgr Jana Grzybowskiego i 

mgr in�. Ireny Orłowskiej. 

Prace kameralne. Zakres prac kameralnych obejmował: 

- analiz� materiałów archiwalnych i literatury, 

- analiz� materiałów z wykonanych prac polowych, 

- opracowanie kart dokumentacyjnych otworów, 

- wydzielenie warstw geotechnicznych, obliczenie parametrów geotechnicznych metodami A i B wg 

PN-81/B-03020 oraz na podstawie Wiłun "Zarys geotechniki". Jako parametry wiod�ce gruntów 

spoistych przyj�to IL, natomiast dla gruntów sypkich i antropogenicznych ID, 

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacj� wykonanych otworów badawczych, 

- opracowanie tekstu dokumentacji. 

��������	
����������
�

Podło�e  geologiczne  rozpoznane  w  ramach  niniejszego  opracowania  otworami  badawczymi 

gł�boko�ci do 4,0 m od pow. ter. stanowi� utwory czwartorz�dowe. 

Czwartorz�d  buduj�  eoliczne  osady  zlodowacenia  północnopolskiego,  reprezentowane  przez 

lessopodobne  gliny  pylaste,  barwy  szaro  br�zowej  na  wodnolodowcowych  piaskach,  lokalnie 

zaglinionych, barwy �ółto br�zowej i �ółtej. 
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Grunty rodzime okryte s� warstw� nasypów gruzowo - glebowych, mi��szo�ci 1,1 - 2,1 m. 

�����
����������������������

Teren bada� poło�ony jest w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. 

Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 miejscowo��  Korz�kwice przynale�y do 

XXV2  Podregionu  Hydrogeologicznego,  �redzko  -  Otmuchowskiego,  gdzie  główne  u�ytkowe 

poziomy wodono�ne zwi�zane s� z utworami czwartorz�dowymi lub trzeciorz�dowymi. 

W rejonie  miejscowo�ci  Korz�kwice  nie  wydzielono  Głównego  Zbiornika  Wód  Pod-ziemnych 

(GZWP). 

Na terenie obj�tym opracowaniem lokalnie stwierdzono wyst�powanie czwartorz�dowego poziomu 

wodono�nego. Wod� gruntow� o zwierciadle napi�tym nawiercono w otworze badawczym nr 2 (dz. 

nr 110) po�ród piasków gliniastych, na gł�boko�ci 3,20 m od pow. ter., na rz�dnej 203,6 m n.p.m. i 

ustabilizowano na gł�boko�ci 1,80 m, na rz�dnej 205,0 m n.p.m. Ponadto w otworze badawczym nr 

2, na gł�boko�ci 2,1 m od pow. ter., na kontakcie gruntów nasypowych i glin pylastych stwierdzono 

s�czenia wody o do�� intensywnym dopływie do otworu. Ze wzgl�du na brak szczelnej okrywy od 

wpływów  powierzchniowych  poziom  lustra  wody  b�dzie  wykazywał  wahania,  po  opadach 

atmosferycznych  i  roztopach  wiosennych  mo�e  osi�gn��  rz�dn�  do  +  0,50  m  ponad  stan 

udokumentowany, natomiast s�czenia b�d� si� nasila�. Nale�y podkre�li�, �e badania wykonano w 

okresie długotrwałej suszy. 

������������������������������	������������
���������	�

Na  podstawie  wykonanych  w  miejscowo�ci  Korz�kwice  bada�  działek  nr  11,  110  zostały 

rozpoznane: 

- wykształcenie litologiczne utworów buduj�cych podło�e do maksymalnej gł�boko�ci  4,0 m od 

pow. terenu,

- warunki gruntowo - wodne podło�a. 

Podło�e terenu bada�  rozpoznane otworami badawczymi do gł�boko�ci  4,0 m od pow. ter.  jest 

uwarstwione, zbudowane z: 

- nasypów niebudowlanych - słabo przepuszczalnych, 

- piasków gliniastych - słabo przepuszczalnych, 

- glin pylastych - pół przepuszczalnych 

- piasków drobnych - �rednio przepuszczalnych, 

Na  terenie  opracowania  w  wykonanym  otworze  badawczym  nr  2  (dz.  nr  110)  stwierdzono 

wyst�powanie  wody  gruntowej.  Natomiast  na  kontakcie  gruntów  o  zró�nicowanej 
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przepuszczalno�ci stwierdzono s�czenia wody. Ze wzgl�du na brak szczelnej okrywy od wpływów 

powierzchniowych  poziom  poło�enia  lustra  wody  b�dzie  wykazywał  wahania.  Po  opadach 

atmosferycznych  i  roztopach  wiosennych  mo�e  osi�gn��  rz�dn�  do  +  0,50  m  po-nad  stan 

udokumentowany. Nale�y podkre�li�, �e badania wykonano w okresie długotrwałej suszy. 

Na podstawie analizy warunków gruntowo – wodnych na dz. nr 11, proponuje si� studni� chłonn� . 

Dla budynku nr 21 (dz. nr 107 i 110) ze wzgl�du na poziom lustra wody gruntowej oraz parametry 

filtracyjne  gruntu  proponuje  si�  zastosowanie  oczyszczalni  w  technologii  z  odprowadzeniem 

oczyszczonych �cieków do rowu. 

Zbiorniki  na  �cieki  (oczyszczalnie)  nale�y  zabezpieczy�  przed  nierównomiernym  osiadaniem 

podło�a oraz wyporem przez wody gruntowe. 

Wg KNR 2-02 w wykopach wyst�pi� gruntu kat. III - IV. 

Projektowane obiekty w powi�zaniu z charakterem podło�a (proste warunki gruntowe) proponuje 

si� zaliczy� do I kategorii geotechnicznej. 

9���*�*�� ���*�� *�� �����&'��

Monta� urz�dze� technologicznych nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� i zaleceniami producenta. 

Przej�cie przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty i  �ciany obiektów wykona�  w tulejach 

ochronnych z PCV lub stalowych, wypełnionych piank� poliuretanow�. �rednica tulei ochronnych 

o dwie dymensje wi�ksza od �rednicy rury przewodowej.

