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Część opisowa 

 

I. Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 

 

1.  Podstawa opracowania 
 
Projekt niniejszy opracowany został na podstawie: 

• Umowy z inwestorem 

• Mapy d/c projektowych w skali 1:500 

• Protokółu uzgodnień dla oczyszczalni ścieków z dnia 12.02.2007r. 

• Norm i literatury fachowej 

• Pomiarów w terenie  
 

2.    Zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

• Projekt techniczno-technologiczny oczyszczalni ścieków typoszeregu Bioekol-Mini 
firmy “Ekol-Unicon” 

• Kanalizacji dopływowej z budynku szkoły 

• Odbudowa drenażu rozsączającego 

• Drenaż odwadniający wokół budynku Urzędu Gminy 
  

3.  Stan istniejący 
 
W obecnym stanie ścieki z budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia przepływają przez 
osadniki z kręgów betonowych na drenaż rozsączający. Drenaż funkcjonuje ok. 25 lat i 

wymaga przebudowy. Ścieki z budynku szkoły gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym, 
skąd okresowo zostają wywożone.  
 

4.  Opis rozwiązań projektowych 

 

4.1 Oczyszczalnia ścieków 

 

4.1.1 Dane ogólne 
 
Oczyszczalnia ścieków będzie przyjmowała ścieki sanitarne z : 

a) Budynku Urzędu Gminy  
b)  Ośrodka Zdrowia 
c)  Szkoły Podstawowej 
d)  Banku i Poczty mieszczącej się w budynku głównym U.G 
 

4.1.2 Obliczeniowe ilości ścieków 
 
Źródło pochodzenia ścieków 
 
- Budynek Urzędu Gminy z Bankiem i Pocztą - 40 pracowników   

- Ośrodek Zdrowia     - 5 pracowników   
- Część mieszkalna Ośrodka Zdrowia  - 5 mieszkańców   
- Szkoła Podstawowa     - 120 dzieci + 15 pracowników 
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Obliczenia MR 
 
- Bud. U.G.      - 40 x 0,15MR = 6MR 
- Ośrodek Zdrowia     - 5 x 0,18MR = 1MR 
- Ośrodek Zdrowia – cz. mieszkalna   - 5 x 1,0MR = 5MR 
- Szkoła Podstawowa     - 120 x 0,25MR = 30MR 

        15 x 0,15MR = 2,25MR 

 Razem        ~ 44MR 

 

Obliczenie ilości ścieków 
 

qj = 160 dm
3
/ MR×d   

Nd = 1,1  Nh = 3 (jak dla szkół) 

Qśrd = 44 × 0,160 = 7,04 m
3
/d 

Qmaxd = 1,1 × 7,04 = 7,74 m
3
/d    < 10 m

3
/d; 

Qmaxh = 3 × [7,04/24] = 0,88 m3/h    < 1 m3/h 

 

Dla ścieków surowych dopływających do oczyszczalni przyjęto do obliczeń następujący stan 
jakościowy: 

- BZT5  - 400÷600  gO2/m³ 

- CHZT  - 800  gO2/m³ 

- zawiesina ogólna - 400  g/m³ 

- azot amonowy - 70  gN/m³ 

- fosfor ogólny - 20  gP/m³ 

Dla redukcji powyższych ładunków dobrano na podstawie katalogu oczyszczalnię Bioekol-

Mini 50. 
  

4.1.3 Przewidywana redukcja ładunków zanieczyszczeń w ściekach wypływających z   

oczyszczalni 
 
Proces oczyszczania ścieków wg. technologii zawartej w opracowaniu oraz zastosowaniu 
stopnia chemicznego dozującego koagulant PIX gwarantuje redukcję zanieczyszczeń do 
wartości poniżej. 

 - BZT5    - ≤ 25   gO2/m³ 

- CHZT  - ≤ 125  gO2/m³ 

- zawiesina ogólna - ≤ 35  g/m³ 
 

4.1.4 Charakterystyka typoszeregu Bioekol-Mini 
 
Oczyszczalnia Bioekol-Mini jest reaktorem biologicznym wymagającym współpracy z 
urządzeniami podczyszczania mechanicznego. W komplecie instalacyjnym oprócz reaktora 
znajduje się komora instalacyjna. Korpus reaktora i komora instalacyjna zbudowane są w 
postaci studni z betonu o wytrzymałości 40 MPa przykrytych wentylowanymi pokrywami z 



 5

aluminium. Na miejsce budowy korpus reaktora transportowany jest w całości lub w 
elementach. Łączenie odbywa się za pomocą uszczelek lub klejenia żywicami. Dodatkową 
szczelność zbiornika uzyskuje się poprzez izolację zewnętrzną żywicami bitumicznymi. 
Wszystkie przejścia instalacyjne wykonywane są jako szczelne. 

