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OŚWIADCZENIE :

Oświadczam, że projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej  w 
ul. Wikingów i ul. Bocznej w miejscowości Lubin dz nr 25, 27/2, 28/3, 29/1,  
37/20, 43 i 44 - obręb 0024  Gmina Międzyzdroje został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :     mgr inż. Andrzej Małolepszy Uprawnienia Nr ZAP/0097/POOS/09        

Świnoujście, wrzesień 2016 r.



Zawartość projektu:

I. Dokumenty proj..
1.1 Oświadczenie projektanta.
1.2 Uprawnienia i zaświadczenie przynależności do Z.O.I.I.B. projektanta.
1.3 Uprawnienia i zaświadczenie przynależności do Z.O.I.I.B. Sprawdzającego.
1.4 Warunki podłączenia do sieci  kanalizacyjnej

II. Opis techniczny.
 1. Podstawa opracowania.  
 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
 2A. Informacja o obszarze oddziaływania realizowanego obiektu.
 3. Charakterystyka terenu.
 4. Projektowane rozwiązania techniczne --przyłącze kanalizacji sanitarnej 
5.  Uwagi ogólne.

      6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
7. Współrzędne geodezyjne pkt. Charakterystyczne proj. kanalizacji.
III. Rysunki:
1. Plansza sytuacyjna.        -skala 1:500
2. Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej Ks1 do Ks6 -skala 1:100/500
3. Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej Ks6 do Ks14 -skala 1:100/500



OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w  

ul. Wikingów i Bocznej w miejscowości Lubin gmina Międzyzdroje.

1.Podstawa opracowania. 
-zlecenie inwestora;

-warunki projektowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Świnoujściu 

-wizja lokalna;

-obowiązujące normy i przepisy 
- mapa 
− Uzgodnienia branżowe
  

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym od włączenia do studni sieciowej 

w ul. Wodnej przed przepompownią sieciową do projektowanej studni przyłączeniowej na

dz nr 44.

   Celem opracowania jest:  wykonanie budowy przyłącz kanalizacji sanitarnej umożliwiając 

przyłączenie posesji przy ul. Wikingów i Bocznej. 

   Zakres opracowania obejmuje: wykonanie :

−  wykonanie nowych przewodów w układzie grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej wraz z 

uzbrojeniem tj. studniami rewizyjnymi w wykopach otwartych i metodą przecisku 

(bezwykopową)

Poniższy projekt obejmuje zakresem rozwiązanie budowy: 

• przyłącze - element sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej /(obiekt kategorii XXVI) 

  2A. Informacja o obszarze oddziaływania realizowanego obiektu 
Zakres projektowanych robót ogranicza się do prac wykonanych w obszarze nieruchomości 

działek wymienionych w adresie inwestycji - lokalizacji. Obszar oddziaływania budowanej sieci 

mieści w obszarze działek gruntowych o numerach geodezyjnych wymienionych w adresie 

inwestycji – lokalizacji, w pasie szerokości do kilku metrów wzdłuż projektowanej trasy 

przewodów. Realizowana sieć wprowadza stałe ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

nieruchomości poprzez zajęcie pasa technicznego w gruncie szerokości od 0,7 do 2,0 [m] 

ograniczającego późniejszą lokalizację innych elementów infrastruktury podziemnej, poza 

granicami nieruchomości sieć nie wprowadza stałych ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. 



 3. Charakterystyka terenu.
Teren w którym przewidziano roboty obejmuje swym zasięgiem pas drogowy o nawierzchni 

jezdni gruntowej i z płyt betonowych, poboczy gruntowych oraz przez działkę nr 29/1 w pasie 

przewidzianym pod drogę wewnętrzną, przyłącze zakończono na dz nr 44. Stan nawierzchni 

drogi wskazuje na ich znaczne zdekapitalizowanie i jest przewidziany przez zarządce drogi do 

przebudowy.  Teren pagórkowaty o znacznym zróżnicowaniu wysokości terenu,  przyległa 

zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Nie przewidziano konieczności prowadzenia przewodów 

poniżej swobodnego zwierciadła wody gruntowej, w związku z powyższym nie ma konieczności 

sztucznego obniżenia poziomu wód gruntowych poprzez wykonanie pompowań z użyciem 

zestawów igłofiltrów. Nie wykluczona konieczność odwodnienia wykopów w zależności od 

okresowych opadów atmosferycznych. 

Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych” uwzględniając charakter projektowanego obiektu na opiniowanym terenie 

występują „proste warunki gruntowe” oraz „druga kategoria geotechniczna”.

4. Projektowane rozwiązania techniczne- przyłącze kanalizacyjne.
Projektuje  się  przyłącze  w  układzie  grawitacyjnym  od  istniejącej  studni  sieciowej 

zlokalizowanej w drodze ulicy Wodnej do ostatniej z projektowanych studni – przyłączeniowej. 

Zmiany  kierunku  prowadzenia kanałów  oraz  włączenia  przyłączy   wykonać  w  studniach 

kanalizacyjnych.  Studnie  posadowić  w  taki  sposób,  aby  właz  był  osadzony  na  betonowym 

pierścieniu  odciążającym  i  zabezpieczony  przed  uszkodzeniem  (np..  łagodne  najazdy, 

wyrównanie z nawierzchnią). W terenach zielonych i gruntowych poziom górnej powierzchni 

włazu  powinien  wystawać  około  5cm  ponad  teren.  Na  projektowanym  odcinku  występuje 

uzbrojenie:  studzienki  kanalizacyjne  rewizyjne.  Studzienki  wykonać  jako  prefabrykowane  o 

średnicach Ø 1000 i 1200mm. Oraz stuidnię przyłączeniową z kinetą z PE i rurą trzonową PCV 

D=315 mm.  Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetonowe do budowy studzienek mają 

być  wykonane  z  wodoszczelnego  betonu  wysokiej  jakości  (klasa  nie  niższa  niż  B45), 

wodoszczelnego  (W8),  mało  nasiąkliwego  (poniżej  4%)  i  mrozoodpornego  (F-50).  System 

elementów  prefabrykowanych  betonowych  i  żelbetonowych  łączonych  na  uszczelnienia 

gumowe z gumy syntetycznej. Studzienki wykonać z kręgów i dna żelbetowych wg normy DIN 

4034 część 1 o grubości ścianki minimum 15 cm. Studnie kanalizacyjne muszą spełniać wymogi 

normy PN-B-10729. Na studzienkach należy zamontować włazy ożebrowane :

•właz kanałowy klasy A0600 /PN-87/H-74051/01/, tam gdzie występuje ruch samochodowy, 

( klasa 150 kN)



•właz kanałowy klasy COWo600 /PN-87/H-74051/02/- na podjazdach do posesji, 

(klasa 400 kN)

• właz kanałowy klasy DOWo600 / PN-87/H-74051/02/ - w ciągach ulicznych 

Studzienki winny być zwięczone włazem ozn. EN 124 zgodny z normą PN-93/H-74124 (PrPN-

EN 124) - „Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  w nawierzchni 

użytkowanych przez pojazdy  i pieszych. Zasady Konstrukcji, badania typu i znakowanie”.

Włazy kanałowe bez możliwości trwałego mocowania pokrywy do korpusu, głębokość 

osadzenia pokrywy włazu (kratki wpustu) w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat 

zgodności z normą jw. W ulicach i drogach o dużym natężeniu ruchu należy zastosować  korpus 

oraz pokrywa z wypełnieniem betonowym. Wymagany jest certyfikat zgodności z normą jw.

Oraz studnia PCV D=315mm, z kinetą z PP rurą trzonową i włazem żeliwnym obsadzonym na 

pierścieniu odciążającym. 

• Materiały –  

1. Zaprojektowano przewody przyłączy grawitacyjnych o średnicach od 160 do 200 mm. 

Przewody kanalizacyjne o średnicach 160 i 200mm należy wykonać z  rur i kształtek PVC-U 

klasy S Lite  o połączeniach kielichowych ( z uszczelkami Sewer – Lock trwale mocowanych w 

kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, kształtki z uszczelkami wargowymi) o 

jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej minimum 8 

kN/m2. Rury i kształtki z PVC -U o jednolitej ściance winny być produkowane zgodnie z normą 

PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.  

