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II. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od 
ciepłowni miejskiej do obiektów SP ZOZ i budynku przy ul. Wisznickiej 107 w Radzyniu 
Podlaskim. 
Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach:  

− Obręb 1; nr działek: 1042/8, 3255, 1211, 
− Obręb 3; nr działek: 184/3, 129/7, 129/10, 129/17, 129/18, 129/20, 129/28, 129/29, 

600/1 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian 
 
Na działkach objętych opracowaniem są zlokalizowane: drogi i chodniki, parkingi, budynki i 
place oraz tereny zielone. 
Teren objęty opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w następującą infrastrukturę: 

- sieci i przyłącza energetyczne 
- sieci i przyłącza wodociągowe  
- sieci i przyłącza kanalizacyjne 
- sieci i przyłącza gazowe 
- sieć i przyłącza ciepłownicze 
- kanalizację telefoniczną 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się wykonanie nowych preizolowanych sieci 
ciepłowniczych do obiektów SP ZOZ i budynku przy ul. Wisznickiej 107 w Radzyniu Podlaskim. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Projektowane sieci ciepłownicze będą włączone do istniejącej sieci kanałowej w komorze 
ciepłowniczej w pobliżu kotłowni miejskiej. 
Sieć będzie wykonane z rur preizolowanych stalowych. 
Trasa projektowanych sieci ciepłowniczych nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki terenu  
 
Nie dotyczy w zakresie zestawień powierzchni – inwestycja liniowa. 
Zakres rzeczowy budowy sieci obejmuje: 

− wykonanie preizolowanych sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 700 m  
 
5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt    
    budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na   
    podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

  
Projektowana sieć ciepłownicza nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatora 
zabytków.  
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Projektowane rurociągi ciepłownicze nie kolidują z istniejącymi obiektami zagospodarowania 
terenu i nie naruszają istniejącego drzewostanu. 
Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez obszary chronione. 
 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia  
    budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 
 
Nie dotyczy – teren inwestycji położony poza granicami tych obszarów. 
 
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń       
    dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów     
    budowlanych 
 
Inwestycja nie powodująca zagrożeń dla środowisko oraz higieny i zdrowia użytkowników, 
mająca na celu doprowadzenie czynnika grzewczego na potrzeby ogrzewania obiektów. 
Projektowana sieć nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i nie kwalifikuje się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
 
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na  działkach, na których został 
zaprojektowany. 
Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

− Prawo budowlane 
− Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
− Prawo energetyczne 
− Prawo ochrony środowiska 
− Prawo wodne 

 
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania   
    obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 
Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiązaniach 
technologicznych nie stanowiących trudności dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip 
zajmujących się montażem preizolowanych sieci ciepłowniczych. 
Projektowana sieć ciepłownicza zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 
budowlanych. 
 
 

Opracował: 
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III. CZ ĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU   
 
1. Podstawa opracowania  
 

− Umowa o prace projektowe zawarta z inwestorem –PEC Sp. z o.o. w Radzyniu  
Podlaskim 

− Mapy do celów projektowych  
− Decyzja GDDKiA  
− Protokół z narady koordynacyjnej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 
− Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania. 
− Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 
− Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z właścicielami i użytkownikami terenu 

objętego inwestycją  
 
2. Przedmiot i zakres opracowania  
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zadania: budowa preizolowanej 
osiedlowej sieci ciepłowniczej do obiektów SP ZOZ i budynku przy ul. Wisznickiej 107 w 
Radzyniu Podlaskim 
Opracowane projektowe obejmuje; 

− wykonanie preizolowanych sieci wysokoparametrowych od komory w pobliżu 
ciepłowni miejskiej do obiektów szpitala i budynków przy ul. Wisznickiej 