Konstrukcja reaktora zapewnia odporność na parcie hydrostatyczne 2÷3 m słupa wody (patrz 
karty katalogowe – ciężary).  

Podstawowe wyposażenie każdej oczyszczalni stanowią  : 
 

- Złoże biologiczne 
- Komora klarowania 
- Urządzenie recyrkulacyjne 
- Dmuchawy napowietrzające 
- Panel sterujący 

- Osprzęt hydrauliczny 
 

4.1.5. Wymagania dla urządzeń podczyszczania mechanicznego 
 
Do współpracy z oczyszczalniami Bioekol-Mini mogą być stosowane urządzenia dowolnych 
producentów pod warunkiem zapewnienia następujących wymagań: 

• Efektywność eliminacji BZT5 ≥ 30%, 

• Efektywność eliminacji NNH4 ≥ 20%, 

• Część osadowa urządzeń powinna zapewnić przyjęcie osadu wtórnego. 

W części mechanicznej zatrzymywany jest osad wstępny oraz magazynowany jest osad wtórny 
wydzielony w komorze klarowania. Osad usuwany jest przy pomocy wozu asenizacyjnego i 
wywożony do miejsca dalszej przeróbki. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych „Ekol-Unicon” rekomenduje 

stosowanie osadników o następujących parametrach : 

• Osadnik gnilny 2÷3 komorowy; 

• Część przepływowa osadnika Vp – co najmniej 2 h zatrzymania dla Qmaxh; 

• Część osadowa Vo – obliczona indywidualnie dla czasu przebywania osadu w osadniku - t; 

 

Wielkość  Bio-Mini 50 

Zalecane tmin t = 122 dni 

• Całkowita pojemność czynna Vc = [Vo + Vp] × WV; 

 

Wielkość  50 MR 

Wv 1,2 

 
 

4.1.6 Złoże biologiczne 
 
Złoże biologiczne umieszczone jest wewnątrz korpusu reaktora poniżej minimalnego 
poziomu ścieków. Biomasa porastająca zatopione złoże jest zaopatrywana w tlen poprzez  
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przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Konstrukcję złoża tworzą bloki z odpowiednio 
ukształtowanego tworzywa sztucznego. 
Złoża są montowane na specjalnym ruszcie z nierdzewnej i kwasoodpornej stali. 
Sprężone powietrze rozprowadzane jest pod złożem za pomocą drobnopęcherzykowych 
dyfuzorów. 

 

4.1.7 Urządzenie recyrkulacyjne 
 

Urządzenie recyrkulacyjne to szczelny cylinder umieszczony w reaktorze kilka centymetrów 
pod zwierciadłem ścieków. Wewnątrz cylindra znajduje się podnośnik powietrzny. Podnośnik 
uruchamiany jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego sterującego dopływem 
sprężonego powietrza. Z chwilą otwarcia zaworu porcja podczyszczonych ścieków jest 
usuwana z reaktora i zawracana do osadnika wstępnego. Dobór odpowiedniego stopnia 
recyrkulacji, w zależności od stężenia ścieków, pozwala na optymalizację procesu 
technologicznego.  

 

4.1.8 Komora klarowania 
 

Wewnątrz reaktora umieszczona jest komora klarowania (filtr odpływowy), która zapewnia 
końcowe rozdzielenie oczyszczonych ścieków od nadmiernej biomasy odrywającej się od 
złóż biologicznych. Komora klarowania wypełniona jest modułami z karbowanych bloków z 
tworzywa sztucznego i współpracuje z układem napowietrzającym. W cyklu kilkugodzinnym 
filtr jest przedmuchiwany sprężonym powietrzem. Ścieki oczyszczone odpływają do wylotu, 
a wydzielony osad biologiczny jest zawracany do osadnika wstępnego za pomocą podnośnika 
powietrznego. 

 

4.1.9 Komora instalacyjna 
 

Komora instalacyjna zbudowana jest w postaci niezależnej studni wentylowanej 
grawitacyjnie. Wewnątrz komory znajdują się dmuchawy, panel sterujący, część osprzętu 
hydraulicznego np. zawory powietrzne. W komorze można zainstalować stanowisko 
dozowania koagulantu (w przypadku dużych stężeń związku fosforu w ściekach). 
W sprzyjających warunkach lokalizacyjnych, na życzenie Inwestora urządzenia mogą być w 
całości przeniesione do budynku. 
W oczyszczalniach powyżej 50 MR stosowana jest wentylacja mechaniczna. 