       Uwagi -  Nad przewodami (30 cm) należy ułożyć taśmę sygnalizacyjno – ostrzegawczą z 

wkładką metalową. W trakcie realizacji wykonawstwa należy przeprowadzać próby ciśnienia 

odcinkami, przed całkowitym zasypaniem zmontowanego odcinka  przewodów, należy jednak 

pamiętać aby zabezpieczyć przewody przed przemieszczeniem poprzez punktowe obsypanie, w 

trakcie przeprowadzania próby złącza powinny być odkryte. Po dokonaniu próby odcinek należy 

przepłukać, z prób należy sporządzać protokoły odnotowane w dzienniku robót. Po napełnieniu 

przewodów wraz ze studniami wodą przed przystąpieniem do próby odczekać ponad jedną 

godzinę. Wynik próby uznaje się za pozytywny, kiedy ubytek wody w czasie 30 min. jest nie 

większy niż 0,20 [dm3/m2] przy czym powierzchnia [m2] odnosi się do wewnętrznej 

powierzchni zwilżonej.  Odcinki należy inwentaryzować poprzez wykonywanie szkiców 

geodezyjnych. Po zmontowaniu konkretnego odcinka kanalizacji należy wykonać próbę 

szczelności zgodnie z PN-92/B-10735- kanalizacja-przewody kanalizacyjne-wymagania i 

badania przy odbiorze. 



 Wykonanie wykopów

1.  Roboty  ziemne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02  („Roboty  ziemne  – 

wymagania i badania przy odbiorze”) zawierającą wymagania odnośnie wykopów.

Powierzchnie  wykopu  zostaną  oczyszczone  z  kamieni,  nie  mogą  też  tworzyć  wypukłości. 

Miejsca po usuniętych ciałach stałych zostaną uzupełnione starannie zagęszczonym piaskiem. 

Szerokość wykopów musi być większa co najmniej o 0,30m od przekroju zewnętrznego, przy 

czym nie może ona być mniejsza niż 0,80m. Pracę wykonać należy zgodnie z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci wod-kan.  

Montaż i zasypka przewodów

Rury  należy  układać  na  wyprofilowanym  i  wyrównanym  podłożu  zapewniając  przewodom 

jednolite  podparcie  oraz  w  taki  sposób,  aby  trzymały  się  linii  i  spadków  określonych  w 

projekcie. Podłożem może być grunt rodzimy (piaski średnie i grube) lub podsypka żwirowo – 

piaskowa grubości 0,10 m, gdy w poziomie posadowienia występują piaski drobne, pylaste lub 

gliny. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

 materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału.   Ważne  jest  unikanie  pustych  przestrzeni  pod rurą.  Obsypka  rurociągu musi  być 

wykonana  tak,  aby  rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu  lub  nie  uległ  przemieszczeniu.  Pierwsza 

warstwa,  aż  do  osi  rury  powinna  być  zagęszczona,  aby  uniknąć  uniesienia  się  rury.  Po 

wykonaniu  obsypki  można  przystąpić  do  wypełniania  wykopu.  Zasypka  wykopu  musi  być 

wykonana  z  takich  materiałów  i  w  taki  sposób  by  spełniała  wymagania  struktury  nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych).  Górna część wykopu 

może  być  zasypana  gruntem  rodzimym  (warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczaniem)  pod 

warunkiem,  że maksymalna  wielkość cząstek  nie  przekracza  300 [mm].  Nie można używać 

dużych kamieni i głazów narzutowych, gałęzi lub korzeni. Po zakończeniu robót powierzchnię 

terenu doprowadzić  należy do stanu pierwotnego.  Próbę szczelności  wykonać  pod nadzorem 

kierownika (robót) i przedstawiciela inwestora. Szczelność sieci jest niezbędna dla zapewnienia 

nie przenikania wód gruntowych do układu oraz zabezpieczeniu środowiska zewnętrznego przed 

przenikaniem wody. Podczas prowadzenia robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić w 

miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym(kable podziemne telekomunikacyjne, 

urządzenia melioracji wodnych - rurociągi ceramiczne). Roboty ziemne w promieniu 2.0 m od 

kabli i gazociągu zlokalizowanych przed rozpoczęciem robót przez służby eksploatacyjne i na 

skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać  ręcznie. Po odkryciu uzbrojenia 

zabezpieczyć  je  na  czas  wykonywania  wykopów  zgodnie  z  przepisami.  W  trakcie  robót 

ziemnych  należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie  minimalnej  odległości  rurociągu od słupów 



energetycznych.

