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A. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 

roku Nr 0, poz. 290 tekst jednolity) 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlany  pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w 

drodze powiatowej Słupno-Sieraków na odcinku od DK- S-8 do granicy powiatu z 

włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego” został wykonany z należytą starannością, przy 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest 

kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych. 

 

stanowisko: imię i nazwisko: nr uprawnień(w spec.): podpis: 

 

 
 
 
Projektant: 
 
Sprawdzający:  

Branża sanitarna: 

 
 
mgr. inż. Mariusz Kowalski 
 

mgr inż. Anna Mrzygłód  

 

w spec instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych: 
 

nr upr.: POM/0242/POOS/09 
 
nr upr.: POM/0227/PWOS/13 
 

 

 
 
 
 

Projektant: 
 
Sprawdzający: 

Branża elektroenergetyczna: 
 
 
 

Mg inż. Marcin Waszczuk 
 
Mgr inż. Bartłomiej Harwas 

 

w spec instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych: 
 

nr upr.: MAZ/0554/PWOE/14 
 
nr upr.: MAZ/0419/POOE/05 
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B. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA 

 

 
C. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin -  umowa nr 

2/OŚK/2013 z dnia 29.01.2013 r. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania 

pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej 

Słupno-Sieraków na odcinku od DK- S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w 

ul. Sikorskiego” wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami do rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych; 

 Umowa nr 2/OŚK/2013 z dnia 29.01.2013 r. zawarta pomiędzy firmą Highway Piotr 

Urbański a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Radzyminie; 

 Warunki techniczne wydane PWIK w Radzyminie; 

 Wizje lokalne w terenie; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu;  

 Opinia geotechniczna; 

 Normy i obowiązujące przepisy dotyczące projektowania i wykonania sieci będących 

przedmiotem opracowania. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat 

Wołomiński, Gmina Radzymin - Sieraków, Słupno, Cegielnia. Szczegółową 

lokalizację przedstawia załączony plan orientacyjny (rys. S_1.0). 

Wykaz działek, na których zlokalizowana jest planowana inwestycja: 

Obręb 0018 Słupno: 

56, 68, 70/9, 70/14, 70/20, 70/24, 86/10, 87, 172, 144/2, 147/12, 147/14, 147/15, 

147/16, 147/17, 149/15, 149/24, 149/36, 207/61, 232/27, 240/1, 240/2, 240/4, 240/5, 

241/8, 247, 330, 424, 500/97. 

Obręb 0017 Sieraków: 130. 

Obręb 0003 Cegielnia: 218, 27. 
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5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu 

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu – Uchwała 

nr 430/LI/98 rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 czerwca 1998r. 

6. Opis stanu istniejącego 
Obszar opracowania stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej, przez 

które przebiega droga powiatowa klasy Z. 

Budynki mieszkalne w większości podłączone są do sieci wodociągowej. Ścieki 

sanitarne odprowadzone są do przydomowych bezodpływowych zbiorników. Wody 

opadowe odprowadzane są na tereny nieutwardzone na posesjach. 

Na etapie projektu kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się zmian zagospodarowania 

terenu poza odtworzeniem rozebranych pod wykonanie robót budowlanych istniejących 

nawierzchni dróg, chodników i pasów zieleni. 

W stanie istniejącym teren uzbrojony jest w: 

- sieć wodociągową; 

- siec gazową; 

- sieć teletechniczną - nadziemną i podziemną; 

- sieć elektryczną - nadziemną i podziemną. 

W ul. Żeromskiego, Sikorskiego, Szkolnej i Polnej przewiduje się budowę kanalizacji 

deszczowej w ramach inwestycji: 

- ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolnej) w m. Słupno, gm. Radzymin” 

(opracowanie objęte decyzją ZRID); 

- „ Rozbudowa drogi powiatowej Słupno-Sieraków na odcinku od drogi krajowej S-8 do 

granicy powiatu”. 

7. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego są:  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pięcioma 

przepompowniami i odejściami do dróg bocznych i działek prywatnych; 

 Budowa przyłączy elektroenergetycznych; 

 Budowa odejść wodociągowych wraz z uzbrojeniem. 

 

Cel realizacji przedmiotu zamówienia: 

 Likwidacja istniejących zbiorników bezodpływowych i stworzenie możliwości 

podłączenia do kanalizacji sanitarnej; 

 Możliwość skanalizowania większego obszaru w przyszłości; 

 Możliwość rozbudowy sieci wodociągowej w przyszłości. 
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8. Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy elektroenergetycznych 

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej. Kolektor 

odprowadzający kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do działek prywatnych i 

dróg bocznych zlokalizowany będzie w pasie drogowym.  

Ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego we 

wsi Cegielnia (włączenie do istniejącej studni o rzędnych 87,99/84,43). Projektuje się 

pięć przepompowni ścieków zasilanych z przyłącza elektroenergetycznego. 

Projektuje się 6 współdziałających układów kanalizacji sanitarnej: 

 Układ 1 - Kolektor grawitacyjny nr 1 w ul. Sienkiewicza w Sierakowie, 

przepompownia Pp1 przy ul. Anusi Krasieńskiej w Sierakowie, kanał tłoczny nr 1 w 

ul. Sienkiewicza w Sierakowie zrzucający ścieki do studni rozprężnej Sr1 będącą 

pierwszą studnią układu 2; 

 Układ 2 - Kolektor grawitacyjny nr 2 w ul. Sienkiewicza w Sierakowie i ul. 

Żeromskiego w Słupnie przepompownia Pp2 w ul. Ekologicznej w Słupnie, kanał 

tłoczny nr 2 w ul. Żeromskiego w Słupnie zrzucający ścieki do studni rozprężnej 

Sr2 będącą pierwszą studnią układu 3; 

 Układ 3 - Kolektor grawitacyjny nr 3 w ul. Żeromskiego i ul. Szkolnej w Słupnie, 

przepompownia Pp3 przy ul. Szkolnej w Słupnie, kanał tłoczny nr 3 w ul. Szkolnej 

w Słupnie i ul. Polnej w Cegielni zrzucający ścieki do studni rozprężnej Sr3 będącą 

pierwszą studnią układu 6; 

 Układ 4 - Kolektor grawitacyjny nr 4 w ul. Żeromskiego, przepompownia Pp4 w ul. 

Żeromskiego w Słupnie (przy ul. Magnolii), kanał tłoczny nr 4 w ul. Żeromskiego w 

Słupnie zrzucający ścieki do studni rozprężnej Sr4 będącą pierwszą studnią 

układu 3; 

 Układ 5 - Kolektor grawitacyjny nr 5 w ul. Żeromskiego, przepompownia Pp5 w ul. 

Żeromskiego w Słupnie (przy ul. Lipowej), kanał tłoczny nr 5 w ul. Żeromskiego w 

Słupnie zrzucający ścieki do studni rozprężnej Sr5 będącą pierwszą studnią 

układu 4; 

 Układ 6 - Kolektor grawitacyjny nr 6 w ul. Polnej w Cegielni zrzucający ścieki do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w Cegielni w studni Sist 

87,99/84,43. 

9. Budowa wodociągu 

Zaprojektowano odejścia od istniejącego wodociągu DN160 i DN225 PE do granicy 

drogi w celu zapewnienia w przyszłości dostaw wody do posesji przyległych. Odejścia 

zakończyć na granicy i zakorkować zaślepką z PE. 
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Należy zastosować rury PE100 SDR 17o średnicy DN90-160 wykonane z polietylenu 

koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem, łączone przez zgrzewanie 

doczołowe.  

10. Ustalenia dotyczące ochrony przyrody 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

określania rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcie 

należy do kategorii wskazanych w §3 ust.1 pkt. 79. Zgodnie z decyzją Burmistrza 

Radzymina nr 265/2016 z dn. 28 lipca 2016 nie ma potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Miejsce planowanej budowy występuje poza obszarami chronionymi. Inwestycja 

swoim zasięgiem nie obejmuje obszarów wymagających specjalnej ochrony ze 

względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną, w tym sieci Natura 2000. Najbliższe tereny Natura 2000: 

 Białe Błota 5,6km; 

 Łęgi Czarnej Strugi 5,3 km. 

W ramach inwestycji planuje się wycinkę drzew objętych decyzją o zezwoleniu na 

realizacje inwestycji drogowej nr 4pz/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. za zgodą Wydziału 

Inwestycji i Drogownictwa Powiatu Wołomińskiego. 

Drzewa przeznaczone do wycinki pokazano na rys. PZT.  

11. Uwarunkowania archeologiczne 

Na przedmiotowym odcinku podczas wizji lokalnych nie stwierdzono występowania 

zabytków ani stanowisk archeologicznych.  

12. Bezpieczeństwo pożarowe 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na zmianę bezpieczeństwa pożarowego 

istniejących obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie.  

13. Wpływ eksploatacji górniczej 

Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 
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14. Znaczenie wynikające z potrzeb obronności Państwa. 

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte służące obronności 

Państwa. Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronności kraju. 

15. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. 

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie, który nie podlega ochronie 

konserwatorskiej mocą obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). 

16. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

Inwestycja nie znajduje się: 

a. Na terenie górniczym; 

b. W strefie narażonej na zalew Wód powodziowych, 

c. W strefie zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych. 

17. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 

Obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie następujących przepisów prawa: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 

r. Dz. U. poz.1232). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 353). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 z późn. zmianami). 