 

4.1.10 Dmuchawy. 
 

Dmuchawy stosowane są do napowietrzania złoża, okresowego przedmuchiwania komory 
klarowania oraz zasilania podnośników powietrznych. Dmuchawy wraz z oprzyrządowaniem 
zamontowane są w komorze instalacyjnej. 

 

4.1.11 Panel sterujący. 
 
Panel sterujący umieszczany jest w studni instalacyjnej, w wewnętrznej szafce energetycznej. 
Za pomocą panelu kontrolowana jest praca dmuchaw napowietrzających, urządzenia 
recyrkulującego, płukanie komory klarowania (filtra odpływowego), instalacji wentylacyjnej. 
W zależności od wielkości oczyszczalni stosowane są proste układy oparte na przekaźnikach 

czasowych lub panele programowalne z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. 
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4.1.12 Osprzęt hydrauliczny 
 
Osprzęt hydrauliczny stanowią zawory ręczne i elektromagnetyczne pozwalające na 
sterowanie i regulację przepływu powietrza w ciągu technologicznym oczyszczalni. 
 

4.1.13 Eksploatacja 

 

Oczyszczalnie Bioekol działają samoczynnie. Nadzór i kontrola ma na celu wykrycie 

nieprawidłowej pracy oczyszczalni, uszkodzenia lub zużycia poszczególnych elementów lub 
urządzeń, wykrycie i bieżące zgłoszenie  ewentualnej awarii a także ochronę przed dewastacją 
przez osoby postronne. 
Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbałość o regularne 
usuwanie osadów z osadników wstępnych, zgodnie z harmonogramem określonym dla danej 
oczyszczalni oraz przeglądy i konserwacja dmuchaw. 

Okresowo powinna być przeprowadzana kontrola efektywności pracy oczyszczalni i 
konserwacja urządzeń wg wymagań producenta a także przeglądy serwisowe wykonywane 
przez „Ekol-Unicon” lub wskazanego przezeń wykonawcę. 
 

Zalecana częstotliwość przeglądów serwisowych dla oczyszczalni do 50 MR włącznie wynosi 

1 raz/rok. 
 

Oczyszczalnia Bioekol-Mini posiada następujące przyłącza: „wlot”, „wylot”, „osad” oraz  
„Instal.”. 

Przyłącze „wlot” powinno być sytuowane na przeciw osadnika wstępnego. Zaleca się 
lokowanie reaktora w odległości nie przekraczającej 2÷5 metrów od osadnika wstępnego, na 
wypoziomowanej warstwie zagęszczonego piasku (miąższość min. 20 cm).  

Rzędną posadowienia należy dostosować do poziomów odpowiednich przyłączy (w 
szczególności przyłącza ścieków z osadnika wstępnego). 

Przewód doprowadzający ścieki z osadnika wstępnego standardowo projektuje się ze 
spadkiem ok. 10‰ w kierunku oczyszczalni. 

Przewód odprowadzania osadu z oczyszczalni zaleca się projektować ze spadkiem ok. 10‰ w 
kierunku osadnika wstępnego. 

Jeżeli konfiguracja terenu nie pozwala na zachowanie ww. spadków zaleca się zmniejszenie 

spadku przewodu ściekowego lub przybliżenie reaktora do osadnika. Spadek przewodu 
osadowego nie powinien być mniejszy niż 7o

/oo. 

Przewód osadowy powinien być wprowadzony do I komory osadnika wstępnego na rzędnej 
ok. 0,05 m. powyżej zwierciadła ścieków. 

Rury ochronne kabli układa się ze spadkiem w kierunku oczyszczalni aby nie dopuścić do 
spływu skroplin do studni instalacyjnej. 
 
 

4.1.14 Osadnik wstępny 
 

Ścieki sanitarne w pierwszej kolejności odprowadzane zostaną do osadnika wstępnego 
dwukomorowego V=6,7m³ o średnicy wewnętrznej Dw=2,0mb i zewnętrznej Dz=2,3mb. 
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5. Lokalizacja oczyszczalni ścieków 

 
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została na działce nr. ewid. 391/22, która jest 
własnością Gminy Aleksandrów. 

 

6. Kanalizacja dopływowa do oczyszczalni 

 
Ścieki z budynku szkoły odprowadzone zostaną rurociągami PVC-U ø200x4,9mm SN4, 

odpowiadające normie PN-EN1401. Rurociągi układać ze spadkiem 1,0% na gruncie 
rodzimym. Obsypkę rurociągów oraz zasypkę do wysokości 30 cm nad wierzch rury wykonać 
piaskiem z zagęszczeniem do wskaźnika I=0,95. Dalsza zasypka gruntem rodzimym. Zasypkę 
wykonywać warstwami co 20cm z zagęszczeniem gruntu wibromłotem ręcznym.  
Po wykonaniu montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej należy wykonać próbę szczelności 
rurociągów poprzez napełnianie ich wodą i kontroli czy nie obniża się poziom wody. 
 