W przypadku wyst�pienia gruntów nieno�nych nale�y je usun�� i podło�e ustabilizowa� tłuczniem 

b�d�  mieszanin�  piasku  i  cementu.  Urobek  o  dobrej  no�no�ci  wykorzysta�  do  podsypki  b�d�

obsypki przy układaniu ruroci�gów, nie wykorzystane wywie�� po uzgodnieniu z inwestorem na 

składowisko odpadów.

Przewody  kanalizacji  grawitacyjnej  i  ci�nieniowej  nale�y  układa�  w  osuszonym  wykopie,  na 

odpowiednio  wyprofilowanym  i  ustabilizowanym  piaszczysty  gruncie  rodzimym,  tak  aby 

spoczywała  na  nim jedn�  czwart�  swojej  powierzchni.  Ruroci�g grawitacyjny wykona�  z  PVC 

klasy S. Rury PVC, Dz 160 mm, Dz 110 mm klasy S o szczelnych  kielichowych poł�czeniach na 

uszczelk� nale�y układa� na dobrze ubitej posypce piaskowej o grubo�ci 10 cm. Zasypka wykopów 

prowadzona b�dzie gruntem miejscowym lub dowiezionym z wykorzystaniem miejscowej frakcji 

piaszczystych  z  zag�szczeniem  wymaganym  przez  producenta.  Wykopy  nale�y  zasypywa�

warstwami 30 cm z jednoczesnym zag�szczeniem ka�dej warstwy.

Zag�szczenie poszczególnych warstw wykopu powinno wynosi�:

- wykop do gł�boko�ci 0,20 m         Is= 1,00

- wykop do gł�boko�ci 1,20 m         Is=  0,95
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- wykop poni�ej gł�boko�ci 1,20 m  Is= 0,9

Przy monta�u kanalizacji nale�y przeprowadzi� prób� szczelno�ci.

Przewody grawitacyjne zgodne z PN – 92/B-10736.

Do budowy nale�y u�ywa� rur nieuszkodzonych, posiadaj�cych �wiadectwo jako�ci.

Wszystkie  ruroci�gi  zaprojektowane  w  strefie  przemarzania  to  jest  płycej  ni�  1,2  m  nale�y 

zabezpieczy�  przed  zamarzaniem  np.  zastosowa�  otulin�  z  włókien  poliuretanowych  lub  inny 

materiał  izoluj�cy  (�u�el).  Na  terenie  utwardzonym  gdzie  wyst�puje  ruch  samochodów nale�y 

zastosowa� rur� osłonow� stalow�. Monta� oczyszczalni nale�y przeprowadzi� zgodnie z zał�czon�

instrukcj� producenta. Przestrzeganie re�imu technologicznego w obr�bie strefy rury, zbiornika daje 

gwarancj�  przyszło�ci  bezawaryjnej  eksploatacji.  Cało��  robót  nale�y  wykona�  zgodnie  z 

obowi�zuj�cymi  polskimi  normami,  normami  bran�owymi,  obowi�zuj�cymi  przepisami 

technicznymi, BHP i ppo�.

9���:�� ����������0����� �� 

1. W zale�no�ci od długo�ci odcinków nale�y stosowa�  samochody skrzyniowe, przy odcinkach 

dłu�szych ni� 1m skrzyni ładunkowej nale�y stosowa� przyczepy cokołowe.

2.  Na  �rodkach  transportowych  rury  powinny  by�  uło�one  na  podkładach  drewnianych 

stanowi�cych równe podło�e z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem.

3. Wysoko�� składowania rur nie mo�e by� wi�ksza ni� 2m.

4. Ko�ce rur powinny by� zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

5. Zestawy oczyszczalni musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci i by�

unieruchomione.

6. Wysoko�� ładunku nie mo�e by� wi�ksza ni� 2 m.

7.  Rozładunek  oraz  składowanie  wykona�  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  pami�taj�c  aby 

kompletne  zestawy  oczyszczalni  składowa�  na  odpowiednia  gładkiej  powierzchni,  wolnej  od 

ostrych wyst�pów i w pozycji pionowej i tak aby nie powodowa� odkształce�.

9�!�5�&��*����� ��

1. Zasady prowadzenia robót ziemnych prowadzone s� w gruntach nieskalistych obejmuj�:

- wykop liniowy otwarte w gruncie kat III i IV,

- oczyszczenie i wykonanie dna wykopu,

- zasypanie wykopów z ubijaniem.

Roboty ziemne nale�y prowadzi� w osuszonym wykopie. Zaleca si� prowadzenie robót w okresie 
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suchym.

2. Wykopy pod kanały o szeroko�ci 0,9 m w gruntach kat III i IV nale�y wykona�:

- w terenie otwartym mechanicznie koparkami podsi�biernymi o pojemno�ci ły�ki 0,25 – 0,6 m3,

- w terenie o zwartej zabudowie i du�ym zag�szczeniu uzbrojenia podziemnego r�cznie.

3.  Wykop  pod  przył�cze  oraz  kanał  �cieków  oczyszczonych  nale�y  rozpocz��  od  najni�szego 

punktu, wykop pod kanału wykona� z minimalnym spadkiem dla �rednicy rury.

4. Wykona� wykop otwarty z przekopaniem o 10 cm dla podsypki piaskowej, ziemie składa� obok 

wykopu.

5. Dno wykopu wyrówna� warstw� 10 cm piasku tak aby rury le�ały cał� powierzchnia w gruncie.

6. Wykona� zasypk� ruroci�gów piaskiem gr. 15 cm, obsypka kanału musi by� prowadzona a� do 

uzyskania  grubo�ci  warstwy  przynajmniej  0,20  m  (po  zag�szczeniu)  powy�ej  wierzchu  rury, 

pozostałe gł�boko�ci wykopu zasypa� gruntem rodzimym.

7.  Nadmiar  gruntu z  ukopu nale�y rozplantowa�  po terenie wła�ciciela  gruntu lub wywie��  na 

miejsce wskazane przez inwestora.

