
Przedsiębiorstwo Usług, Handlu i Produkcji BUDGRI
mgr inż. 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

Nazwa opracowania:

PROJEKT PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWO ŚCI GOSZOWICE - PRZYSIÓŁEK 

ŚMIŁOWICE – dz. nr 381 ,106/28 W GMINIE PAKOSŁAWICE

Stadium dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Pakosławice

Reńska Wieś 1

48-314 Pakosławice

Wykonawca projektu: PUHiP ,,BUDGRI” Alfred Lenkiewicz

Wierzbie 25

48-316 Łambinowice
                     

 Autorzy opracowania:

Nazwa opracowania: Imię nazwisko Nr uprawnień

Projektant: inż. Jerzy Kotkiewicz

Opracowanie: mgr inż. Alfred Lenkiewicz

egz. 2

Wierzbie, czerwiec 2014r.

1



ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp 4

2. Projekt zagospodarowania terenu 5

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 6

4. Gospodarka osadowa 11

5. Wyniki badań geologicznych 12

6. Wytyczne wykonania robót 13

7. Odtworzenie nawierzchni 17

8. Ogólne wytyczne organizacji budowy 17

9. Czynności odbiorowe i uwagi końcowe 18

10. Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko 19

11. Wytyczne eksploatacji oczyszczalni 19

II. TABELE

TAB. 1 Zestawienie  dobranych  urządzeń  oraz  ilość  i  sposób  odprowadzanych 
ścieków dla posesji w m. Goszowice - przysiółek Śmiłowice;

22

III. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu Śmiłowice 12 dz. nr 381, 106/28 24

Rys. nr 2 Schemat przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków 
Bioclar typ B20

25

Rys. nr 3 Schemat wylotu do rowu 26

IV. ZAŁ ĄCZNIKI 

- Oświadczenie projektantów; 28

- Uprawnienia projektantów oraz zaświadczenie przynależności do izby; 29

- Informacja BIOZ; 33

- Wypis z ewidencji gruntów; 42

- Deklaracje, certyfikaty, świadectwa i sprawozdanie z badań oczyszczalni Bioclar 45

- Pozwolenia, uzgodnienia i opinie; 57

2



I. CZĘŚĆ OPISOWA
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1.Wstęp.

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Goszowice – przysiółek Śmiłowice, dz. nr 381, 106/28 na terenie Gminy 

Pakosławice.

Opracowanie jest podstawą do zgłoszenia prac budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres opracowania obejmuje:

- indywidualny dobór urządzeń oczyszczalni ścieków Bioclar typ B20,

-  lokalizacja urządzeń  oczyszczalni ścieków w terenie dla posesji  objętych opracowaniem oraz 

przedstawienie lokalizacji na mapie w skali 1:1000,

- opis techniczny.

1.2 Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Pakosławice a PUHiP BUDGRI, Alfred Lenkiewicz, Wierzbie 

25, 48-316 Łambinowice,

- Wizja lokalna w terenie,

- Mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:1000,

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 

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

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

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

- Rozporządzenie 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),

-  Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 

2013r.  zmieniające  rozporządzenie  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 ścieków,

- Obowiązujące normy i przepisy prawne.
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2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Goszowice – przysiółek Śmiłowice, dz. nr 381, 106/28 na terenie Gminy 

Pakosławice.

Opracowanie jest podstawą do zgłoszenia prac budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres opracowania obejmuje:

- indywidualny dobór urządzeń oczyszczalni ścieków Bioclar typ B20,

-  lokalizacja urządzeń  oczyszczalni ścieków w terenie dla posesji  objętych opracowaniem oraz 

przedstawienie lokalizacji na mapie w skali 1:1000.

2.2 Lokalizacja obiektów.

Oczyszczalnie  ścieków  zlokalizowano  na  posesjach,  w  miejscach  ustalonych  z  właścicielami 

posesji.

Lokalizację oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną doprowadzającą ścieki surowe do 

oczyszczalni  z  budynków  mieszkalnych  oraz  kanalizacją  odprowadzającą  ścieki  oczyszczone 

przedstawiono na rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu.

Wyszczególnienie  działek,  objętych  inwestycją  w  miejscowości  Goszowice  –  przysiółek 

Śmiłowice:

Lp.
Nazwa właściciela/eksploratora 

PBOŚ
Miejscowość

Nr 
działki

Nr rys.

Sposób 
odprowadzenia 
ścieków 

oczyszczonych

1.

Śmiłowice 12 m.1
Śmiłowice 12 m.2
Śmiłowice 12 m.3
Śmiłowice 12 m.4

381
106/28

1 Rów 

2.3 Stan istniejący i projektowane zagospodarowanie terenu.

W  obecnej  chwili  teren  objęty  inwestycją  posiada  infrastrukturę  techniczną  kanalizacji 

indywidualnej w postaci zbiorników bezodpływowych. Posesje objęte opracowaniem podłączone są 

do gminnego wodociągu oraz zasilane są energią elektryczną z linii napowietrznej, lub kablowej. 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się również kable teleenergetyczne. 

Zaprojektowano przydomową  biologiczną  oczyszczalnię  ścieków. Oczyszczalnię  zaprojektowano 

na posesji w pobliżu obsługiwanego przez nią budynku.
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Odprowadzenie oczyszczonych ścieków zlokalizowano do rowu (dz.  nr  106/28),  trwały zarząd 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik (pismo nr Zn.Spr.ZG3 

2126-6/2011 z dnia 07.11.2011r.).

Uzgodnienia są zamieszczone w części załącznikowej opracowania.

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów chronionych Natura 2000.

2.4 Odbiornik wód oczyszczonych. 

W miejscowości  Goszowice – przysiółek Śmiłowice, będą  występować  jeden rodzaj  odbiornika 

ścieków oczyszczonych:

a) rów,

2.5 Warunki odprowadzania wód do odbiornika.

Przyjęto,  że stężenie zanieczyszczeń  w odpływie z oczyszczalni  muszą  odpowiadać  warunkom 

stawianym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984) 

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

warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

Pismem nr  Zn.Spr.ZG3  2126-6/2011 z dnia 07.11.2011r..  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Prudnik określiło  warunki  na odprowadzenie oczyszczonych ścieków 

oraz  realizację  budowli  wylotowej  do  rowu  we  wsi  Goszowice  –  przysiółek  Śmiłowice,  gm. 