Obszar oddziaływania obejmuje następujące działki: 

Obręb 0018 Słupno:56, 68, 70/9, 70/14, 70/20, 70/24, 86/10, 87, 172, 144/2, 147/12, 

147/14, 147/15, 147/16, 147/17, 149/15, 149/24, 149/36, 207/61, 232/27, 240/1, 240/2, 

240/4, 240/5, 241/8, 247, 330, 424, 500/97. 

Obręb 0017 Sieraków: 130. 

Obręb 0003 Cegielnia: 218, 27. 
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18. Inne uwagi 

 Projekt wykonano w układzie współrzędnych poziomym: „2000” 

i wysokościowym: Kronsztadt 86.  

 Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne 

i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela. 

 

Sporządzili: 

mgr inż. Mariusz Kowalski 

 

mgr inż. Marcin Waszczuk
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D. OPINIA GEOTECZNICZNA 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin -  umowa nr 

2/OŚK/2013 z dnia 29.01.2013 r. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla zadania pn.: „Projekt 

kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-Sieraków 

na odcinku od DK- S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego”. 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463); 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

4. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

4.1 Charakterystyka warunków gruntowych 

a) Wykształcenie litologiczne 

Rodzime podłoże reprezentują grunty holoceńskie – piaski wodnolodowcowe (Qpfg) 

oraz gliny zwałowe (Qpg). W przypowierzchniowej strefie podłoża gruntowego zalega 

warstwa holoceńskiego humusu (Qh) oraz budowlanych i niebudowlanych nasypów 

antropogenicznych (Qhn). 

b) Grunty słabonośne, nasypowe 

Do gruntów nienośnych zaliczono przypowierzchniową warstwę humusu oraz 

niebudowlanych nasypów antropogenicznych. 

c) Grunty w strefie oddziaływania naprężeń generowanych przez obiekt 

W strefie oddziaływania naprężeń generowanych przez obiekt występują: spoiste 

gliny zwałowe litologicznie wykształcone w postaci gliny piaszczystej Lokalnie osady 

spoiste zawierają piaszczyste wkładki i domieszki. Ponadto w podłożu występują osady 

wodnolodowcowe litologicznie wykształcone w postaci piasków drobnych oraz piasków 

średnich, które lokalnie zawierają wkładki glin piaszczystych lub wykazują duże 

zaglinienie. 

d) Występowanie niekorzystnych zjawisk geologicznych, gruntów zapadowych, 

pęczniejących etc. 

Nie stwierdzono. 

e) Charakterystyka gruntów w poziomie posadowienia obiektu 
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Podłoże to budują osady spoiste w stanie twardoplastycznym (gliny zwałowe – 

warstwy IIA i IIB) oraz osady niespoiste występujące w stanie średniozagęszczonym 

(osady wodnolodowcowe – warstwy IIIA i IIIB). Na powierzchni zalega warstwa 

holoceńskich humusów (Qh) oraz osadów antropogenicznych (Qhn). 

4.2 Charakterystyka warunków wodnych 

a) Obecność wód gruntowych w zbadanym podłożu 

W trakcie wykonywania robót wiertniczych, tj. w dniu 14.11.2016 r, na omawianym 

terenie w rejonie otworów wiertniczych nr 1, 2 do zbadanej głębokości 6,0 – 6,5 m p.p.t. 

stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadła swobodnego. 

Nawiercony poziom lustra wody kształtuje się w przedziale głębokości od 1,3 m p.p.t do 

3,2 m p.p.t. 

b) Charakter zwierciadła wód gruntowych 

Swobodne. 

c) Przewidywane wahania wód gruntowych 

Nie przewiduje się. 

d) Agresywność wód gruntowych względem betonu 

Nie badano. 

e) Klasyfikacja właściwości filtracyjnych (według Witczak, Adamczyk) 

Gliny piaszczyste - charakteryzują się niską przepuszczalnością o orientacyjnych 

wartościach współczynnika filtracji k=10-8 - 10-6 m/s.  

Piaski drobne - charakteryzują się średnią przepuszczalnością, orientacyjne wartości 

współczynnika filtracji k dla tych gruntów wahają się w granicach 10- 4 – 10-5 m/s. 

Piaski średnie - charakteryzują się wysoką przepuszczalnością, orientacyjne wartości 

współczynnika filtracji k dla tych gruntów wahają się w granicach 103 – 10-4 m/s. 

4.3 Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo – wodnych 

a) Kategoria geotechniczna 

II kategoria geotechniczna  

Wg § 4.3 pkt. 2. w/w Rozporządzenia druga kategoria geotechniczna, która obejmuje 

obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, 

wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. 

b) Warunki gruntowo-wodne 

Proste.  