8. W miejscach gdzie nast�puje skrzy�owanie z innymi sieciami roboty ziemne wykona� r�cznie. 

9.  Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu krzy�uj�ce si�  lub 

biegn�ce równolegle powinny by�  zabezpieczone przed uszkodzeniem wraz z zapewnieniem ich 

eksploatacji.

10. Studnie na całej wysoko�ci obsypa� piaskiem oraz wierzchni� warstw� gruntu rodzimego.

11.  Przej�cia  ruroci�gów  przez  elementy  betonowe  wykona�  jako  szczelne  za  pomoc�  tulei 

uszczelniaj�cych.

Uwaga: Zabrania si� monta�u ruroci�gów przy temperaturze poni�ej – 50 C.

9�(�;� ��1��������'� :

- monta� nale�y wykona� zgodnie z zaleceniami producenta rur,

-  przewody  odprowadzaj�ce  �cieki  uło�y�  ze  spadkiem  minimalnym  odpowiednim  dla  danej 

�rednicy,

-  do  monta�u przewodów wykopie  otwartym przyst�pi�  po  cz��ciowym  odbiorze  technicznym 

wykopu i podło�a,

- wł�czenie do istniej�ce instalacji kanalizacyjnej wykonanej z innego materiału ni� PCV wykona�

za pomoc� kształtek przej�ciowych,

- rury przed opuszczaniem do wykopu nale�y oczy�ci�  od wewn�trz  i  z zewn�trz  z ziemi oraz 

sprawdzi� czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu,
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-  na  dnie  wykopu  uło�y�  ruroci�gi  o  poł�czeniach  kielichowych  z  pier�cieniem  gumowym 

wysuwaj�c bosy koniec nast�pnej rury. Nale�y pami�ta�, aby kierunek spływu �cieków kierowany 

był w kielich rury,

- wykona� prób� szczelno�ci zgodnie z zaleceniami producenta.

9�+��;� ��1���$� ��

9�+�����$� ����� ������*" ��

Po trasie przył�cza zaprojektowano studzienki inspekcyjne o �rednicy Dn 600 PE lub PVC.

Studzienka inspekcyjna składaj�ca si� z :

-  kineta  wykonana  z  PE  (PP)  lub  PCV,  układ  przewodów  kanalizacyjnych  przelotowy  lub 

poł�czeniowy.  Konstrukcja  kinety  pozwala  na  zmian�  kierunku  kanału  o  15°, 30°, 45°, 90°. 

Podstawa kinety pozwala na ustawienie jej bezpo�rednio na podło�u gruntowym,

- rura trzonowa wykonana z PE pozwala dostosowa�  wysoko�ci studzienki do potrzeb. Mo�liwe 

jest  wykonanie  w  �cianie  rury  trzonowej  dodatkowego  poł�czenia  przewodu.  Zewn�trzne 

u�ebrowanie �cian  studzienki  zapewnia  całej  strukturze  wła�ciw�  sztywno��  i  wytrzymało��  na 

zmienne obci��enia oraz bardzo dobr� współprac� z gruntem,

- rura teleskopowa,

- Właz �eliwny do rury teleskopowej B125 lub B400.

Studnie kanalizacyjne  posadowione b�d�  na  podsypce  piaskowej  gr.  10 cm. Stanowi�  j�  mog�

piaski  grubo-,  �rednio-  lub  drobnoziarniste.  Podsypka  piaskowa  winna  by�  zag�szczona 

niezwłocznie po wbudowaniu. Warstwa podsypki o grubo�ci 5 do 10 cm układana bezpo�rednio 

pod kinet� studzienki nie powinna by� zag�szczona bardziej ni� do stanu �redniego zag�szczenia. 

Pozwoli  to  na  elastyczne  dopasowanie  studzienki  i  doł�czonych  do  niej  przewodów  przy 

wykonywaniu  zasypki.  Warstwa  podsypki  zostanie  zag�szczona  podczas  zag�szczania  gruntu 

otaczaj�cego studzienk�. Wykop do wysoko�ci 30 cm powy�ej wierzchu przewodów wł�czonych 

do studzienki oraz co najmniej 50 cm wokół �cian na całej wysoko�ci studzienki nale�y zasypywa�

gruntem piaszczystym lub pospółk� o ziarnach nie wi�kszych ni� 20 mm. Pozostał� cz��� wykopu 

wypełni�  gruntem  niewysadzinowym.  Zasypka  winna  by�  wznoszona  równomiernie,  a  ró�nica 

wysoko�ci po obu stronach studzienki nie mo�e by� wy�sza ni� 30 cm. 

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zag�szczenie w pobli�u studni nale�y wykona� w taki sposób, 

aby nie spowodowa� uszkodzenia kr�gów.

Szczegóły monta�u i posadowienia studzienki wg instrukcji monta�owej ich producenta.
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Studni�  chłonn�  z  kr�gów  betonowych  lub  �elbetowych  nale�y  zagł�bi�  w  gruncie  poprzez 

wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kr�gów.

Metoda  polegaj�ca  na  wykonaniu  wykopu  i  opuszczeniu  do  niego  kr�gów zakłada  wykonanie 

wykopu w takim czasie,  aby po jego zako�czeniu szubko mo�na było przyst�pi�  do ustawienia 

kr�gów. Ustawienie kr�gów w wykopie wykonuje si� za pomoc� �urawia.

Pionowe �ciany wykopu o gł�boko�ci ponad 1,0 m umocni� pełn� obudow� z wyprasek stalowych 

lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonywa� przestrzegaj�c obowi�zuj�cej normy 

i BHP.

Na zewn�trz �cian studni nale�y wykona� obsypk� �wirow� o szeroko�ci 0,2 m.

Zasypanie wykopu wokół studni nale�y przeprowadzi� mo�liwie jak najszybciej.

Do zasypania powinien by� u�yty grunt z wykopu, bez zanieczyszcze� (np. torfu, darniny, korzeni, 

odpadków).