Pakosławice.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu objętego inwestycją.

Zaprojektowano  biologiczną  oczyszczalnię  ścieków  dla  1  posesji  na  terenie  miejscowości 

Goszowice – przysiółek Śmiłowice.

Projektowana  biologiczna  przydomowa  oczyszczalnia  ścieków  oparta  jest  na  reaktorze 

biologicznym i zgodne są  z normą  PN-EN 12566-3+A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków dla 

obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50”. Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na terenie 

przy obsługiwanym budynku mieszkalnym. 

Z istniejącego budynku ścieki doprowadzane będą istniejącym i nowo projektowanym przewodem 

bezpośrednio  do  oczyszczalni  ścieków.  Nowo  projektowany  kanał  doprowadzający  ścieki  do 

oczyszczalni  zaprojektowano  z  rur  PCV  o  średnicy  160  mm.  W  przypadku  gdy  przewód 

wychodzący z budynku jest  o  innej  średnicy niż  projektowany,  to można dostosować  średnice 
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przewodu  projektowanego  do  średnicy  przewodu  istniejącego.  Należy  wówczas  pamiętać,  że 

minimalny spadek dla rury Dz 160 wynosi 1,5% a, dla rur Dz 110 mm 2-3%.

W przypadku złego stanu istniejącej instalacji zaleca się wymianę na nową. 

Z oczyszczalni z bioreaktorem ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie rurociągiem Dz 110 mm, w 

do zakładanego według projektu odbiornika (rów).

Na wylocie kanalizacji odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu  zabudować zasuwę burzową 

jednoklapową Dn 110 w studzience Dn 600 z włazem żeliwnym.

Po trasie przyłącza zaprojektowano studzienkę inspekcyjną o średnicy Dn 315 mm z PE (PP) lub 

PCV.

Zaprojektowane studzienki inspekcyjne składają się z :

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

połączeniowy.  Konstrukcja  kinety  pozwala  na  zmianę  kierunku  kanału  o  15°,  30°,  45°,  90°. 

Podstawa kinety pozwala na ustawienie jej bezpośrednio na podłożu gruntowym.

- Rura trzonowa wykonana z PE pozwala dostosować wysokości studzienki do potrzeb. Możliwe 

jest  wykonanie  w  ścianie  rury  trzonowej  dodatkowego  połączenia  przewodu.  Zewnętrzne 

użebrowanie ścian studzienki  zapewnia całej  strukturze właściwą  sztywność  i  wytrzymałość  na 

zmienne obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem.

- Rura teleskopowa.

- Właz żeliwny do rury teleskopowej B125 lub B400.

Istniejące  szczelne  zbiorniki  na  nieczystości  należy  zlikwidować  poprzez  odcięcie  dopływu 

ścieków, demontaż bądź zasypanie.

Po  zakończeniu inwestycji  teren poza obiektami kubaturowymi zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego.

Zestawienie posesji na których zaprojektowano przydomowe oczyszczalnie ścieków przedstawiono 

w Tab. 1. 

3.2 Przyjęta technologia. 

Podstawą technologii BIOCLAR jest reaktor biologiczny. Wewnątrz reaktora znajduje się komora 

aktywacyjna (A),  gdzie odbywa się  proces usuwania związków azotowych i  fosforowych przy 

pomocy zmodyfikowanych kultur  bakterii,  aktywujących proces wytrącania osadu oraz komora 

separacyjna  (S),  gdzie  aktywny  osad  jest  oddzielany (klarowany)  od  oczyszczonych  ścieków. 

Komora  aktywacyjna  podzielona  została  na  części  i  obszary  z  odpowiednimi  warunkami  do 

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

nitryfikacyjny (N).  Obszary te połączone są  ze sobą  poprzez kanały oraz  system wewnętrznej 
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recyrkulacji (IR). Oczyszczalnia zawiera również obszar mechanicznego oczyszczania wstępnego 

(MP), gdzie ścieki w początkowej fazie są filtrowane przez specjalny kosz filtracyjno – zbierający. 

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 wewnętrzna,  ADS – system 

napowietrzający, AD – dyfuzor, V – zawory, AM  – urządzenie napowietrzająco – mieszające, AL  – przesyłacze 

powietrza

Następnie ścieki przekazywane są do komory znajdującej się tuż poniżej kosza, gdzie znajduje się 

aktywny  osad  recyrkulowany  z  przestrzeni  separacyjnej  dzięki  działaniu  przesyłających  pomp 

powietrznych  (AL).Mieszanie,  cyrkulacja  i  recyrkulacja  jest  uzyskiwana  dzięki  wykorzystaniu 

sprzężonego powietrza, które jest wtłaczane poprzez odpowiedni kompresor (dmuchawę) – jedyny 

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

czynnego osiągane jest poprzez jeden lub kilka precyzyjnych dyfuzorów (AD), które połączone są z 

dmuchawą poprzez system dystrybucji powietrza (ADS). Natomiast dopływ tlenu do bioreaktora 

kontroluje się poprzez regulację zaworów (V) dystrybutora powietrza. 

3.3 Część technologiczna. 

3.3.1 Obliczanie ilości ścieków.

Ilość  ścieków przypadająca na jednego mieszkańca określono na podstawie  przeciętnych  norm 
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zużycia wody w gospodarstwach domowych wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Na podstawie powyższego Rozporządzenia przyjęto,  że ilość  ścieków przypadająca na jednego 

mieszkańca na terenie nieskanalizowanym wynosi 1 RLM = 150 l/d = 0,15 m3/d przy wyposażeniu 

gospodarstwa domowego w następujące instalacje: wodociąg, ubikacje,  łazienka, lokalne źródło 

ciepłej wody.

Dobowa ilość ścieków dla gospodarstwa [m3/d]

Ilość ścieków obliczono zakładając, że w gospodarstwie przebywa n osób.