Wg § 4.2 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) – o prostych warunkach 
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gruntowych mówi się gdy w podłożu występują warstwy gruntów jednorodnych 

genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów 

słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. 

 
 

Sporządził:  

mgr inz. Mariusz Kowalski 
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E. PROJEKT GEOTECZNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin -  umowa nr 

2/OŚK/2013 z dnia 29.01.2013 r. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt geotechniczny dla zadania pn.: „Projekt 

kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-Sieraków 

na odcinku od DK- S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego”. 

Sporządzenie projektu geotechnicznego wymagane jest dla obiektów budowlanych 

znajdujących się w drugiej kategorii geotechnicznej. 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463); 

 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne; 

 PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego; 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

4. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego 

Zaleganie w podłożu gruntów spoistych i sypkich powoduje możliwość niewielkich 

zmian właściwości gruntów w czasie. Zmiany te mogą zachodzić w sytuacji, w której 

dojdzie do zmiany poziomu wód gruntowych, które staną się dodatkowym obciążeniem 

działającym na szkielet gruntowy. Wraz z głębokością zmiany właściwości podłożą 

gruntowego będą zanikać.  

Projektowana inwestycja częściowo zostanie posadowiona w gruntach spoistych, 

które charakteryzują się bardzo słabą wodoprzepuszczalnością. Proces konsolidacji w 

tych gruntach przebiega bardzo powoli. Powolnemu odkształceniu się tych gruntów 

towarzyszy po ich obciążeniu zmiana naprężeń efektywnych w szkielecie gruntowym 

oraz ciśnień w wodzie i porach gruntu. Bezpośrednio po przyłożeniu obciążenia 

naprężenia efektywne są przejmowane przez wodę zamkniętą w porach gruntu. Z 

czasem powolnemu odpływowi wody towarzyszy proces konsolidacji, a co za tym idzie 

przejmowanie naprężeń efektywnych przez szkielet gruntowy. W przypadku 



Projekt kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-Sieraków  
na odcinku od DK S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego 

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu 

 17 

posadowienia inwestycji w gruntach sypkich cały proces przebiega podobnie. Jedną ze 

zmian jest szybszy proces konsolidacji gruntów zalegających w podłożu. 

5. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Na podstawie przeprowadzonych wierceń, badań makroskopowych i badań 

terenowych gruntów w podłożu projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie 

litologiczno-genetyczne zwane dalej warstwami geotechnicznymi: 

• I warstwa geotechniczna – holoceńskie nasypy antropogeniczne (Qhn), 

• II warstwa geotechniczna – plejstoceńskie gliny zwałowe (Qpg), 

• III warstwa geotechniczna – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe (Qpfg). 

Zaleganie przedstawionych formacji przedstawiono na profilach i przekrojach 

geotechnicznych stanowiących załączniki nr 1.1 – 1.4 i nr 2 do Dokumentacji Badań 

Podłoża Gruntowego będącej integralną częścią Geotechnicznych Warunków 

Posadowienia Obiektów Budowlanych.  

Dla wydzielonych serii określono parametry geotechniczne, które następnie posłużyły 

do ustalenia wartości obliczeniowych. Jedynie dla warstwy nr IA nie ustalono wartości 

obliczeniowych, ponieważ grunty do niej włączone traktowane są jako nienormatywne i 

nienośne. Należy podkreślić, że ze względu na podstawowy charakter rozpoznania 

geotechnicznego zastosowanie metod statystycznych przy ustalaniu wartości 

charakterystycznych jest niemożliwe. W związku z tym przy ich określaniu posłużono się 

dotychczasową „polską praktyką” - ustalono je na podstawie nomogramów 

zamieszczonych w normie „PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” Zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w w/w normie, zbadane podłoże podzielono na warstwy 

geotechniczne na podstawie zasadniczych odmienności litologiczno-facjalnych (kryteria 

geologiczne), badań makroskopowych, badań laboratoryjnych i badań terenowych 

gruntów. 

Jako cechę wyróżniającą dla gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności IL, a 

dla gruntów niespoistych – stopień zagęszczenia ID. 

Charakterystyczne obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych zestawione 

w Tabeli nr 1 niezbędne do przeprowadzenia obliczeń statycznych i projektowania 

zawarte są w Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego. 

6. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

Nośność gruntu jest zdolnością gruntu do przenoszenia obciążeń, jakim ten grunt 

podlega. Według Polskiej Normy PN-81/B-03020, która dotyczy posadowienia 
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bezpośredniego obiektów, w obliczeniach nośności uwzględnia się najbardziej 

niekorzystny wariant odkształcenia podłoża. 

Posadowienie budowli należy sprawdzać ze względu na możliwość wystąpienia 

dwóch grup stanów granicznych podłoża gruntowego fundamentów: 

• grupy stanów granicznych nośności podłoża gruntowego (I stan graniczny – 

wykonywany dla wszystkich przypadków posadowienia), 

• grupy stanów granicznych użytkowania budowli (II stan graniczny). 