W czasie wykonywania studni chłonnej nale�y zwróci� szczególn� uwag� na:

- prawidłowo�� uło�enia warstw filtracyjnych,

- poprawno�� zasypki wykopu wokół studni z kr�gów,

- chłonno�� warstwy przepuszczalnej w dnie studni,

- zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczaj�cego terenu,

-  na  dnie  wykopu  nale�y  uło�y�  geowłóknin�  w  celu  zabezpieczenia  przed  mieszaniem  si�

materiału filtracyjnego i gruntu rodzimego.

Projekt dopuszcza zastosowanie studni chłonnej z tworzywa sztucznego.

Schemat studni chłonnej przedstawiono na rys. nr 3. 

9�-�;� ��1���&���������")��#��

- kabel energetyczny nale�y uło�y� w ziemi na gł�boko�ci min. 80 cm wzdłu� ruroci�gów,

- oznaczy� foli� niebiesk� o grubo�ci min 0,5 mm i szeroko�ci 20 cm,

- skrzy�owanie kabla z innym uzbrojeniem podziemnym wykona� osłaniaj�c kabel rur� PVC F 75,

- skrzynk� na kompresor nale�y zamontowa� wg zalece� producenta.

9�9��;� ��1��������$� ����������")��#��

- przewód napowietrzaj�cy nale�y uło�y� w ziemi, 

- monta� wg zalece� producenta.
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- kompresor zamontowa� w suchym pomieszczeniu jak gara�, piwnica, budynek gospodarczy lub w 

skrzynce na kompresor,

- monta� wg zalece� producenta.

9�=�;� ��1����*������ ��.����'��

- monta� oczyszczalni nale�y wykona� �ci�le według zalece� producenta,

-  przed przyst�pieniem do instalacji,  nale�y sprawdzi�  czy �aden z elementów nie nosi  �ladów 

uszkodze� powstałych podczas transportu,

- wypoziomowa� i wyrówna� dno wykopu mieszank� betonow�, gr. 10-15 cm, 

- boki oczyszczalni w zale�no�ci od wła�ciwo�ci gruntu nale�y obsypywa� piaskiem lub ziemi� z 

wykopu pozbawion� wszelkich ostrych przedmiotów,

- w miar� stabilizacji �cian, zbiornik nale�y stopniowo napełnia� wod�, a� do wysoko�ci wykonanej 

obsypki,

- oczyszczalni�  nale�y montowa�  na gł�boko�ci zapewniaj�cej grawitacyjny dopływ �cieków do 

zbiornika,

-  po ustabilizowaniu  i  obsypaniu zbiornika oczyszczalni  do otworów wlotowego i  wylotowego 

nale�y zamontowa� ruroci�gi: doprowadzaj�cy i odprowadzaj�cy �cieki,

- zamontowa� nadstawk� i pokryw� oczyszczalni,

- wykona� prób� szczelno�ci zgodnie z zaleceniami producenta.

<��	������� ��� �������, ��

Nawierzchnie nale�y odtworzy� do stanu istniej�cego.

Odbudowa  konstrukcji  nawierzchni  powinna  by�  wykonana  z  tych  samych  materiałów,  które 

wchodz� w skład istniej�cej konstrukcji.

Odbudowa nawierzchni nieutwardzonej (tereny zielone):

- obsiew mieszank� traw, 

- warstwa ziemi ro�linnej,

- zasyp wykopu z zag�szczeniem.

Po zako�czeniu realizacji inwestycji teren poza obiektami kubaturowymi zostanie przywrócony do 

stanu pierwotnego.
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Dla cało�ci inwestycji wykonywane powinny by� nast�puj�ce czynno�ci:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- organizacja ruchu zast�pczego,

-  przygotowanie  placu  budowy,  za�  w  ramach  poszczególnych  odcinków  robót  nast�puj�ce 

operacje:

• rozbiórka istniej�cej nawierzchni,

• wykop i obudowa �cian wykopu,

• uło�enie rur i zabezpieczaj�cej podbudowy,

• odbiór uło�onego odcinaka mi�dzy studzienkami,

• zasypanie i zag�szczenie zasypanego wykopu,

• odtworzenie nawierzchni  do stanu pierwotnego.  Zaleca si�  sfotografowanie terenu przed 

rozpocz�ciem robót budowlani monta�owych.

=�!�
����&$���*�

Plac budowy nale�y oznaczy� znakami drogowymi, o�wietli� i wyposa�y� w mostki do przej�cia i 

przejazdów.  Wszystkie  materiały podstawowe i  pomocnicze  nale�y zmagazynowa�  na zapleczu 

budowy i  dowozi�  przed  rozpocz�ciem robót  monta�owych  w ilo�ci  potrzebnej  do  wykonania 

poszczególnych odcinaków roboczych projektowanej kanalizacji.

Zb�dn� ziemi� z wykopu nale�y wywozi� w miejsce, które Wykonawca ma obowi�zek uzgodni� z 

Inwestorem i wła�cicielem. Wst�pnie okre�la si�, i� urobek z wykopu nie nadaj�cy si� do zasypania 

wykopu słu�y� b�dzie do zasypania naturalnych nierówno�ci terenu, za� nadmiar wywo�ony b�dzie 

na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

>����*  �.�����&���������$��#����2�����

Czynno�ci  odbiorowe  nale�y  przeprowadzi�  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i 

odbioru robót wła�ciwymi dla poszczególnych robót.

Poszczególne  odbiory  powinny  by�  zako�czone  wykonaniem  dokumentacji  powykonawczej  z 

naniesieniem kolorem czerwonym zamianami w stosunku do projektu budowlanego.