Q = n x 0,15 m3/d

3.2.2 Obliczenie ładunku i stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych. 

Ścieki doprowadzane do oczyszczalni są typowymi ściekami gospodarczo bytowymi. Nie zawierają 

składników  mających  wpływ  na  zmianę  charakteru  ścieków,  tj.  związków  agresywnych  czy 

toksycznych.

Przeciętne stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych wynoszą :

- S BZT5 = 350 gO2/ m3

- S ChZT = 840 gO2/ m3

- S zawiesina ogólna =  500 gO2/ m3

Niezbędny stopień oczyszczania ścieków warunkuje i określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do 

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

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

- S BZT5 = 40 gO2/ m3

- S ChZT = 150 gO2/ m3

- S zawiesina ogólna =  50 gO2/ m3

Stąd niezbędna redukcja zanieczyszczeń wynosi: 

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

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

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

Efektywność oczyszczania w oparciu o przyjęty system jest następująca :

- BZT5                         - 95%

- ChZT                        - 89,5%

- zawiesina ogólna      - 95%
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Zabrania się i doprowadzania do oczyszczalni ścieków innych niż bytowo-gospodarcze. 

3.4 Charakterystyka obiektów oczyszczalni ścieków.

3.4.1 Bioreaktor .

Zastosowanie bioreaktora powinno zapewnić:

-  wysoki  stopień  oczyszczenia  ścieków  i  osiągnięcie  parametrów  wymaganych  przez  w/w 

Rozporządzenie Ministra Środowiska,

-  możliwość bezpośredniego oprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu lub do wody,

-  bezobsługową prace systemu oczyszczonych ścieków,

-  możliwość pobrania próbek oczyszczonych ścieków,

- dużą odporność na zmiany obciążenia.

Reaktor biologiczny w technologii BIOCLAR. Wewnątrz reaktora znajduje się komora aktywacyjna 

oraz  komora separacyjna.  Komora aktywacyjna podzielona została na części  i  obszary:  obszar 

fermentacji anaerobowej, obszar denitryfikacyjny i nitryfikacyjny. Obszary te połączone są ze sobą 

poprzez  kanały  oraz  system  wewnętrznej  recyrkulacji.  Oczyszczalnia  zawiera  również  obszar 

mechanicznego oczyszczania wstępnego. Następnie ścieki przekazywane są do komory znajdującej 

się tuż poniżej, gdzie znajduje się aktywny osad recyrkulowany z przestrzeni separacyjnej dzięki 

działaniu przesyłających pomp powietrznych. Mieszanie, cyrkulacja i recyrkulacja jest uzyskiwana 

dzięki wykorzystaniu sprzężonego powietrza, które jest wtłaczane poprzez odpowiedni kompresor 

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

utrzymanie  zawiesiny  osadu  czynnego  osiągane  jest  poprzez  jeden  lub  kilka  precyzyjnych 

dyfuzorów,  które  połączone  są  z  dmuchawą  poprzez  system  dystrybucji  powietrza.  Natomiast 

dopływ tlenu do bioreaktora kontroluje się poprzez regulację zaworów dystrybutora powietrza. 

3.4.2 Dobór bioreaktorów.

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
Wydajność w m3/dobę 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/dobę 120-360 360-600 600-900 900-1200 1200-1800 1800-2400
Waga w kg 135 150 180 320 500 570
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 ścieków oczyszczonych.

Parametry wyjściowe wody po oczyszczeniu

Wskaźnik BIOCLAR Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006  
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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

3.4.3 Wylot ścieków oczyszczonych do rowu.

Odprowadzanie do rowu zaprojektowano z rur PCV Dz 110 mm. Minimalny spadek odprowadzenia 

to 1,5%. W przypadku rurociągu zamontowanego płycej niż 1,2 m p.p.t. należy go zabezpieczyć 

przed przemarzaniem. Wylot do rowu należy wykonać z prefabrykowanych płyt żelbetowych, dno 

zabezpieczyć przed rozmywaniem brukiem lub kamieniem łamanym wraz ze spoinowaniem, 2m 

poniżej  i  2m  powyżej  projektowanych  wylotów  od  dna  rowu.   Na  wylotach kanalizacji 

odprowadzającej  ścieki  oczyszczone  zabudować  zasuwę  burzową  jednoklapową  Dn  110  w 

studzience Dn 600 z włazem żeliwnym. Schemat wylotu do rowu przedstawiono na rys. nr 3. 

3.5 Uzbrojenie.

- Kanały grawitacyjne ścieków surowych z rur PCV o średnicy 160 mm, ścieków oczyszczonych z 

rur PCV o średnicy 110 mm wg PN-EN 1401:1999, kielichowych, uszczelnianych pierścieniami 

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

PCV klasy jak rury.

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

w kierunku przepływu ścieków.

- Przewód napowietrzający o średnicy 25 mm.

- Studzienka inspekcyjna o średnicy Dn 315 mm z PE (PP) lub PCV.

-  Studzienki  inspekcyjna  o  średnicy  Dn  600  mm  z  PE  (PP)  lub  PCV  z  zasuwą  burzową 

jednoklapową.

Lokalizację pokazano w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. nr 1.

Zestawienie przedstawiono na rysunkach i w tabeli nr 1.

4. Gospodarka osadowa.

Osad odkładający się w biologicznej oczyszczalni ścieków powinien być min. raz do roku usuwany 

i przekazywany do utylizacji w oczyszczalni ścieków
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5. Wyniki badań geologicznych.

Celem opracowania było rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych podłoża wskazanego terenu i 

jego przydatności dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Teren  opracowania  położony jest  w  miejscowości  Śmiłowice  –  Przysiółek  Goszowice,  w  gm. 

Pakosławice.

Przy  opracowaniu  dokumentacji  niniejszej  dokumentacji  posłużono  się  mapami,  literaturą 

geologiczną, polskimi normami i branżowymi przepisami prawnymi, a także wynikami prac i badań 

polowych oraz  badań laboratoryjnych. 

5.1 Budowa geologiczna.

Podłoże  geologiczne  rozpoznane  w  ramach  niniejszego  opracowania  otworem  badawczym 

głębokości  4,0  m  od  pow.  terenu  stanowią  utwory  plejstoceńskie  przynależne  wiekowo  do 

zlodowacenia środkowopolskiego, reprezentowane przez piaski drobne, barwy żółto szarej.