2. Wykonanie przecisku.

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczegóności 
wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy drogi w sprawie wykonania 
przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Przed wykonaniem przejścia 
należy przygotować stanowisko robocze – wykonać umocnione komory robocze:
startową i odbiorczą. Przewidziano dwie komory startowe w pkt Ks10 i Ks12 ora jedną 
odbiorczą w pkt Ks11. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia 
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami 
żelbetowymi, a następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić 
na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat 
napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową. Rurę zmontować w
urządzeniu. Wykonać wiercenie a urobek z przewiertu usuwać na zewnątrz dołu 
montażowego. Rury zespawywać a miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku 
urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy 
ślizgowe zamontowane co 1,5m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu 
uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót
przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu.
W celu wykonania przecisku należy wykonać komory robocze, zabezpieczone szalunkami z 
zastosowaniem rozparcia. Przecisk wykonać rurami stalowymi przeciskowymi o średnicy 
323,9mm x 8,0mm. Rury te będą pełniły rolę rur ochronnych. W nich należy poprowadzić 
właściwy rurociąg (PCV 200mm) na płozach ślizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie 
co 1,5m. Po obu stronach przecisku rurę ochronną należy zabezpieczyć manszetami 
uszczelniającymi do rur ochronnych. Całkowita długość przecisku wynosi 91 [m].
Po wykonaniu przecisku, komory robocze zasypać, szalunki zdemontować. 

W  koszcie  wykonania  przecisku  należy  ująć  wszystkie  koszty  robót  tymczasowych  w  tym 

wykonania robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów.

5. Uwagi ogólne:
• wykonawstwo powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe
• po wykonaniu robót należy poddać instalację próbom po wykonaniu prób 

szczelności przewody instalacji wody  należy przepłukać i zdezynfekować.
• próby dokonywać przy udziale kierownika budowy.
• Sieci zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę i zgłosić do Powiatowego Ośrodka 

Geodezji. 
•  Wykopy na terenach posesji prowadzić ręcznie

Opracował:

      mgr inż. Andrzej Małolepszy



6 . INFORMACJA BIOZ

OBIEKT;    Zewnętrzne przyłącze kanalizacji sanitarnej.

LOKALIZACJA:  dz. nr: 25, 27/2, 28/3, 29/1, 37/20, 43 i 44 - obręb 0024 Lubin 
jednostka ew. Międzyzdroje

INWESTOR:    Gmina Międzyzdroje
                       ul. Książąt Pomorskich 5

                         72-500 Międzyzdroje                         

PROJEKTANT;           mgr inż. Andrzej Małolepszy
    uprawnienia Nr ZAP/0097/POOS/09



INFORMACJA BIOZ
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 

r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zakres robót;
• roboty zewnętrzne -zewnętrzne sieci kanalizacyjne.

1/ Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodów 
-Tablica informacyjna
-Bariery i ogrodzenia zabezpieczające trasę wykopów
-Oznakowanie tablicami typu; głębokie wykopy , teren budowy zakaz wstępu

Wykonawca organizuje plac budowy na swój koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma 
obowiązek znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
wydane przez władze centralne i lokalne, warunki wynikające z Dokumentacji Projektowej lub w 
jakikolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów 
lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia .

Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać 
materiały lub narzędzia , jednak nie mniej niż 6 m . W tej odległości powinny być ustawione 
bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz tablice ostrzegawcze. 
Na wyznaczonych  przejściach  dla  pieszych  należy  wykonać  mostki  z  bali  gr.  50  mm  z 
barierami ochronnymi o wysokości 1,10 m.

Teren budowy winien być zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej 150 cm. 
W  ogrodzeniu  placu  budowy  powinny  być  wykonane  oddzielne  wejścia  dla  pieszych  i 
oddzielne dla ruchu samochodowego. Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną 
budowy i tablice ostrzegawcze.

2/ Roboty ziemne.
-głębokość posadowienia przewodów wynosi ok. 1,50m
-roboty prowadzone będą mechanicznie i ręcznie z zabezpieczeniem wykopów
szalunkami pełnymi.
-roboty ziemne w miejscach krzyżowania z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie 

z zachowaniem ostrożności, zgodnie z przepisami i opinią ZUDP.
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją opracowaną na podstawie 

badań  gruntu.  Roboty  ziemne  należy  wykonać  po  geodezyjnym  wytyczeniu  i  przeniesieniu 
punktów  poza  teren  wykopu.   Zabezpieczyć  wykopy  przed  wodami  odpadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich . 
Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem.

Prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów wymaga szczególnej ostrożności 
oraz  nadzoru.  Kierownik robót  w porozumieniu  z użytkownikiem instalacji  powinien określić 
bezpieczną  odległość   w  jakiej  roboty  te  mogą  być  prowadzone  .  W  razie  przypadkowego 
odkrycia  nie  umieszczonej  w  dokumentacji  geodezyjnej  podziemnej  instalacji,  roboty  należy 
przerwać  aż  do  czasu  ustalenia  rodzaju  i  pochodzenia  instalacji  oraz  sposobu  bezpiecznego 
przeprowadzenia robót. 

W pobliżu instalacji podziemnych w odległości do 40 cm, roboty należy prowadzić ręcznie, za 
pomocą  łopat  na  drewnianych  trzonkach.  Przy  odspajaniu  gruntu  w  pobliżu  instalacji 
podziemnych nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania, 
roboty  należy  przerwać,  ogrodzić  miejsce  zagrożone  i  zawiadomić  najbliższą  Komendę 



Powiatową  Policji oraz służby saperskie.
Przy wykonywaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostępnych należy wokół wykopów 

ustawić poręcze lub taśmy ostrzegawcze w odległości 1 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w 
napis „ osobom postronnym wstęp wzbroniony”.

Ściany wykopu powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. W zależności od 
rodzaju gruntu , warunków terenowych i posiadanych środków technicznych można wykonywać 
pochyłe ściany wykopów  lub je obudowywać . Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niż 1 
m.  Ścianki  szczelne  z  bali  drewnianych   łączone  na  pióro  i  wpust  mogą  być  stosowane  do 
obudowy wykopów o głębokości nie przekraczającej 3 m . 

3/ Roboty montażowe.

-Przy wykonywaniu robót montażowych należy stosować wyroby i materiały
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
-O terminie robót powiadomić odpowiednie organy nadzoru.
-Obiekty podziemne wymagają geodezyjnemu wytyczeniu.
-Przy robotach montażowych nie występuje niebezpieczeństwo.

Obsługę  urządzeń  zmechanizowanych  można  powierzyć  tylko  pracownikom  mającym 
odpowiednie  uprawnienia.  Maszyny  i  urządzenia  podlegające  dozorowi  technicznemu 
powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniające do ich eksploatacji . 

Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być 
objęte kontrolą wewnętrzną.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni poddawać kontroli w 
zakresie sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń  przed porażeniem prądem . 
Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie należących do 
obsługi . Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania ładunków należy 
umieścić napis określający dopuszczalna ładowność.

3/ Prace spawalnicze- wymogi bezpieczeństwa :
urządzenia i osprzęt powinny być stosowane z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o 

właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji eksploatacyjnej przez producenta . 
Węże spawalnicze powinny mieć średnicę znamionową zgodną ze średnicą znamionową przy-
łączy.

końce węży nasunięte na końcówki przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek 
nie powodujących uszkodzenia węży

transport i magazynowanie butli powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w tym zagadnieniu

butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35oC oraz 
przed bezpośrednim oddziaływaniem płomieni, iskier  i gorących cząsteczek stałych

zawory w butli z pokrętłami powinny być otwarte bez użycia narzędzi
podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie węży i prze-

wodów spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezpośrednio przy in-
nych częściach ciała

min. długość węży spawalniczych wynosi co najmniej 5m , max. nie większa niż 20m.
butle mogą być usytuowane min. 1m od płomienia palnika
w przypadku zasilania palników tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli powinny 

być stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika
nie dotykać zatłuszczonymi rękami , rękawicami lub czyściwem zaworów i reduktorów 

przy butlach tlenowych
 po zakończeniu prac z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego należy zakręcić zawór na 

butlach , obniżyć do 0 nadciśnienia otwierając zawory w palniku , zdemontować instalację i 
reduktory od butli

zabezpieczyć sprzęt przed osobami postronnymi
stosownie ubrania niepalnego przez montera – spawacza



Uwagi końcowe;
-Nie zachodzi konieczność opracowania części rysunkowej
-Pozostałe paragrafy rozporządzenia nie mają odpowiednika w wykonywanych
na budowie robotach budowlanych
Instrukcja nie wyklucza możliwości powstania innych zagrożeń mogących powstać przy 

realizacji inwestycji, czego nie można było przewidzieć przy opracowaniu informacji BIOZ.

Koniec opracowania
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