Uwagi ko�cowe:

- przed rozpocz�ciem robót nale�y dokona� rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót 
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oraz przygotowania placu budowy do rozpocz�cia prac instalacyjnych,

- przed monta�em dokładnie sprawdzi� jako�� elementów i urz�dze�. W przypadku uszkodzenia 

wymieni� na nowe bez wad lub dokona� napraw w taki sposób aby zagwarantowa� wła�ciw� jako��

monta�u i �ywotno�ci elementów,

- prace wykona� po ogl�dzinach miejsc i wytyczeniu tras,

-  monta�  i  uruchomienie  urz�dze�  nale�y wykona�  zgodnie  z  DTR urz�dze�,  wył�cznie  przez 

przeszkolonych monterów,

- instalacje winny by� wykonane przez uprawnionych monterów,

- rury oraz armatura musz� posiada� aprobat� techniczn�,

-  realizacja  oczyszczalni  winna  odbywa�  si�  pod  nadzorem  autoryzowanego  instalatora  i  by�

prowadzona według wytycznych technicznych firmy,

-  podczas  wykonywania  robót  i  uruchamiania  instalacji  nale�y  bezwzgl�dnie  przestrzega�

przepisów BHP i ppo�.,

-  cało��  winna  by�  wykonana  zgodnie  z  przepisami  i  normami  obowi�zuj�cymi  na  etapie 

wykonywania robót.
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������*�� ��������0*�� ���� ����*�"�� ��.�����������

Inwestycja  polegaj�ca  na  budowie  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni  �cieków nie  jest 

zaliczana  zgodnie  z  Ustaw�  Prawo  Ochrony  �rodowiska  z  dnia  18  maja  2005  roku  do 

przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko. Uregulowanie gospodarki wodno-

�ciekowej poprzez budow� indywidualnych przydomowych oczyszczalni �cieków przyczyni si� do 

poprawy obecnego stanu �rodowiska. Wyeliminowanie cz�sto nieszczelnych instalacji sanitarnych ( 

szamb) znacznie ograniczy emisje nieczysto�ci do gruntu i wód podziemnych.

Bior�c pod uwag� ilo��, rodzaj oraz stopie� oczyszczania �cieków bytowych odprowadzanych po 

ich  oczyszczeniu  w  biologicznej  oczyszczalni  �cieków  nale�y  stwierdzi�,  �e  nie  powinny one 

wpłyn�� na pogorszenie jako�ci wody w odbiorniku.

Warto��  st��e�  zanieczyszcze�  w  �ciekach  sanitarnych  na  wylocie  nie  powinna  przekroczy�

wielko�ci  dopuszczalnych uj�tych Rozporz�dzeniem Ministra  �rodowiska z dnia  24 lipca  2006 

roku w sprawie warunków, jakie nale�y spełnia� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 134 poz. 

984).
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Zaprojektowany  układ  uruchamia�  pod  nadzorem  przedstawiciela  producenta  urz�dze�.  Przed 

przyst�pieniem  do  rozruchu  przeprowadzi�  szkolenie  przyszłego  u�ytkownika  oraz  dostarczy�

instrukcj� obsługi układu w wersji papierowej wraz z opisem technologii, sposobów uruchamiania 

poszczególnych elementów,  zaleceniami.  Na wykonawcy ci��y obowi�zek wykazania uzyskania 

min.  94%  sprawno�ci  oczyszczania  �cieków  przed  przekazaniem  obiektów  u�ytkownikowi  i 

Inwestorowi.  W  tym  celu  nale�y  wykona�  pełne  analizy  �cieków  surowych  i  �cieków 

oczyszczonych. Uzyskanie efektu ekologicznego b�dzie stanowiło podstaw� do odbioru ko�cowego 

robót.

���!�@���������"�����*������ ��

Warunkiem uzyskania przewidzianych efektów oczyszczalni �cieków jest wła�ciwe eksploatowanie 

oczyszczalni  .  Nie  przewiduje  si�  stałej  obsługi  oczyszczalni  niemniej  jednak  konieczne  jest 

okresowe kontrolowanie jej pracy i przegl�d urz�dze�.

Uwaga:  Przy obsłudze urz�dze�  na oczyszczalni  �cieków zwraca�  nale�y szczególn�  uwag�  na 

bezpiecze�stwo  i  higien�  pracy.  Wszelka  styczno��  ze  �ciekami  stanowi  powa�ne  zagro�enie 

sanitarne  dla  obsługuj�cego.  Przed  wej�ciem  do  zbiornika  oczyszczalnie  nale�y  do  staranie 

przewentylowa�.  W trakcie pracy w obr�bie zbiornika  nale�y przestrzega�  ogólnych  przepisów 

BHP.

���(�7�$�� �������$�

Wywóz osadu z oczyszczalni �cieków nale�y powierzy� wyspecjalizowanym firm� dysponuj�cym 

taborem asenizacyjnym. Przy nominalnym obci��eniu oczyszczalni wywóz osadu przeprowadza si�

1x w roku. 

���+�
�������� ��������*����$��������

W razie  braku  dostawy energii  elektrycznej  trwaj�cej  kilkana�cie  godzin  nale�y wypompowa�

wozem  asenizacyjnym  cz���  osadu  nadmiernego  (obumarłego).  Podczas  awarii  dmuchawy 

powietrza i wyjmowaniu do naprawy nale�y wył�czy�  bezpieczniku elektryczne umieszczone w 

szafce  elektrycznej.  W  razie  awarii  dmuchawy  powietrza  trwaj�cej  kilka  godzin  nie  nale�y 

wypompowywa� �cieków.  Wypompowanie  �cieków  z  oczyszczalni  nale�y  wykonywa�  przy 

przedłu�aj�cej si� awarii. Poziom usuni�tych  �cieków nale�y uzupełni� wod�.

Je�eli istnieje mo�liwo�� wyeliminowania przyczyn awarii w ci�gu 12-24 godzin od jej zaistnienia 
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to awaria zostanie usuni�ta poprzez wymian� wadliwego elementu. Jako�� �cieków nie ulegnie w 

tym  przypadku  znacz�cemu  pogorszeniu,  oczyszczalnia  po  jej  uruchomieniu  i  sprawdzeniu 

parametrów pracy urz�dze� nie wymaga czynno�ci rozruchowych.