Grunty  rodzime  przykryte  są  nasypami  złożonymi  z  piasku,  pyłu,  gruzu  ceglanego  i  gleby, 

miąższości 0,7 m.

5.2 Warunki hydrogeologiczne.

Rozpatrywany teren położony jest w zlewni  Nysy Kłodzkiej.

Wg Mapy Hydrogeologicznej  Polski  w skali  1:200 000 miejscowość  Śmiłowice przynależy do 

XXV2 Podregionu Hydrogeologicznego  Średzko - Otmuchowskiego, w którym główny użytkowy 

poziom wodonośny związany jest z utworami czwartorzędowymi lub trzeciorzędowymi. W rejonie 

miejscowości  Godkowice -  Śmiłowice nie wydzielono Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP).  

Na terenie objętym opracowaniem w wykonanym otworze badawczym stwierdzono występowanie 

wody gruntowej. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono i ustabilizowano pośród 

piasków drobnych, na głębokości 2,50 m od pow. ter., na rzędnej 206,58 m n.p.m. 

Należy podkreślić, że badania wykonano w okresie długotrwałej suszy. 

5.3 Wnioski dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie wykonanych badań w miejscowości Śmiłowice, zostały rozpoznane: 

-   wykształcenie litologiczne utworów budujących podłoże do maksymalnej głębokości 4,0 m od 

pow. terenu,

-   warunki gruntowo - wodne podłoża.

Podłoże terenu badań rozpoznane otworem badawczym do głębokości 4,0 m od pow. terenu jest 

12



uwarstwione, zbudowane z  gruntów:

-  nasypów niebudowlanych - średnio przepuszczalnych,

-  piasków drobnych - średnio przepuszczalnych.

Zbiornik  na  ścieki  (oczyszczalnia)  należy  zabezpieczyć  przed  nierównomiernym  osiadaniem 

podłoża oraz wyporem przez wody gruntowe.

Wg KNR 2-02 w wykopach wystąpią gruntu kat. IV - III.

Projektowany obiekt w powiązaniu z charakterem podłoża (proste warunki gruntowe) proponuje się 

zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

6. Wytyczne wykonywania robót.

Montaż urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 

Przejście przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty i  ściany obiektów wykonać  w tulejach 

ochronnych z PCV lub stalowych, wypełnionych pianką poliuretanową. Średnica tulei ochronnych 

o dwie dymensje większa od średnicy rury przewodowej.

W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy je usunąć i podłoże ustabilizować tłuczniem 

bądź  mieszaniną  piasku  i  cementu.  Urobek  o  dobrej  nośności  wykorzystać  do  podsypki  bądź 

obsypki przy układaniu rurociągów, nie wykorzystane wywieść po uzgodnieniu z inwestorem na 

składowisko odpadów.

Przewody  kanalizacji  grawitacyjnej  i  ciśnieniowej  należy  układać  w  osuszonym  wykopie,  na 

odpowiednio  wyprofilowanym  i  ustabilizowanym  piaszczysty  gruncie  rodzimym,  tak  aby 

spoczywała na nim jedną  czwartą  swojej powierzchni.  Rurociąg grawitacyjny wykonać  z PVC. 

Rury PVC, Dz 160 mm, Dz 110 mm klasy S o szczelnych  kielichowych połączeniach na uszczelkę 

należy  układać  na  dobrze  ubitej  posypce  piaskowej  o  grubości  10  cm.  Zasypka  wykopów 

prowadzona będzie gruntem miejscowym lub dowiezionym z wykorzystaniem miejscowej frakcji 

piaszczystych  z  zagęszczeniem  wymaganym  przez  producenta.  Wykopy  należy  zasypywać 

warstwami 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy.

Zagęszczenie poszczególnych warstw wykopu powinno wynosić:

- wykop do głębokości 0,20 m         Is= 1,00

- wykop do głębokości 1,20 m         Is=  0,95

- wykop poniżej głębokości 1,20 m  Is= 0,9

Przy montażu kanalizacji należy przeprowadzić próbę szczelności.

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

Przewody ciśnieniowe zgodne z PN – 81/B-10725.
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Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych, posiadających świadectwo jakości.

Wszystkie  rurociągi  zaprojektowane  w  strefie  przemarzania  to  jest  płycej  niż  1,2  m  należy 

zabezpieczyć  przed  zamarzaniem  np.  zastosować  otulinę  z  włókien  poliuretanowych  lub  inny 

materiał  izolujący (żużel).  Na terenie  utwardzonym gdzie  występuje  ruch  samochodów należy 

zastosować rurę osłonową stalową. Montaż oczyszczalni należy przeprowadzić zgodnie z załączoną 

instrukcją producenta. Przestrzeganie reżimu technologicznego w obrębie strefy rury, zbiornika daje 

gwarancję  przyszłości  bezawaryjnej  eksploatacji.  Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z 

obowiązującymi  polskimi  normami,  normami  branżowymi,  obowiązującymi  przepisami 

technicznymi, BHP i ppoż.

6.1 Transport i składowanie:

1. W zależności od długości odcinków należy stosować samochody skrzyniowe, przy odcinkach 

dłuższych niż 1m skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy cokołowe.

2.  Na  środkach  transportowych  rury  powinny  być  ułożone  na  podkładach  drewnianych 

stanowiących równe podłoże z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem.

3. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2m.

4. Końce rur powinny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

5. Zestawy oczyszczalni muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i być 

unieruchomione.

6. Wysokość ładunku nie może być większa niż 2 m.

7.  Rozładunek  oraz  składowanie  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  pamiętając  aby 

kompletne  zestawy  oczyszczalni  składować  na  odpowiednia  gładkiej  powierzchni,  wolnej  od 

ostrych występów i w pozycji pionowej i tak aby nie powodować odkształceń.

6.2.Roboty ziemne.

1. Zasady prowadzenia robót ziemnych prowadzone są w gruntach nieskalistych obejmują:

- wykop liniowy otwarte w gruncie kat III i IV,

- oczyszczenie i wykonanie dna wykopu,

- zasypanie wykopów z ubijaniem.