− wykonanie przyłączy do budynków 
 
3. Ogólna charakterystyka sieci 
 
Projektowana preizolowana sieć ciepłownicza zastąpi starą i będąca się w złym stanie 
technicznym sieć kanałową. 
Obecnie głównym odbiorcą ciepła przebudowywanej gałęzi sieci jest szpital. 
Prace związane z przebudową sieci wykonać w taki sposób, aby ograniczyć do minimum 
przerwy w dostawie czynnika grzewczego. 
Zaleca się taką organizację robót, aby prace były wykonane w okresie letnim i w czasie 
najmniejszego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. 
Czas niezbędnej przerwy w dostawie ciepła uzgodnić z odpowiednimi służbami i dyrekcją 
szpitala. 
Nowe rurociągi na niektórych odcinkach będą układane na istniejących kanałach. 
W istniejących kanałach obok wodnych rurociągów wysokoparametrowych są ułożone 
rurociągi parowe. 
Rurociągi parowe są obecnie nieczynne i mogą być usunięte. 
W miejscach, w których trasa projektowanych rurociągów przebiega po istniejących kanałach 
należy odkryć kanały, usunąć zbędne rurociągi parowe i w razie potrzeby podpory 
rurociągów, wykonać niezbędną podsypkę piaskową i na podsypce układać nowa rurociągi 
preizolowane. 
Nowa sieć wysokoparametrowe będzie wykonane z rur preizolowanych i będzie włączona w 
komorze ciepłowniczej do istniejącej sieci kanałowej.  
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Sieć została zaprojektowane z rur preizolowanych, stalowych ze szwem, z instalacją 
alarmową systemu impulsowego. 
Rurociągi zasilające i powrotne będą wykonane z rur o podstawowej grubości izolacji. 
Usytuowanie wysokościowe projektowanych sieci ciepłowniczych jest podyktowane  
możliwością skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, jak również koniecznością dowiązania 
się do rzędnych istniejących rurociągów w miejscu włączenia. 
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy rzędnymi rzeczywistymi a 
dokumentacyjnymi należy skorygować profil sieci.  
Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów stalowych -samokompensacja, za pomocą 
kolan kompensacyjnych. 
Na odgałęzieniach od głównych rurociągów będą zamontowane preizolowane zawory 
odcinające umieszczone w skrzynkach hydrantowych. 
Przejście pod drogą krajową nr 63 (ul. Wisznicka) będzie wykonane metodą bezwykopową, 
za pomocą przewiertu sterowanego. 
Przejście pod ul. Zabielską będzie wykonane poprzez umieszczenie rur preizolowanych w 
istniejącym kanale bez naruszania nawierzchni jezdni. 
Projektowana sieć ciepłownicza zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 
budowlanych. 
 
4. Opis techniczny 
 
4.1. Roboty ziemne 
 
Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót 
montażowych.  
Wymagane wymiary wykopów podano w części rysunkowej opracowania.  
Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm od zagłębienia spodu rury (w celu 
umożliwienia wykonania podsypki piaskowej).  
Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku o uziarnieniu 0,2 - 1,0 mm.  
Grubość warstwy podsypki powinna być nie mniejsza niż 10 cm.  
Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie. 
W miejscach wykonywania połączeń wykopy należy odpowiednio pogłębić i poszerzyć 
(około. 30-40 cm).  
Zasypanie wykopów należy wykonać po wykonaniu robót montażowych, przeprowadzeniu 
badania spoin i wykonaniu prób szczelności.  
Pierwszą warstwę, do wysokości 10 cm ponad wierzch rur należy zasypać materiałem takim 
samym jak podsypka.  
Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie.  
Na wierzchu pierwszej warstwy zasypowej należy ułożyć taśmy ostrzegawcze. 
Pozostałą, górną część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym, starannie ubitym,  
pozbawionym  większych brył i materiałów organicznych.  
Zasypkę wykopu wykonywać ręcznie gruntem sypkim do wysokości 30 cm powyżej rury 
zagęszczać ręcznie i dalej zasypywać warstwami grubości 20 - 30 cm zagęszczając 
mechanicznie do uzyskania wymaganego zagęszczenia. Grunt użyty do zasypki wykopu 
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03020. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736, a także zachowując 
przepisy BHP. 
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Uwaga:  
W pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać 
ręcznie.  
Po zakończeniu robót ziemnych należy przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego. 
 
4.2. Spawanie rurociągów stalowych  
 
Prace połączeniowe należy wykonywać bezpośrednio w wykopie.  
Rurociągi należy łączyć za pomocą spawania elektrycznego lub gazowego (przy grubości 
ścianki od 5,0 mm należy spawać elektrycznie). 
Prace spawalnicze należy wykonywać przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza 
powyżej 5 °C. 
Spawanie rurociągów wykonywać zgodnie z "Instrukcją spawania rurociągów cieplnych". 
W czasie spawania rury osłonowe, piankę i elementy połączeń należy chronić przed 
przegrzaniem za pomocą osłon i ekranów spawalniczych. 
Przed przystąpieniem do spawania, końce łączonych rur starannie oczyścić z pianki 
poliuretanowej. 
 
4.3. Zmiany kierunków  
 
Do wykonania zmian kierunku rurociągów będą stosowane kolana prefabrykowane.  
Niewielkie zmiany kierunków (do 3°), zarówno w poziomie jak i w pionie mogą być 
wykonane za pomocą ukosowania na złączach.  
 