6.1 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej 
 
Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią studnie PE ø 1000mm produkcji 

polskiej firmy „Elplast+” Jastrzębie Zdrój w wykonaniu standardowym. Zaprojektowane 
studnie umożliwiają prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych bez użycia sprzętu 
specjalistycznego jak również gwarantują szczelność na eksfiltrację i infiltrację co ma 
znaczenie przy odprowadzaniu ścieków do oczyszczalni, dla której nadmiar wód gruntowych 
może zakłucić procesy oczyszczania ścieków. Studnie składają się z elementów łaczonych na 
uszczelki lub mogą być wykonane jako monolityczne. Niewielki ich ciężar pozwala na 
montaż bez urzycia dźwigu. Przy zasypce studni należy stosować obsypkę piaskową w 
promieniu min. 30cm wokół studni z zagęszczeniem do wskaźnika 0,95 Proctora. 
Zakończenie studni stanowi właz żeliwny spoczywający na żelbetowym pierścieniu 
odciążającym. Wysokości studni liczone są od dna do wierzchu terenu, pozwoli to na 

ewentualne korekty studni obniżając na budowie komin włazowy, który jest przystosowany 
do takiej ewentualności.  

 

7. Roboty ziemne 

 

7.1 Prace przygotowawcze i drogowe. 

 
Przed przystąpieniem do wykopów w pierwszej kolejności należy odkopać ręcznie wszystkie 
kolizje z projektowaną kanalizacją sanitarną i sprawdzić czy rzędne uzbrojenia są zgodne z 
rzędnymi w projekcie budowlanym i mapami do celów projektowych. Wykopy ręczne 

przyjęto w wys. 10% ogólnej liczby wykopów. 
 

7.2 Wykopy 
 
Wykopy wykonywać koparkami jako wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian 
wykopów wypraskami stalowymi Ks-3. urobek z wykopu składany obok. Nadmiar ziemi z 
wykopów wywozić w miejsce składowania wskazane przez inwestora. Dojścia do zabudowań 
podczas robót ziemnych wykonać przy pomocą mostków drewnianych z barierkami 
ochronnymi. 
Wykopy oznakować zapewniając widoczność oznakowań w dzień i w nocy.  

Podczas robót ziemnych należy przestrzegać PN-B-10736:1999 oraz warunków zawartych w 
Rozporządzeniu MBiPMB (Dz.U.Nr.13 z dn.14.04.1972r.) w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 
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II. Drenaż rozsączający 
 

1. Stan istniejący 
 
W obecnej chwili ścieki sanitarne z budynku Urzędu Gminy, Banku i Ośrodka Zdrowia – 
odprowadzane są systemem rurociągów kanalizacyjnych do tymczasowego zbiornika z 
kręgów betonowych, a następnie kierowane są na drenaż rozsączający. Drenaż do 
rozsączkowania ścieków wybudowany został w roku ………. Wieloletnie funkcjonowanie 

drenażu sprawiło, że jest on technicznie niesprawnyi z godnie ze zleceniem inwestora 
wymaga przebudowy. 
 

2. Rozwiązania projektowe odbudowy drenażu rozsączającego  
 

2.1 Ilość oczyszczonych ścieków do rozsączkowania 
 
Zgodnie z przyjętym zakresem opracowania ilość ścieków sanitarnych zostanie powiększona 
o ścieki ze Szkoły Podstawowej, które systemem rurociągów skierowane zostaną na 
oczyszczalnię ścieków.  

 

2.2. Obliczenia drenażu 
 
- obciążenie hydrauliczne drenów    - 0,02m³/d x m 
- dobowa ilość ścieków     - 7,0m³/d x m 
 
Długość sączków drenarskich 
 
Sączki drenarskie będą służyły do odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do 
gruntu. 
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Przyjmuję 2 x po 7 ciągów drenarskich długości 32,0mb- każdy. 
 

2.3. Montaż drenażu rozsączającego 
 

Drenaż rozsączający zaprojektowany został z rur i kształtek drenarskich perforowanych PVC 
ø100mm w systemie Wavin. Rozstaw rur drenarskich co 2,5mb. Rury drenarskie montować 
na podsypce żwirowej o uziarnieniu 2÷15,0mm- grubość podsypki 10cm. Obsypkę również 
wykonać żwirem do wysokości 10,0cm nad wierzch rury. Szerokość rowków montażowych 
rury rury drenarskiej min 50cm. Zagłębienie rur drenarskich ok. 1,0mb. Długości oraz spadki 
jak na rys. nr. 1 oraz profilach podłużnych. Na końcówkach drenażu zamontować rury 
wywiewne ø100mm. 
 