Roboty ziemne należy prowadzić w osuszonym wykopie. Zaleca się prowadzenie robót w okresie 

suchym.

2. Wykopy pod kanały o szerokości 0,9 m w gruntach kat III i IV należy wykonać:

- w terenie otwartym mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m3,
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- w terenie o zwartej zabudowie i dużym zagęszczeniu uzbrojenia podziemnego ręcznie.

3.  Wykop  pod  przyłącze  oraz  kanał  ścieków oczyszczonych  należy  rozpocząć  od  najniższego 

punktu, wykop pod kanału wykonać z minimalnym spadkiem dla średnicy rury.

4. Wykonać wykop otwarty z przekopaniem o 10 cm dla podsypki piaskowej, ziemie składać obok 

wykopu.

5. Dno wykopu wyrównać warstwą 10 cm piasku tak aby rury leżały całą powierzchnia w gruncie.

6. Wykonać zasypkę rurociągów piaskiem gr. 15 cm, obsypka kanału musi być prowadzona aż do 

uzyskania  grubości  warstwy  przynajmniej  0,20  m  (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury, 

pozostałe głębokości wykopu zasypać gruntem rodzimym.

7. Nadmiar gruntu z ukopu należy rozplantować  po terenie właściciela gruntu lub wywieść  na 

miejsce wskazane przez inwestora.

8. W miejscach gdzie następuje skrzyżowanie z innymi sieciami roboty ziemne wykonać ręcznie. 

9. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem wraz z zapewnieniem ich 

eksploatacji.

10. Studnie na całej wysokości obsypać piaskiem oraz wierzchnią warstwą gruntu rodzimego.

11.  Przejścia  rurociągów  przez  elementy  betonowe  wykonać  jako  szczelne  za  pomocą  tulei 

uszczelniających.

Uwaga: Zabrania się montażu rurociągów przy temperaturze poniżej – 50 C.

6.3 Montaż przewodów :

- montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur,

-  przewody  odprowadzające  ścieki  ułożyć  ze  spadkiem  minimalnym  odpowiednim  dla  danej 

średnicy,

-  do montażu przewodów wykopie  otwartym przystąpić  po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża,

- włączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonanej z innego materiału niż PCV wykonać 

za pomocą kształtek przejściowych,

- rury przed opuszczaniem do wykopu należy oczyścić  od wewnątrz i z zewnątrz z ziemi oraz 

sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu,

-  na  dnie  wykopu  ułożyć  rurociągi  o  połączeniach  kielichowych  z  pierścieniem  gumowym 

wysuwając bosy koniec następnej rury. Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany 

był w kielich rury,
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- wykonać próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.

6.4 Montaż studni.

6.4.1 Studnia kanalizacyjna.

Po trasie przyłącza zaprojektowano studzienki inspekcyjne o średnicy Dn 315 PE lub PVC oraz Dn 

600 PE lub PVC.

Studzienki inspekcyjne składające się z :

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

połączeniowy.  Konstrukcja  kinety  pozwala  na  zmianę  kierunku  kanału  o  15°, 30°, 45°, 90°. 

Podstawa kinety pozwala na ustawienie jej bezpośrednio na podłożu gruntowym,

- rura trzonowa wykonana z PE pozwala dostosować wysokości studzienki do potrzeb. Możliwe 

jest  wykonanie  w  ścianie  rury  trzonowej  dodatkowego  połączenia  przewodu.  Zewnętrzne 

użebrowanie ścian studzienki  zapewnia całej  strukturze właściwą  sztywność  i  wytrzymałość  na 

zmienne obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem,

- rura teleskopowa,

- Właz żeliwny do rury teleskopowej B125 lub B400.

Studnie kanalizacyjne posadowione będą  na podsypce piaskowej  gr.  10 cm. Stanowić  ją  mogą 

piaski  grubo-,  średnio-  lub  drobnoziarniste.  Podsypka  piaskowa  winna  być  zagęszczona 

niezwłocznie po wbudowaniu. Warstwa podsypki o grubości 5 do 10 cm układana bezpośrednio 

pod kinetą studzienki nie powinna być zagęszczona bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. 

Pozwoli  to  na  elastyczne  dopasowanie  studzienki  i  dołączonych  do  niej  przewodów  przy 

wykonywaniu  zasypki.  Warstwa  podsypki  zostanie  zagęszczona  podczas  zagęszczania  gruntu 

otaczającego studzienkę. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów włączonych 

do studzienki oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na całej wysokości studzienki należy zasypywać 

gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Pozostałą część wykopu 

wypełnić  gruntem niewysadzinowym.  Zasypka winna  być  wznoszona  równomiernie,  a  różnica 

wysokości po obu stronach studzienki nie może być wyższa niż 30 cm. 

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu studni należy wykonać w taki sposób, 

aby nie spowodować uszkodzenia kręgów.

Szczegóły montażu i posadowienia studzienki wg instrukcji montażowej ich producenta.

6.5 Montaż przewodu napowietrzającego.

- przewód napowietrzający należy ułożyć w ziemi, 

- montaż wg zaleceń producenta.
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6.6 Montaż oczyszczalni ścieków.

- montaż oczyszczalni należy wykonać ściśle według zaleceń producenta,

-  przed przystąpieniem do instalacji,  należy sprawdzić  czy żaden z elementów nie nosi  śladów 

uszkodzeń powstałych podczas transportu,

- wypoziomować i wyrównać dno wykopu mieszanką betonową, gr. 10-15 cm, 

- boki oczyszczalni w zależności od właściwości gruntu należy obsypywać piaskiem lub ziemią z 

wykopu pozbawioną wszelkich ostrych przedmiotów,

- w miarę stabilizacji ścian, zbiornik należy stopniowo napełniać wodą, aż do wysokości wykonanej 

obsypki,

- oczyszczalnię należy montować na głębokości zapewniającej grawitacyjny dopływ ścieków do 

zbiornika,

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

należy zamontować rurociągi: doprowadzający i odprowadzający ścieki,

- zamontować nadstawkę i pokrywę oczyszczalni,

- wykonać próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Odtworzenie nawierzchni.