4.4. Kompensacja wydłużeń termicznych 
 
Na projektowanych rurociągach zastosowano kompensację naturalną -za pomocą wydłużek i 
kolan kompensacyjnych. 
W strefach kompensacyjnych należy wykonać poszerzenia wykopów i umieścić poduszki 
kompensacyjne, umożliwiające rozładowanie nacisków pochodzących od wydłużeń 
termicznych. Poduszki należy układać po obu stronach każdego z rurociągów. 
Maksymalne długości odcinków prostych, wymiary ramion kompensacyjnych zostały przyjęte 
na podstawie wytycznych producentów rur. 
 
4.5. Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej 
 
Projektowana sieć ciepłownicza będzie włączona do istniejącej sieci kanałowej w komorze 
ciepłowniczej  zlokalizowanej w pobliżu kotłowni miejskiej. 
Projektowane rurociągi preizolowane należy włączyć do istniejących króćców odgałęźnych 
znajdujących się w komorze ciepłowniczej. 
Na odgałęzieniach w komorze należy zamontować nowe kulowe zawory odcinające. 
 
4.6. Uzbrojenie rurociągów 
 
Na odgałęzieniach od projektowanej sieci preizolowanej, w miejscach wskazanych w części 
rysunkowej należy zamontować preizolowane zawory odcinające.  
Zawory obudować  skrzynkami hydrantowymi. 
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4.7. Badania spoin, próby szczelności, płukania  
 
Przed wykonaniem połączeń płaszcza należy wykonać badanie połączeń spawanych oraz 
próbę szczelności rurociągów. 
Połączenia spawane należy poddać badaniom metodą ultradżwiękową zgodnie z 
obowiązującymi normami PN-EN. 
Badaniu należy poddać 100% spoin w miejscach niedostępnych i 30% na pozostałych 
odcinkach sieci. 
Badanie powinny być udokumentowane zapisem na dyskietce lub w formie graficznej. 
Wykonane rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej. 
Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez PEC. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,25 wartości ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,6 MPa.  
Przed uruchomieniem rurociągi należy przepłukać wodą wodociągową do czasu uzyskania 
wymaganego stopnia czystości.  
 
4.8. Izolowanie połączeń spawanych 
 
Izolowanie połączeń spawanych powinno być wykonywane przez ekipy przeszkolone u 
producenta rur preizolowanych.  
Wszystkie prace powinny być wykonywane po uprzednim sprawdzeniu szczelności połączeń 
spawanych i sprawdzeniu połączeń przewodów alarmowych 
Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur płaszczowych należy 
oczyścić i osuszyć. 
Wszystkie prace należy wykonywać przy opróżnionym rurociągu i dodatnich temperaturach.  
Do izolowania połączeń rur preizolowanych należy zastosować złącza termokurczliwe 
usieciowane wypełniane pianką poliuretanową. 
Szczegółowy opis montażu połączeń oraz wykonania piankowania zawiera instrukcja  
opracowana przez producenta rur.  
 
4.9. Instalacja alarmowa  
 
Projektowane rurociągi cieplna będą wyposażone w instalację alarmową systemu 
impulsowego sygnalizującą zawilgocenie izolacji. 
Przewody instalacji alarmowej należy zmontować zgodnie ze schematem oraz szczegółową 
instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur preizolowanych. 
Układ pomiarowy projektowanego odcinka sieci będzie zlokalizowany w węźle cieplnym 
budynku przy ul. Wisznickiej 111 (z apteką). 
 
4.10. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie.  
Minimalna odległość krzyżujących się rurociągów powinna być zgodna z wymaganiami 
przepisów branżowych. 
Skrzyżowania projektowanych rurociągów ciepłowniczych z istniejącymi kablami 
energetycznymi wykonać i zabezpieczyć zgodnie z załączonym rysunkiem. 
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4.11. Przejścia pod drogami  
 
Przejście rurociągów preizolowanych pod drogą krajową nr 63 należy wykonać metodą 
bezwykopową, za pomocą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur osłonowych 
wykonanych z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym (GRP). 
Jako rury osłonowe należy zastosować rury SN 10000 DN350 mm. 
Rurociągi preizolowane należy umieścić w rurach osłonowej na specjalnych płozach 
ślizgowych -np. płozy firmy INTEGRA. 
Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić manszetami do zamykania przepustów. 
Wykonania przewiertu należy powierzyć specjalistycznej firmie dysponującej odpowiednim 
sprzętem i doświadczeniem. 
Przejście pod ul. Zabielską będzie wykonane poprzez umieszczenie rur preizolowanych w 
istniejącym kanale bez naruszania nawierzchni jezdni. 
W tym celu należy zdemontować kanał po obu stronach jezdni oraz wyciąć i usunąć 
nieczynne rurociągi parowe. 
W miejsce usuniętych rur parowych wsunąć rury osłonowe DN300 i na płozach umieścić w 
nich rury preizolowane. 
 