Przy sprawdzaniu I stanu granicznego wartość obliczeniowa obciążenia 

przekazywanego przez fundament na podłoże gruntowe Qr [kN] powinna spełniać 

warunek: 

Qr ≤ m ∙ Qf 

gdzie: 

Qf - opór graniczny podłoża gruntowego przeciwdziałający obciążeniu Qr [kN] 

m - współczynnik korekcyjny (zależy od metody wyznaczania parametrów 

geotechnicznych i metody obliczania Qf) 

Wspołczynnik korekcyjny m należy przyjmować, w zależności od metody obliczania 

Qf, przy czym przy stosowaniu metody B lub C oznaczania parametrów 

geotechnicznych, wartość wspołczynnika m należy zmniejszyć mnożąc przez 0,9. 

Zgodnie z punktem 3.3.4 zawartym w Polskiej Normie PN-81/B-03020 przyjmuje się: 

• do obliczeń nośności – m = 0,9 ∙ 0,9 = 0,81; 

• do obliczeń poślizgu w gruncie – m = 0,8 ∙ 0,9 = 0,72; 

• do bardziej uproszczonych metod obliczeń – m = 0,7 ∙ 0,9 = 0,63; 

• przy obliczaniu oporu na przesunięcie w poziomie posadowienia lub w podłożu 

gruntowym – m = 0,8 ∙ 0,9 = 0,72. 

7. Określenie oddziaływań od gruntu 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, jak również po ich zakończeniu, w trakcie 

użytkowania obiektu nie przewiduje się oddziaływań od gruntu wynikających z 

uaktywnienia się ośrodka gruntowego w czasie. Nie przewiduje się, aby w trakcie 

budowy obiektu oraz w czasie jego użytkowania nastąpiły zmiany oddziaływania gruntów 

na konstrukcję. 

8. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

Wszelkie obliczenia statyczne winny być wykonywane w oparciu o modele 

geologiczne przedstawione na profilach i przekrojach geotechnicznych zawartych w 

Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego (Załączniki nr 1.1 – 1.4 i nr 2). 
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9. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności 

Obciążenia dodatkowe wynikające z budowy sieci kanalizacyjnej nie będą większe od 

dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania dodatkowych 

obliczeń nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności. 

10. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania obiektów 

Dane niezbędne do projektowania obiektów pod względem geotechnicznym: 

a) Warunki gruntowe 

Podłoże gruntowe projektowanego obiektu reprezentują grunty plejstoceńskie – gliny 

zwałowe oraz osady wodnolodowcowe. W przypowierzchniowej strefie podłoża 

gruntowego zalega warstwa holoceńskiego humusu oraz budowlanych i niebudowlanych 

nasypów antropogenicznych. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-81/B-03020, zbadane podłoże 

gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmienności 

litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badań makroskopowych gruntów. 

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych: 

 Warstwa nr I – antropogeniczne nasypy budowlane i niebudowlane.  

W obrębie tej warstwy wyróżniono: 

o Warstwa nr IA – stanowią ją niebudowlane nasypy złożone głownie z 

humusu, piasków i okruchów cegieł. Są to grunty nienormatywne, nienośne, które 

nie mogą stanowić podłoża projektowanej inwestycji. Należy je w całości z podłoża 

gruntowego usunąć i zastąpić materiałem klastycznym o odpowiedniej granulacji. 

o Warstwa nr IB – tworzą ją piaszczyste nasypy budowlane. Na podstawie 

wykonanych robot terenowych uznano, że nasypy budowlane występują w stanie 

średniozagęszczonym. Grunty warstwy IB należą do niewysadzinowych - 

zaliczono je do grupy nośności podłoża nawierzchni G1 w każdych warunkach 

wodnych. 

 Warstwa II – gliny zwałowe – litologicznie są reprezentowane przez gliny 

piaszczyste, które zawierają piaszczyste wkładki i domieszki otoczaków. Grunty 

warstwy II należą do bardzo wysadzinowych – zaliczono je do grupy nośności 

podłoża nawierzchni G3 w dobrych i G4 w przeciętnych i złych warunkach 

wodnych.  

W obrębie tej warstwy wyróżniono: 

o Warstwa nr IIA – gliny piaszczyste lokalnie zawierające wkładki piasków 

drobnych, mało wilgotne, występują w stanie twardoplastycznym o przyjętej 

charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n) = 0,20. 
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o Warstwa nr IIB – gliny piaszczyste, mało wilgotne, występują w stanie 

twardoplastycznym o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności 

IL(n) = 0,10. Do gruntów tej warstwy włączono utwory zwałowe o IL = 0,05. 