Po zakończeniu realizacji inwestycji teren poza obiektami kubaturowymi zostanie przywrócony do 

stanu pierwotnego.

Odbudowa nawierzchni nieutwardzonej (tereny zielone):

- obsiew mieszanką traw, 

- warstwa ziemi roślinnej,

- zasyp wykopu z zagęszczeniem.

8. Ogólne wytyczne organizacji budowy.

8.1 Organizacja wykonania robót.

Dla całości inwestycji wykonywane powinny być następujące czynności:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- organizacja ruchu zastępczego,

-  przygotowanie  placu  budowy,  zaś  w  ramach  poszczególnych  odcinków  robót  następujące 

operacje:

• rozbiórka istniejącej nawierzchni,
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• wykop i obudowa ścian wykopu,

• ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy,

• odbiór ułożonego odcinaka między studzienkami,

• zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu,

• odtworzenie nawierzchni  do stanu pierwotnego. Zaleca się  sfotografowanie terenu przed 

rozpoczęciem robót budowlani montażowych.

8.2 Plac budowy.

Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i 

przejazdów.  Wszystkie materiały podstawowe i  pomocnicze należy zmagazynować  na zapleczu 

budowy i  dowozić  przed rozpoczęciem robót  montażowych w ilości  potrzebnej  do wykonania 

poszczególnych odcinaków roboczych projektowanej kanalizacji.

Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce, które Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z 

Inwestorem i właścicielem. Wstępnie określa się, iż urobek z wykopu nie nadający się do zasypania 

wykopu służyć będzie do zasypania naturalnych nierówności terenu, zaś nadmiar wywożony będzie 

na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

9. Czynności odbiorowe i uwagi końcowe.

Czynności  odbiorowe  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i 

odbioru robót właściwymi dla poszczególnych robót.

Poszczególne  odbiory  powinny  być  zakończone  wykonaniem  dokumentacji  powykonawczej  z 

naniesieniem kolorem czerwonym zamianami w stosunku do projektu budowlanego.

Uwagi końcowe:

- przed rozpoczęciem robót należy dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót 

oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych,

- przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku uszkodzenia 

wymienić na nowe bez wad lub dokonać napraw w taki sposób aby zagwarantować właściwą jakość 

montażu i żywotności elementów,

- prace wykonać po oględzinach miejsc i wytyczeniu tras,

-  montaż  i  uruchomienie urządzeń  należy wykonać  zgodnie z DTR urządzeń,  wyłącznie przez 

przeszkolonych monterów,

- instalacje winny być wykonane przez uprawnionych monterów,

- rury oraz armatura muszą posiadać aprobatę techniczną,
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-  realizacja  oczyszczalni  winna  odbywać  się  pod  nadzorem  autoryzowanego  instalatora  i  być 

prowadzona według wytycznych technicznych firmy,

-  podczas  wykonywania  robót  i  uruchamiania  instalacji  należy  bezwzględnie  przestrzegać 

przepisów BHP i ppoż.,

-  całość  winna  być  wykonana  zgodnie  z  przepisami  i  normami  obowiązującymi  na  etapie 

wykonywania robót.

10. Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

Inwestycja  polegająca na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni  ścieków nie  jest 

zaliczana  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Ochrony  Środowiska  z  dnia  18  maja  2005  roku  do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Uregulowanie gospodarki wodno-

ściekowej poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków przyczyni się do 

poprawy obecnego stanu środowiska. Wyeliminowanie często nieszczelnych instalacji sanitarnych ( 

szamb) znacznie ograniczy emisje nieczystości do gruntu i wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę ilość, rodzaj oraz stopień oczyszczania ścieków bytowych odprowadzanych po 

ich  oczyszczeniu  w  biologicznej  oczyszczalni  ścieków należy  stwierdzić,  że nie  powinny one 

wpłynąć na pogorszenie jakości wody w odbiorniku.

Wartość  stężeń  zanieczyszczeń  w  ściekach  sanitarnych  na  wylocie  nie  powinna  przekroczyć 

wielkości  dopuszczalnych ujętych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 

roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

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

984).

11. Wytyczne eksploatacji oczyszczalni.

11.1 Wytyczne rozruchu oczyszczalni.

Zaprojektowany  układ  uruchamiać  pod  nadzorem  przedstawiciela  producenta  urządzeń.  Przed 

przystąpieniem  do  rozruchu  przeprowadzić  szkolenie  przyszłego  użytkownika  oraz  dostarczyć 

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

poszczególnych elementów, zaleceniami. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania uzyskania 

min.  94%  sprawności  oczyszczania  ścieków  przed  przekazaniem  obiektów  użytkownikowi  i 

Inwestorowi.  W  tym  celu  należy  wykonać  pełne  analizy  ścieków  surowych  i  ścieków 

oczyszczonych. Uzyskanie efektu ekologicznego będzie stanowiło podstawę do odbioru końcowego 

robót.
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11.2 Eksploatacja oczyszczalni.

Warunkiem uzyskania przewidzianych efektów oczyszczalni ścieków jest właściwe eksploatowanie 

oczyszczalni  .  Nie  przewiduje  się  stałej  obsługi  oczyszczalni  niemniej  jednak  konieczne  jest 

okresowe kontrolowanie jej pracy i przegląd urządzeń.

Uwaga: Przy obsłudze urządzeń  na oczyszczalni  ścieków zwracać  należy szczególną  uwagę  na 

bezpieczeństwo  i  higienę  pracy.  Wszelka  styczność  ze  ściekami  stanowi  poważne  zagrożenie 

sanitarne  dla  obsługującego.  Przed  wejściem  do  zbiornika  oczyszczalnie  należy  do  staranie 

przewentylować.  W trakcie pracy w obrębie zbiornika należy przestrzegać  ogólnych przepisów 

BHP.

11.3 Usuwanie osadu.

Wywóz osadu z oczyszczalni ścieków należy powierzyć wyspecjalizowanym firmą dysponującym 

taborem asenizacyjnym. Przy nominalnym obciążeniu oczyszczalni wywóz osadu przeprowadza się 

1x w roku. 