Aby nie dopu�ci� do awarii urz�dzenia nale�y podpisa� umow� serwisow� i wykonywa� regularne 

przegl�dy  oczyszczalni.  Prawidłowa  konserwacja  oczyszczalni  gwarantuje,  �e  podzespoły 

funkcjonuj�  prawidłowo  tak  jak  zostały  wyregulowane  przez  producenta,  dzi�ki  czemu 

zanieczyszczenia s� usuwane, a sterowanie działa prawidłowo.

Opracowanie:
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Przedsi�biorstwo Usług, Handlu i Produkcji BUDGRI
mgr in�. Alfred Lenkiewicz

48-316 Łambinowice, Wierzbie 25

tel. kom. 606 29 67 67, e-mail: alfredlenkiewicz@op.pl

NIP 753-002-06-17, REGON 530620471

Wierzbie, wrzesie� 2013r.

O�WIADCZENIE

Nazwa opracowania:

PROJEKT PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI �CIEKÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWO�CI KORZ�KWICE 
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Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  budowa  przydomowych  oczyszczalni  �cieków  w 

miejscowo�ci Korz�kwice, z. nr 11, dz. nr 110, 107, 73, 44/1 na terenie gminy Pakosławice.

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego wchodz�  nast�puj�ce  obiekty oraz  elementy 

zagospodarowania terenu:

- budowa kanalizacji sanitarnej doprowadzaj�cej �cieki surowe do oczyszczalni PCV 160mm oraz 

odprowadzaj�cej �cieki oczyszczone od oczyszczalni do odbiorników PCV 110mm,

- monta� studni inspekcyjnej Dn315mm,  

- monta� przydomowych biologicznych oczyszczalni �cieków BIOLCAR typB6 i B15, 

- monta� studni chłonnej,

- monta� kabla zasilaj�cego,

- monta� skrzynki na kompresor,

- monta� przewodów napowietrzaj�cych.
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W  obecnej  chwili  teren  obj�ty  inwestycj�  posiada  infrastruktur�  techniczn�  kanalizacji 

indywidualnej w postaci zbiorników bezodpływowych. Posesje obj�te opracowaniem podł�czone s�

do gminnego wodoci�gu oraz zasilane s� energi� elektryczn� z linii napowietrznej, lub kablowej. 

Na terenie obj�tym inwestycj� znajduj� si� równie� kable teleenergetyczne. 

Zaprojektowano 2 przydomowe biologiczne oczyszczalnie �cieków. Oczyszczalnie zaprojektowano 

na posesjach w pobli�u obsługiwanych przez nie budynków.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obr�b Korz�kwice znajduje si� w 

strefie „OW” obserwacji archeologicznej
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a) Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, 

brak przykrycia wykopu),
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- zasypanie pracownika w wykopie w�sko przestrzennym (brak zabezpieczenia �cian wykopu przed 

obsuni�ciem si�, obci��enie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodz�cym z wykopu),

-  potr�cenie pracownika lub osoby postronnej ły�k�  koparki  przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dost�pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by� prowadzone na podstawie projektu okre�laj�cego poło�enie instalacji i 

urz�dze� podziemnych, mog�cych znale�� si� w zasi�gu prowadzonych robót.  

b) Wykonywanie wykopów o �cianach pionowych bez rozparcia o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,0m. 

Zagro�enie  mo�e  wyst�pi�  przy  wykonywaniu  oczyszczalni,  studni  rewizyjnej  oraz  sieci 

zewn�trznych.

Istnieje ryzyko osuni�cia si� ziemi i zasypania pracowników znajduj�cych si� w wykopie.  

c) Roboty, przy których wykonywaniu wyst�puje ryzyko upadku z wysoko�ci (d�wigi itp.). Upadek 

z  wysoko�ci  mo�e nast�pi�  w trakcie realizacji  wszystkich  prac,  do których wykonania  nale�y 

wykorzysta�  d�wig.  Zagro�enie  dotyczy  wszystkich  pracowników  wykonuj�cych  roboty  na 

wysoko�ci.

d) Roboty wykonywane pod lub w pobli�u przewodów linii elektroenergetycznych, w odległo�ci 

liczonej  poziomo  od  skrajnych  przewodów,  mniejszej  ni�  15,0m  –  dla  linii  o  napi�ciu 

znamionowym  powy�ej  30  kV,  lecz  nie  przekraczaj�cym 110  kV.  Szczególnie  nale�y zwróci�

uwag�  na prac�  z  wykorzystaniem pojazdów i  maszyn  budowlanych  w pobli�u słupów i  sieci 

wysokiego napi�cia. Zagro�enie dotyczy wszystkich pracowników obecnych w strefie zagro�onej. 

e) Roboty prowadzone w temperaturze poni�ej -10ºC. 

W  przypadku  wykonywania  prac  w  okresie  zimowym  mo�e  wyst�pi�  zagro�enie  zwi�zane  z 

po�lizgni�ciem si�  i  upadkiem. Szczególnie niebezpieczne mog�  by�  w takiej  sytuacji  prace na 

wysoko�ci. 

f)  Podczas  zabezpieczania  konstrukcji  betonowych  i  stalowych  przed  szkodliwym  działaniem 

czynników zewn�trznych (pokrywanie elementów lepikami, foliami w płynie itd.) mo�e pojawi� si�

ryzyko zatrucia oparami szczególnie podczas prac w zamkni�tych przestrzeniach.

g)  Roboty  budowlane  w  oczyszczalniach,  studniach,  kanałach  i  innych  niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkni�tych.

Zagro�enie mo�e nast�pi� na skutek wpadni�cia pracownika do wn�trza oczyszczalni czy studni, 

zasypania ziemi�, uszkodzenia ciała, a szczególnie głowy przy pracach prowadzonych w miejscach 

ciasnych i �le o�wietlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy monta�u i demonta�u ci��kich elementów.

Niekontrolowane oderwanie lub p�kniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji mo�e 
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wyst�pi�  przy  zastosowaniu  nieodpowiednich  zawiesi  lub  zaczepienie  ich  w  odpowiednich 

punktach.  Skutkiem niewła�ciwego podwieszenia mo�e zast�pi� upadek elementu o du�ej masie z 

du�ej wysoko�ci, zagra�aj�c �yciu b�d�  uszkodzeniu ciała.