2.4. Dawkowanie oczyszczonych ścieków na drenaż 
 

Ścieki z oczyszczalni kierowane są do studni ø1000mm skąd przy pomocy pompy będą 
przepompowywane na drenaż. Praca pompy sterowana będzie pływakiem. Dawkowanie 
oczyszczonych ścieków pozwoli na dotlenienie drenażu co wpływa korzystnie na pracę 
drenażu. 
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III. Drenaż odwadniający 
 
Dla wyeliminowania wód gruntowych przedostających się do piwnic budynku Urzędu 
Gminy, zaprojektowany został drenaż odwadniający z rur perforowanych PPø110mm. Z 
uwagi na zróżnicowane zagłębienie piwnic drenaż podzielony został na dwa ciągi. 
Pierwszy ciąg drenarski obejmuje rurociągi drenarskie od studni D6÷D3÷P. Obejmuje on 
odwodnienie piwnicy zagłębionej do 3,02m i 3,62m poniżej poziomu 0,00 względem 
budynku. Montaż rur drenarskich należy wykonywać w pasie pomiędzy wierzchem ławy 

fundamentowej, a wierchem posadzki piwnicy. Jest to pas głębokości 15cm. Dla 
umożliwienia takiego montażu, należy w pierwszej kolejności odkryć w kilku miejscach ławy 
fundamentowe, które będą stanowiły bazę dla montażu rur drenarskich.  
Drugi ciąg drenarski obejmuje rurociągi drenarskie od studni D7÷D3. Obejmuje on 
odwodnienie piwnicy zagłębionej 3,62m poniżej poziomu 0,00 względem budynku. Odcinek 
przechodzący przez piwnicę wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U ø110mm. Wody 
drenarskie zbierane będą do studni ø1000mm wyposażonej w pompę jednofazową typ N431/1 
DN40 o parametrach: Q = 1-5dm³/s, H = 1÷6mH2O. Pompa sterowana jest wyłącznikiem 
pływakowym. Wody drenarskie przepompowywane będą do istniejących zbiorników z 
kręgów betonowych ø2000mm, a następnie zostaną rozsączkowane do gruntu. W istniejących 

zbiornikach wykonać dno w promieniu ~1,5m i wykonać filtr żwirowy grubości ~1,0mb.   
 
 

IV. Uwagi końcowe 

 

1. Uwagi końcowe 
 

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków zawartych w protokóle 
ZUDP. 

-  Zmiany w trakcie wykonawstwa , wykonawca robót zobowiązany jest nanosić na 

projekt po uzyskaniu akceptacji przez projektanta , a następnie uzgodnić nową 
lokalizację w ZUDP. 

- W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapę należy  
przerwać roboty i zawiadomić Inwestora. 

- Prowadzenie robót w ramach likwidacji lub przebudowy istniejących dołów 
gnilnych należy zapewnić odpowiednie warunki BHP. 

- Należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993r., w sprawie BHP przy eksploatacji , 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr.96 z dn. 15.10.1993r.) 

- Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – Instalacje Sanitarne 
i Przemysłowe , zgodnie z PN-EN 1610 oraz wytycznymi producentów 

- Do budowy stosować rury posiadające deklaracje zgodności wg. PN-EN 1401 
Zmiany materiałowe podczas realizacji inwestycji wymagają akceptacji 
projektanta 

- Szczelność przewodów wg. PN-EN 1277 
- Jako autor opracowania zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o 

prawie autorskim i przepisów o wynalazczości. 
- Zgodnie z art. 20 ust. 4 oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2.  Informacja dotycząca BIOZ 
  

• Ze względu na niewielki stopień skomplikowania nie występują żadne rodzaje robót 

budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - 
wg. §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz.U.03.120.1126). 

• przewidywane roboty budowlane będą trwać nie dłużej niż 30 dni roboczych, będzie 
przy nich zatrudnionych do 20 pracowników. Prace prowadzone będą pod nadzorem z 
zachowaniem PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych.  

• Szczegółowy zakres robot budowlanych  o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej 
inwestycji : 

a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią  : 

 b)  roboty wykonywane przy użyciu koparek 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu      

balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (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). 

• Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

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

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

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

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

 
Opracował: Henryk Gędek    Asystent: Dariusz Gędek 

 

 

 

 