11.4 Postępowanie w przypadku awarii.

W razie  braku  dostawy energii  elektrycznej  trwającej  kilkanaście  godzin  należy wypompować 

wozem  asenizacyjnym  część  osadu  nadmiernego  (obumarłego).  Podczas  awarii  dmuchawy 

powietrza i wyjmowaniu do naprawy należy wyłączyć  bezpieczniku elektryczne umieszczone w 

szafce  elektrycznej.  W  razie  awarii  dmuchawy  powietrza  trwającej  kilka  godzin  nie  należy 

wypompowywać  ścieków.  Wypompowanie  ścieków  z  oczyszczalni  należy  wykonywać  przy 

przedłużającej się awarii. Poziom usuniętych  ścieków należy uzupełnić wodą.

Jeżeli istnieje możliwość wyeliminowania przyczyn awarii w ciągu 12-24 godzin od jej zaistnienia 

to awaria zostanie usunięta poprzez wymianę wadliwego elementu. Jakość ścieków nie ulegnie w 

tym  przypadku  znaczącemu  pogorszeniu,  oczyszczalnia  po  jej  uruchomieniu i  sprawdzeniu 

parametrów pracy urządzeń nie wymaga czynności rozruchowych.

Aby nie dopuścić do awarii urządzenia należy podpisać umowę serwisową i wykonywać regularne 

przeglądy  oczyszczalni.  Prawidłowa  konserwacja  oczyszczalni  gwarantuje,  że  podzespoły 

funkcjonują  prawidłowo  tak  jak  zostały  wyregulowane  przez  producenta,  dzięki  czemu 

zanieczyszczenia są usuwane, a sterowanie działa prawidłowo.

Opracowanie:
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w 

miejscowości Goszowice – przysiółek Śmiłowice, na terenie gminy Pakosławice.

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą  następujące obiekty oraz  elementy 

zagospodarowania terenu:

- budowa kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki surowe do oczyszczalni PCV 160mm oraz 

odprowadzającej ścieki oczyszczone od oczyszczalni do odbiorników PCV 110mm,

- montaż studni inspekcyjnych Dn 315mm,  

- montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków BIOLCAR typ B20,.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W  obecnej  chwili  teren  objęty  inwestycją  posiada  infrastrukturę  techniczną  kanalizacji 

indywidualnej w postaci zbiorników bezodpływowych. Posesje objęte opracowaniem podłączone są 

do gminnego wodociągu oraz zasilane są energią elektryczną z linii napowietrznej, lub kablowej. 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się również kable teleenergetyczne. 

Zaprojektowano 1 przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnię zaprojektowano 

na posesji w pobliżu obsługiwanego przez nią budynku.

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów chronionych.

3.  Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.  Przewidywane  zagrożenia  występujące 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń 

oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

a) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

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

brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką  koparki  przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  
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b) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 3,0m. 

Zagrożenie  może  wystąpić  przy  wykonywaniu  oczyszczalni,  studni  rewizyjnej  oraz  sieci 

zewnętrznych.

Istnieje ryzyko osunięcia się ziemi i zasypania pracowników znajdujących się w wykopie.  

c) Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości (dźwigi itp.). Upadek 

z wysokości  może nastąpić  w trakcie realizacji  wszystkich prac,  do których wykonania należy 

wykorzystać  dźwig.  Zagrożenie  dotyczy  wszystkich  pracowników  wykonujących  roboty  na 

wysokości.

d) Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej  poziomo  od  skrajnych  przewodów,  mniejszej  niż  15,0m  –  dla  linii  o  napięciu 

znamionowym powyżej  30  kV,  lecz  nie  przekraczającym 110  kV.  Szczególnie  należy zwrócić 

uwagę  na pracę  z  wykorzystaniem pojazdów i  maszyn budowlanych w pobliżu słupów i  sieci 

wysokiego napięcia. Zagrożenie dotyczy wszystkich pracowników obecnych w strefie zagrożonej. 

e) Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10ºC. 

W przypadku  wykonywania  prac  w  okresie  zimowym  może  wystąpić  zagrożenie  związane  z 

poślizgnięciem się  i  upadkiem. Szczególnie niebezpieczne mogą  być  w takiej  sytuacji  prace na 

wysokości. 

f)  Podczas  zabezpieczania  konstrukcji  betonowych  i  stalowych  przed  szkodliwym  działaniem 

czynników zewnętrznych (pokrywanie elementów lepikami, foliami w płynie itd.) może pojawić się 

ryzyko zatrucia oparami szczególnie podczas prac w zamkniętych przestrzeniach.

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

przestrzeniach zamkniętych.

Zagrożenie może nastąpić na skutek wpadnięcia pracownika do wnętrza oczyszczalni czy studni, 

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

ciasnych i źle oświetlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów.

Niekontrolowane oderwanie lub pękniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji może 

wystąpić  przy  zastosowaniu  nieodpowiednich  zawiesi  lub  zaczepienie  ich  w  odpowiednich 

punktach.  Skutkiem niewłaściwego podwieszenia może zastąpić upadek elementu o dużej masie z 

dużej wysokości, zagrażając życiu bądź  uszkodzeniu ciała.

Zagrożenie  dotyczy  wszystkich  pracowników,  wykonujących  roboty  w  pobliżu  montowanych 

elementów.

i) Upadek narzędzi z wysokości.
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Upadek  narzędzi  z  wysokości  może  nastąpić  w  trakcie  realizowania  prac  dźwigu.  Może 

spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć.  Zagrożenie dotyczy wszystkich pracowników, 

którzy mogą znajdować się pod dźwigiem.

j) Podwieszenie zbyt dużych ciężarów przy niewłaściwym wysięgu dźwigu.

Podwieszenie zbyt dużych ciężarów lub podwieszanie ciężarów na niewłaściwym wysięgach może 

spowodować  awarię  lub  przewrócenie  się  dźwigu.  Zagrożenie  może  mieć  miejsce  w  trakcie 

prowadzenia wszystkich prac przy użyciu dźwigu.  Skutkiem wystąpienia zagrożenia może być 

śmierć lub trwałe uszkodzenie ciała.

k) Przebywanie w zasięgu pracy dźwigów. 