Zagro�enie  dotyczy  wszystkich  pracowników,  wykonuj�cych  roboty  w  pobli�u  montowanych 

elementów.

i) Upadek narz�dzi z wysoko�ci.

Upadek  narz�dzi  z  wysoko�ci  mo�e  nast�pi�  w  trakcie  realizowania  prac  d�wigu.  Mo�e 

spowodowa�  trwałe uszkodzenie ciała lub �mier�.  Zagro�enie dotyczy wszystkich pracowników, 

którzy mog� znajdowa� si� pod d�wigiem.

j) Podwieszenie zbyt du�ych ci��arów przy niewła�ciwym wysi�gu d�wigu.

Podwieszenie zbyt du�ych ci��arów lub podwieszanie ci��arów na niewła�ciwym wysi�gach mo�e 

spowodowa�  awari�  lub  przewrócenie  si�  d�wigu.  Zagro�enie  mo�e  mie�  miejsce  w  trakcie 

prowadzenia  wszystkich  prac  przy u�yciu  d�wigu.  Skutkiem wyst�pienia  zagro�enia  mo�e  by�

�mier� lub trwałe uszkodzenie ciała.

k) Przebywanie w zasi�gu pracy d�wigów. 

Na skutek braku wła�ciwej organizacji pracy, b�d� nieuwagi pracownika, mo�e nast�pi� uderzenie 

pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia d�wigowe.

l) Niewła�ciwa kolejno�� monta�u.

Niewła�ciwa kolejno�� monta�u mo�e spowodowa� zawalenie si� cz��ci elementów konstrukcji lub 

nawet cz��ci obiektu. Zagro�enie wyst�puje przez cały okres prowadzenia prac.

m) Prace z u�yciem elektronarz�dzi.

Niewła�ciwe  u�ytkowanie  elektronarz�dzi  mo�e  grozi�  pora�eniem  pr�dem  i  w  nast�pstwie 

poparzeniami ciała lub powa�niejszymi skutkami.

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu których wyst�puje działanie substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagra�aj�cych bezpiecze�stwu i zdrowiu ludzi.

o) Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u�yciu maszyn i urz�dze�

technicznych:

- pochwycenie ko�czyny górnej lub ko�czyny dolnej przez nap�d (brak pełnej osłony nap�du),

-  potr�cenie pracownika lub osoby postronnej ły�k�  koparki  przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dost�pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-  pora�enie  pr�dem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilaj�cych  urz�dzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urz�dzenia techniczne oraz narz�dzia zmechanizowane powinny by� montowane, 
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eksportowane i obsługiwane zgodnie z instrukcj� producenta oraz spełnia� wymagania okre�lone w 

przepisach dotycz�cych systemu oceny zgodno�ci.

Maszyny i inne urz�dzenia techniczne, podlegaj�ce dozorowi technicznemu, powinien udost�pni�

organom kontroli  dokumentacj�  techniczno  –  ruchow�  lub  instrukcj�  obsługi  tych  maszyn  lub 

urz�dze�.

Operatorzy lub maszyni�ci maszyn budowlanych, kierowców wózków i innych maszyn o nap�dzie 

silnikowym powinni posiada� wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz�dze� technicznych które nie posiadaj� kabin 

powinny by�:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj�cymi przedmiotami, 

- osłoni�te w okresie zimowym.
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Przed  rozpocz�ciem  prac,  a  zwłaszcza  przed  rozpocz�ciem  wykonywanych  prac  szczególnie 

niebezpiecznych  zaleca  si�  przeprowadzenie  szkolenia  BHP  wszystkich  pracowników 

uczestnicz�cych w wy�ej wspominanych pracach. Szkolenie prowadzone powinno by� przez osoby 

maj�ce odpowiednie uprawnienia, a fakt odbycia szkolenia ka�dy pracownik powinien potwierdzi�.

Obowi�zuj�ce szkolenia BHP:

- okresowe, 

- podstawowe,

- instrukta� targowiskowy.

Ka�dy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada� aktualne badania lekarskie stwierdzaj�ce o 

jego zdolno�ci do wykonywania zawodu.

Dla  ka�dego  stanowiska  pracy  powinna  by�  sporz�dzona  karta  oceny  ryzyka  zawodowego,  z 

zidentyfikowanym �ródłem zagro�enia  i  wymaganiami  bezpiecze�stwa.  W zale�no�ci  o  stopnia 

wyst�puj�cych  zagro�e�  i  stopnia  spełnienia,  oszacowana  powinna  by�  kategoria  ryzyka 

zawodowego.

W przypadku wyst�pienia bardzo du�ego lub du�ego ryzyka zwi�zanego z wykonywaniem prac na 

danym  stanowisku,  podj�te  zostan�  działania  koryguj�ce  i  zapobiegawcze,  maj�ce  na  celu 

obni�enia ryzyka do akceptowalnego poziomu. Ka�dy pracownik przed podj�ciem pracy powinien 

by� zapoznany z ocen� ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy.

Ka�dy pracownik budowy ma obowi�zek zapozna� si� z nast�puj�cymi instrukcjami:
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- przeciwpo�arow� dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysoko�ci, praca 

mechanicznych �rodków transportu,  praca z materiałami �r�cymi,  toksycznymi, wybuchowymi i 

itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym b�d� zatrudnieni pracownicy w nast�puj�cych 

zawodach:  operatorzy  sprz�tu,  monta�y�ci  konstrukcji  betonowych  i  �elbetowych,  monta�y�ci 

oczyszczalni, kanalizacji sanitarnej, murarze, tynkarze, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani.

Układanie mieszanki betonowej:

- zachlapanie oczu, 

- chemiczne uszkodzenie naskórka,

-  stosowanie  okularów  ochronnych  i  r�kawic 

roboczych,

- stosowanie r�kawów przy pojemnikach do betonu,

Hałas spowodowany prac� maszyn.