 Warstwa nr III – osady wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków 

drobnych, piasków drobnych bliskich piaskom średnim, piasków drobnych bliskich 

piaskom pylastym oraz piasków średnich, które lokalnie wykazują duże 

zaglinienie. Grunty warstwy III należą do niewysadzinowych - zaliczono je do 

grupy nośności podłoża nawierzchni G1 w każdych warunkach wodnych.  

W obrębie tej warstwy wyróżniono: 

o Warstwa nr IIIA – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone 

przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,50. 

o Warstwa nr IIIB – piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone 

przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,50. 

b) Warunki wodne 

W trakcie wykonywania robot wiertniczych, tj. w dniu 14.11.2016 r, na omawianym 

terenie w rejonie otworów wiertniczych nr 1, 2 do zbadanej głębokości 6,0 – 6,5 m p.p.t. 

stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadła swobodnego. 

Nawiercony poziom lustra wody kształtuje się w przedziale głębokości od 1,3 m p.p.t do 

3,2 m p.p.t. W rejonie otworu nr 5 na głębokości 4,7 m p.p.t stwierdzono występowanie 

wód o charakterze naporowym. Warstwę napinającą stanowią gliny zwałowe. Woda 

stabilizuje się na głębokości 4,3 m p.p.t. W rejonie otworów nr 3 i 4 w obrębie glin 

zwałowych zawierających piaszczyste wkładki zanotowano występowanie intensywnych 

sączeń wód gruntowych. 

11. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości 

robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych 

Należy przeprowadzić następujące badania niezbędne do zapewnienia wymaganej 

jakości robót ziemnych: 

 odbiór geotechniczny podłoża w dnie wykopów budowlanych; 

 kontrola zagęszczenia zasypki nad przewodami przy użyciu płyty dynamicznej 

lub sondy dynamicznej. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Polską Normą „PN-B-06050 z 1999r. 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
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12. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt 

budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej są odpowiednio zaizolowane 

i przystosowane do kontaktu z wodą gruntową. Jedynym zagrożeniem jest możliwość 

wypłukiwania gruntu - sufozją (w wypadku nieszczelności) i jego przenoszenia 

i składowania - kolmatacja. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu należy dokonać 

dokładnej kontroli wszystkich połączeń sieci przed jej zasypaniem gruntem. Nie 

przewiduje się wykonywania dodatkowych badań agresywności wód gruntowych w 

stosunku do betonu. 

13. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 

rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich 

wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego. 

Rodzaje robót budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, są powszechnie stosowane i nie wykraczają poza 

zwykłe prace budowlane. Jednakże w czasie wykonywania prac istnieje potencjalne 

ryzyko wystąpienia awarii, podczas robót ziemnych lub geotechnicznych; zaleca się 

wtedy niezwłoczne wprowadzanie środków interwencyjnych i zaradczych. 

Rodzaj działań interwencyjnych powinien każdorazowo uzgadniać Kierownik Budowy 

oraz Nadzór Geotechniczny. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót, zgodności prowadzonych robót z 

wytycznymi projektowymi oraz dla zapewnienia należytej jakości wykonywanych prac 

należy na bieżąco nadzorować kolejne procesy budowlane. Zaleca się, aby podczas 

wykonywania robót ziemnych oraz fundamentowych na budowie pełniony był Nadzór 

Geotechniczny. 

Zadania i cele Nadzoru Geotechnicznego w zakresie robót ziemnych i 

fundamentowych: 

• Sprawdzanie i porównywanie w czasie budowy poziomów wody gruntowej z 

przyjętymi 

w projekcie; 

• Kontrola wpływu robót ziemnych i fundamentowych na warunki wodne; 

• Kontrola poprawności procesów technologicznych (prace ziemne, prace 

fundamentowe,...); 

• Ocena przydatności sprzętu do zamierzonych robót; 

• Ocena zgodności warunków gruntowych z określonymi w projekcie i określenie 

różnic 
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pomiędzy rzeczywistymi warunkami gruntowymi, a przyjętymi w projekcie (jeżeli 

ewentualnie takie różnice występują); 

• Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z projektem (wymiary, usytuowania, 

metody 

prac, stosowane materiały); 

• Zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robót, wpływającym niekorzystnie na 

warunki gruntowe; 

• Kontrola prowadzenia zgodnie z programem monitoringu (jeżeli taki jest 

prowadzony); 

• Udział w badaniach geotechnicznych (badania nośności w podłożu wykopu, kontrola 

wskaźnika zagęszczenia / stopnia zagęszczenia,...). 