Na skutek braku właściwej organizacji pracy, bądź nieuwagi pracownika, może nastąpić uderzenie 

pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dźwigowe.

l) Niewłaściwa kolejność montażu.

Niewłaściwa kolejność montażu może spowodować zawalenie się części elementów konstrukcji lub 

nawet części obiektu. Zagrożenie występuje przez cały okres prowadzenia prac.

m) Prace z użyciem elektronarzędzi.

Niewłaściwe  użytkowanie  elektronarzędzi  może  grozić  porażeniem  prądem  i  w  następstwie 

poparzeniami ciała lub poważniejszymi skutkami.

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występuje działanie substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

o) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką  koparki  przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksportowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić 

organom kontroli  dokumentację  techniczno – ruchową  lub instrukcję  obsługi  tych  maszyn  lub 

urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowców wózków i innych maszyn o napędzie 
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silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych które nie posiadają kabin 

powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed  rozpoczęciem  prac,  a  zwłaszcza  przed  rozpoczęciem  wykonywanych  prac  szczególnie 

niebezpiecznych  zaleca  się  przeprowadzenie  szkolenia  BHP  wszystkich  pracowników 

uczestniczących w wyżej wspominanych pracach. Szkolenie prowadzone powinno być przez osoby 

mające odpowiednie uprawnienia, a fakt odbycia szkolenia każdy pracownik powinien potwierdzić.

Obowiązujące szkolenia BHP:

- okresowe, 

- podstawowe,

- instruktaż targowiskowy.

Każdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające o 

jego zdolności do wykonywania zawodu.

Dla  każdego  stanowiska  pracy  powinna  być  sporządzona  karta  oceny  ryzyka  zawodowego,  z 

zidentyfikowanym źródłem zagrożenia i  wymaganiami  bezpieczeństwa.  W zależności  o  stopnia 

występujących  zagrożeń  i  stopnia  spełnienia,  oszacowana  powinna  być  kategoria  ryzyka 

zawodowego.

W przypadku wystąpienia bardzo dużego lub dużego ryzyka związanego z wykonywaniem prac na 

danym  stanowisku,  podjęte  zostaną  działania  korygujące  i  zapobiegawcze,  mające  na  celu 

obniżenia ryzyka do akceptowalnego poziomu. Każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien 

być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy.

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z następującymi instrukcjami:

- przeciwpożarową dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysokości, praca 

mechanicznych środków transportu, praca z materiałami żrącymi, toksycznymi, wybuchowymi i 

itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym będą zatrudnieni pracownicy w następujących 
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zawodach:  operatorzy  sprzętu,  montażyści  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych,  montażyści 

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

Układanie mieszanki betonowej:

- zachlapanie oczu, 
- chemiczne uszkodzenie naskórka,

-  stosowanie  okularów  ochronnych  i  rękawic 
roboczych,
- stosowanie rękawów przy pojemnikach do betonu,

Hałas spowodowany pracą maszyn.
- ujemny wpływ na organy słuchowe, -  stosowanie  nauszników  ochronnych  przez 

operatorów sprzętu,

Stosowanie elektronarzędzi.
- porażenie prądem, uraz ciała, -  stosowanie sprawnych elektronarzędzi, z  podwójną 

ochroną elektryczną,  codzienna kontrola sprawnoości 
sprzętu,

Podczas wykonywania prac budowlanych związanych z budową  podczyszczalni ścieków należy 

zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  ustawić  tablicę  informacyjną  zawierającą  numery  telefonów 

alarmowych.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

5.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych .

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują 

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

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 

dla życia lub zdrowia pracowników.

5.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy.

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:
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- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

5.2 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy.

Niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

Wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.

Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5.3 Obowiązki kierownika budowy:

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 niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

-  organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając zabezpieczenie  pracowników 
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przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z 

warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higienicznych stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne majce na celu:

-  zapewnić  organizację  pracy i  stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

-  zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia   i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,

-  w  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.

6. Uwagi końcowe.

Osobą odpowiedzialną za wdrażanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z 

podległym  mu  personelem  technicznym  z  ramienia  Wykonawcy,  posiadającym  stosowne 

uprawnienia. Kierownik budowy osobiście i za pośrednictwem 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 

podjęciem robót potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami BIOZ na budowie i zobowiązują się 

do  ich  przestrzegania.  Podwykonawcy  otrzymują  instrukcje  i  informacje  o  zagrożeniach 

wynikających  z  rodzaju  robót  i  ich  lokalizacji,  warunków  gruntowych  i  wodnych.  Wskazane 

zostaną im miejsca na składowanie materiałów i parkowanie sprzętu i maszyn.

Kontrolę  wszystkich  wykonawców  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia  oraz  planu  BIOZ,  niezależnie  od  nadzoru  technicznego  może  prowadzić  uprawniony 

inspektor ds.  BHP, który sporządza raport  z wyszczególnionymi poleceniami,  spostrzeżeniami i 
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wnioskami  dotyczącymi  nieprzestrzegania  przepisów  w  zakresie  bezpieczeństwa  na  budowie. 

Kierownik  budowy po zapoznaniu  się  z  nimi,  dodaje  polecenie  usunięcia  nieprawidłowości  w 

funkcjonowaniu BIOZ osobie bezpośrednio odpowiedzialnej.  Nie wykonanie poleceń  inspektora 

BHP może  być  podstawą  dla  kierownika  budowy do  wstrzymania  robót  realizowanych  przez 

podwykonawcę z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania się podwykonawcy 

od  przestrzegania  przepisów  bezpieczeństwa,  kierownik  budowy  ma  prawo  powiadomić 

kierownictwo  firmy  podwykonawczej  i  wnioskować  o  zmianę  osoby  nadzorującej  ze  strony 

podwykonawcy. Pracownicy nie stosujący się do przepisów BIOZ na budowie mogą być usuwani z 

budowy.

Kierownik  budowy będzie  żądał  od  podwykonawców okazania  dokumentów potwierdzających 

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

Sprawy  dotyczące  funkcjonowania  planu  BIOZ  powinny  być  stałym  punktem  narad 

koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie będą zdawane relacje, opinie i wnioski mające na celu 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie
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