- ujemny wpływ na organy słuchowe, -  stosowanie  nauszników  ochronnych  przez 

operatorów sprz�tu,

Stosowanie elektronarz�dzi.

- pora�enie pr�dem, uraz ciała, -  stosowanie sprawnych elektronarz�dzi,  z  podwójn�
ochron�  elektryczn�,  codzienna kontrola sprawnoo�ci 

sprz�tu,

Podczas wykonywania prac budowlanych zwi�zanych z budow�  podczyszczalni �cieków nale�y 

zabezpieczy�  teren  budowy  oraz  ustawi�  tablic�  informacyjn�  zawieraj�c�  numery  telefonów 

alarmowych.

Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami.
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Bezpo�redni  nadzór  nad  bezpiecze�stwem  i  higien�  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawuj�

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowi�zków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo�rednich zagro�e�

dla �ycia lub zdrowia pracowników.
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Niewła�ciwa ogólna organizacja pracy:

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada�,

- niewła�ciwe polecenia przeło�onych,
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- brak nadzoru,

- brak instrukcji posługiwania si� czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odst�pstw od zasad bezpiecze�stwa pracy,

- brak lub niewła�ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze�stwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez bada� lekarskich.

Niewła�ciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewła�ciwe usytuowanie urz�dze� na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przej�cia i doj�cia,

- brak �rodków ochrony indywidualnej lub niewła�ciwy ich dobór.
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Niewła�ciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego b�d�ce �ródłem zagro�enia, 

- niewła�ciwa stateczno�� czynnika materialnego,

- brak lub niewła�ciwe urz�dzenia zabezpieczaj�ce,

- brak lub niewła�ciwa sygnalizacja zagro�e�,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

Niewła�ciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zast�pczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

Wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.

Niewła�ciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewła�ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wyst�puj�cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- okre�lenia podstawowych wymaga� bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien:

- organizowa� stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy,

- dba� o sprawno�� �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

-  organizowa�,  przygotowywa�  i  prowadzi�  prace,  uwzgl�dniaj�c  zabezpieczenie  pracowników 

przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  zwi�zanymi  z 

warunkami �rodowiska pracy, 

- dba� o bezpieczny i higienicznych stan pomieszcze� pracy i wyposa�enia technicznego, a tak�e o 

sprawno�� �rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podj�� stosowne �rodki profilaktyczne majce na celu:

-  zapewni�  organizacj�  pracy i  stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj�cy pracowników przed 

zagro�eniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uci��liwych,

-  zapewni�  likwidacj�  zagro�e�  dla  zdrowia   i  �ycia  pracowników  głównie  przez  stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powoduj�cych takich zagro�e�,

-  w  razie  stwierdzenia  bezpo�redniego  zagro�enia  dla  �ycia  lub  zdrowia  pracowników  osoba 

kieruj�ca, pracownikami obowi�zana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podj�cia działa� w 

celu usuni�cia tego zagro�enia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by� wyposa�eni w �rodki ochrony indywidualnej oraz 

odzie� i obuwie robocze.

�rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa u�ytkowników tych 

�rodków  powinny  zapewnia�  wystarczaj�c�  ochron�  przed  wyst�puj�cymi  zagro�eniami  (np. 

upadek z wysoko�ci, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowi�zany jest informowa� pracowników o sposobach posługiwania si� tymi 

�rodkami.
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Osob� odpowiedzialn� za wdra�anie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z 

podległym  mu  personelem  technicznym  z  ramienia  Wykonawcy,  posiadaj�cym  stosowne 

uprawnienia. Kierownik budowy osobi�cie i za po�rednictwem swoich podwładnych koordynuje i 

organizuje prace na budowie w taki sposób, aby była ona bezpieczna.

Przedstawiciele ewentualnych podwykonawców odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed 

podj�ciem robót potwierdzaj� fakt zapoznania si� z warunkami BIOZ na budowie i zobowi�zuj� si�
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do  ich  przestrzegania.  Podwykonawcy  otrzymuj�  instrukcje  i  informacje  o  zagro�eniach 

wynikaj�cych  z  rodzaju  robót  i  ich  lokalizacji,  warunków  gruntowych  i  wodnych.  Wskazane 

zostan� im miejsca na składowanie materiałów i parkowanie sprz�tu i maszyn.

Kontrol�  wszystkich  wykonawców  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bezpiecze�stwa  i  ochrony 

zdrowia  oraz  planu  BIOZ,  niezale�nie  od  nadzoru  technicznego  mo�e  prowadzi�  uprawniony 

inspektor  ds.  BHP,  który sporz�dza raport  z  wyszczególnionymi poleceniami,  spostrze�eniami i 

wnioskami  dotycz�cymi  nieprzestrzegania  przepisów  w  zakresie  bezpiecze�stwa  na  budowie. 

Kierownik  budowy po  zapoznaniu  si�  z  nimi,  dodaje  polecenie  usuni�cia  nieprawidłowo�ci  w 

funkcjonowaniu BIOZ osobie bezpo�rednio odpowiedzialnej.  Nie wykonanie polece�  inspektora 

BHP mo�e  by�  podstaw�  dla  kierownika  budowy do  wstrzymania  robót  realizowanych  przez 

podwykonawc� z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania si� podwykonawcy 

od  przestrzegania  przepisów  bezpiecze�stwa,  kierownik  budowy  ma  prawo  powiadomi�

kierownictwo  firmy  podwykonawczej  i  wnioskowa�  o  zmian�  osoby  nadzoruj�cej  ze  strony 

podwykonawcy. Pracownicy nie stosuj�cy si� do przepisów BIOZ na budowie mog� by� usuwani z 

budowy.

Kierownik  budowy b�dzie  ��dał  od  podwykonawców  okazania  dokumentów potwierdzaj�cych 

aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia pracowników do wykonywania robót.  

Sprawy  dotycz�ce  funkcjonowania  planu  BIOZ  powinny  by�  stałym  punktem  narad 

koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie b�d� zdawane relacje, opinie i wnioski maj�ce na celu 

podniesienie poziomu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie
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