W terenie zabudowanym, jeśli odległość obiektu sąsiedniego od krawędzi wykopu 

jest mniejsza od 3hw (hw oznacza głębokość wykopu) należy przeanalizować 

potencjalne zagrożenia. Ocena zagrożeń obejmuje wpływ wykopu na stateczność 

obiektów sąsiednich. W odniesieniu do projektowanej kanalizacji zagrożenia wynikają 

głównie z faktu, że jej trasa przebiega wzdłuż ciągów komunikacyjnych: ulic i chodników. 

Projekt kanalizacji powinien określać warunki realizacji wykopu i rodzaje 

przewidywanych zabezpieczeń.  

W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla budynków, projekt wykopu powinien 

określać, na których budynkach sąsiadujących powinny zostać założone repery, 

umożliwiające geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczeń. W przypadku 

pojawienia się nadmiernych przemieszczeń kierownictwo budowy musi podjąć 

natychmiastowe środki zaradcze. 

 

Sporządził:  

mgr inz. Mariusz Kowalski 
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F. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(stan prawny z późniejszymi zmianami) i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) Kierownik 

budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do 

opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

o w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 lub 

o przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz.401); 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

Przed przystąpieniem do prac związanych z rozbiórką, kierownik budowy zobowiązany 

jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu 

określenia zagrożeń występujących podczas robót budowlanych. 
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1. BRANŻA SANITARNA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-

Sieraków na odcinku od DK S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. 

Sikorskiego. Miejscowości Słupno, Sieraków, Cegielnia. 

Inwestor: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Ul. Komunalna 2 

05-250 Radzymin 

 

Projektant: 

Informację BIOZ sporządził: 

mgr inż. Mariusz Kowalski, uprawnienia nr: POM/0242/POOS/09 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Prace przygotowawcze, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Roboty ziemne, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu, 

 Odtworzenie nawierzchni 

 Roboty wykończeniowe. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto 

zagrożenie może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne a także linie napowietrzne. W 

celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 

poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 

dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego 

uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 

uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 

podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Wszelkie prace w pobliżu napowietrznych 

linii prowadzić  z należytą ostrożnością. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące 

przy robotach: 

 Przysypania ziemią: 

 Roboty ziemne. 

 Przygniecenie, uderzenie: 

 Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Prace drogowe, 

 Budowa sieci sanitarnych, 

 Poparzenie i porażenie prądem: 

 Prace z elektronarzędziami. 

 Potrącenie: 

 Sprzęt zmechanizowany, 
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 Droga o dużym natężeniu ruchu. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy 

oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 

podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 

pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być 

przeszkolony. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja 

szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną 

szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników 

charakter obligatoryjny. 

RODZAJE SZKOLEŃ: 

dla pracodawcy - dla pracowników 

wstępne – okresowe 

Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 

1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  

2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  

3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  

4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  

5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  

6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  

7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 

SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE: 

1. instruktaż ogólny 

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 

 wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także 

 studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu, 

1.2. zakres: 

 instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, 
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a także z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

1.3. prowadzi: 

 pracodawca lub 

 wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

 pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została 

utworzona 

1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

 potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego 

2. instruktaż stanowiskowy 

2.1. obejmuje: 

 pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy 

wiąże się z bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem 

na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, 

 pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych 

stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

 uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu. 

2.2. zakres: 

 instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami 

oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku 

2.3. prowadzi: 

 wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w 

zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

 sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego 

3. szkolenie podstawowe 

3.1. obejmuje: 

 pracodawców, 

 osoby kierujące pracownikami, 

 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
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 pracowników inżynieryjno-technicznych 

 pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp. 

3.2. zakres: 

 powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania 

lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

3.3. prowadzi: 

 pracodawcy 

 jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

 egzamin sprawdzający 

 zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

 

Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na 

robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 

zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), 

szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych 

stanowiskach. 

SZKOLENIE OKRESOWE: 

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym 

2. Zakres: 

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie 

bhp nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi 

rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie 

3. kto prowadzi: 

3.1. pracodawcy 

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

4.1. egzamin sprawdzający 

4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 

robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   

nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe 
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nie rzadziej niż raz w roku. 

3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej 

pracy jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą 

dotyczyć pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń 

dźwignicowych, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na to, że niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo 

aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz 

instalacji energetycznych - co 5 lat. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go 

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki  

z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe 

czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni  

w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które 

spełniają kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, 

powstrzymują ruch elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w 

strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na włączenie ruchu elementów 

niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, zapobiegają 

naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, 

nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

techniczno-budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac 

budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 

6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na 

czas budowy. 

7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
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8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży 

pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 

drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi 
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G. Część rysunkowa 

PZT_1.0  Plan orientacyjny     skala 1 : 25000 

PZT_2.1-2.9 Projekt zagospodarowania terenu   skala 1: 500 
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PZT_1.0  Plan orientacyjny     
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PZT_2.1 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.2 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.3 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.4 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.5 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.6 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.7 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.8 Projekt zagospodarowania terenu 
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PZT_2.9 Projekt zagospodarowania terenu 
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H. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i OPINIE 

1. Warunki wydane przez PWIK Radzymin 

2. Decyzja Burmistrza Radzymina nr 265/2016 z dnia 28.07.2016 r. o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie kanalizacji sanitarnej 

3. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 21.09.2016 r. w sprawie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

4. Uzgodnienie z dnia 10.11.2016 r. z Jednostką Wojskową nr 3688 

5. Decyzja Burmistrza Radzymina nr 740/2016 z dnia 01.12.2016 r. na lokalizację sieci 

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg gminnych. 

6.Decyzja Burmistrza Radzymina nr 741/2016 z dnia 01.12.2016 r. na lokalizację sieci 

wodociągowej w pasie drogowym dróg gminnych. 

7.Decyzja Burmistrza Radzymina nr 742/2016 z dnia 01.12.2016 r. na lokalizację przyłączy 

elektroenergetycznych  w pasie drogowym dróg gminnych 

8. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Ceglanej w 

miejscowości Słupno na odcinku nawierzchni asfaltowej 

9.Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Wspólnej w 

miejscowości Słupno o nawierzchni wykonanej z destruktu asfaltowego 

10.Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Gościniec, 

Bluszczowa, Cedrowa, Rajska, Widok, Spokojna, bez nazwy w miejscowości Słupno i ulica 

bez nazwy w miejscowości Cegielnia 

11. Decyzja Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr 957/2016 z dnia 14.12.2016 r. na lokalizację 

urządzenia w pasie drogi powiatowej nr 4304W 

12.Zgoda Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.12.2016 r.  

na wycinkę drzew objętych decyzją nr 4pz/2016 o zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej przez PEWIK  

13. Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Odział w Warszawie zakład w 

Ciechanowie nr CZTI/300_5500/444/2016 z dnia 21.12.2016 r.  

14.Pozwolenie  Zarządu Powiatu Wołomińskiego na  dysponowanie nieruchomością z 

WID.7130.13.2017.BW z  dnia 11.01. 2017r 

15.Zgoda na lokalizacje przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły podstawowej nr@ w Słupnie 
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1. Warunki wydane przez PWIK Radzymin 
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2. Decyzja Burmistrza Radzymina nr 265/2016 z dnia 28.07.2016 r. o braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej 
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3. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 21.09.2016 r. w sprawie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  

 



Projekt kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-Sieraków  
na odcinku od DK S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego 

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu 

 51 

 



Projekt kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-Sieraków  
na odcinku od DK S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego 

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu 

 52 

 
 
 



Projekt kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-Sieraków  
na odcinku od DK S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego 

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu 

 53 

4. Uzgodnienie z dnia 10.11.2016 r. z Jednostką Wojskową nr 3688 
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5. Decyzja Burmistrza Radzymina nr 740/2016 z dnia 01.12.2016 r. na lokalizację 
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg gminnych 
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6. Decyzja Burmistrza Radzymina nr 741/2016 z dnia 01.12.2016 r. na lokalizację 
sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg gminnych 
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7. Decyzja Burmistrza Radzymina nr 742/2016 z dnia 01.12.2016 r. na lokalizację 
przyłączy elektroenergetycznych  w pasie drogowym dróg gminnych 
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8. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. 
Ceglanej w miejscowości Słupno na odcinku nawierzchni asfaltowej 
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9. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. 
Wspólnej w miejscowości Słupno o nawierzchni wykonanej z destruktu 
asfaltowego 
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10. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Gościniec, 
Bluszczowa, Cedrowa, Rajska, Widok, Spokojna, bez nazwy w miejscowości 
Słupno i ulica bez nazwy w miejscowości Cegielnia 
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11. Decyzja Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr 957/2016 z dnia 14.12.2016 r. na 
lokalizację urządzenia w pasie drogi powiatowej nr 4304W 
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Zgoda Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Powiatu Wołomińskiego z dnia 
13.12.2016 r.  na wycinkę drzew objętych decyzją nr 4pz/2016 o zezwoleniu na 
realizacje inwestycji drogowej przez PEWIK 
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12 Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Odział w Warszawie zakład 
w Ciechanowie nr CZTI/300_5500/444/2016 z dnia 21.12.2016 r.  
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13.Pozwolenie  Zarządu Powiatu Wołomińskiego na  dysponowanie 
nieruchomością z WID.7130.13.2017.BW z  dnia 11.01. 2017r. 

 
 
 



Projekt kanalizacji sanitarnej oraz odejść wodociągowych w drodze powiatowej Słupno-Sieraków  
na odcinku od DK S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego 

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu 

 110 

Słupnie 

 

 
 