5. Zestawienie elementów sieci    

    
      

L.p.  Nazwa elementu Wymiar dodatkowy 
Jedn. 
miary  Ilość Uwagi 

Rury preizolowane stalowe ze szwem w płaszczu PE 

1 
Rury preizolowane 125/225 
dług. 12,0 m 139,7x3,6 szt.  80   

2 
Rury preizolowane 125/225 
dług. 6,0 m 139,7x3,6 szt.  12   

3 
Rury preizolowane 100/200 
dług. 12,0 m 114,3x3,6 szt.  15   

4 
Rury preizolowane 50/125 
dług. 12,0 m 60,3x2,9 szt.  4   

5 
Rury preizolowane 40/110 
dług. 12,0 m 48,3x2,6 szt.  3   

6 
Rury preizolowane 32/110 
dług. 12,0 m 42,4x2,6 szt.  1   

7 
Kolana preizolowane kąt 900 
125/225 dług. 1,0x1,0 m 139,7x3,6 szt.  20   

8 
Kolana preizolowane kąt 900 
125/225 dług. 1,5x1,5 m 139,7x3,6 szt.  12   

9 
Kolana preizolowane kąt 250 
125/225 dług. 1,0x1,0 m 139,7x3,6 szt.  2   

10 
Kolana preizolowane kąt 850 
125/225 dług. 1,0x1,0 m 139,7x3,6 szt.  2   

11 
Kolana preizolowane kąt 900 
100/200 dług. 1,5x1,0 m 114,3x3,6 szt.  8   

12 
Kolana preizolowane kąt 900 
100/200 dług. 1,0x1,0 m 114,3x3,6 szt.  2   

13 
Kolana preizolowane kąt 900 
50/125 dług. 1,5x1,0 m 60,3x2,9 szt.  2        
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14 
Trójnik prostopadły                     
125/225 x 100/200 x 125/225   szt.  2   

15 
Trójnik prostopadły                     
125/225 x 50/125 x 125/225   szt.  6   

16 
Trójnik prostopadły                     
125/225 x 32/110 x 125/225   szt.  2   

17 
Trójnik prostopadły                     
100/200 x 40/110 x 100/200   szt.  2   

18 
Trójnik równoległy                                  
100/200 x 40/110 x 100/200   szt.  2   

19 
Wcinka na zimno -zestaw 
DN125/225 x 25/90   kpl. 2   

20 Zawory preizolowane DN125   szt.  2   
21 Zawory preizolowane DN100   szt.  4   
22 Zawory preizolowane DN50   szt.  8   
23 Zawory preizolowane DN40   szt.  2   
24 Zawory preizolowane DN32   szt.  2   

25 

Mufy termokurczliwe 
usieciowane radiacyjnie, 
kompletne  Dz 225 mm   kpl. 152   

26 

Mufy termokurczliwe 
usieciowane radiacyjnie, 
kompletne  Dz 200 mm   kpl. 42   

27 

Mufy termokurczliwe 
usieciowane radiacyjnie, 
kompletne  Dz 125 mm   kpl. 28   

28 

Mufy termokurczliwe 
usieciowane radiacyjnie, 
kompletne  Dz 110 mm   kpl. 12   

29 
Uszczelki końcowe 
termokurczliwe 225/125 mm   szt. 2   

30 
Uszczelki końcowe 
termokurczliwe 125/50 mm   szt. 2   

31 
Uszczelki końcowe 
termokurczliwe 110/40 mm   szt. 2   

32 
Uszczelki końcowe 
termokurczliwe 110/32 mm   szt. 2   

33 
Pierścienie gumowe 
uszczelniające Dz 225 mm   szt. 4   

34 
Pierścienie gumowe 
uszczelniające Dz 125 mm   szt. 4   

35 
Pierścienie gumowe 
uszczelniające Dz 110 mm   szt. 8   

36 Taśma ostrzegawcza   m 1400   
Elementy sygnalizacji alarmowej impulsowej 

37 Puszki przyłączeniowe   szt. 2   
38 Kabel przyłączeniowy 5 m   szt.  2   

39 
Łącznik zaciskowy                       
(1 opakowanie -100 szt.)   szt. 3   

40 
Wspornik                                   
(1 opakowanie -50 szt.)   szt. 6   

41 
Koszulki izolacyjne                      
(1 opakowanie -50 szt.)   szt. 1   
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Pozostałe elementy 

42 
Zawór kulowy kołnierzowy 
PN16 t=135oC DN125   szt. 2   

43 
Skrzynki hydrantowe do 
zaworów preizolowanych   szt. 18   

44 
Rury GRP HOBAS DN350 mm 
dług. 3,0 m 

SN 10000      376x10 
mm szt. 22   

45 
Rury GRP HOBAS DN300 mm 
dług. 6,0 m 

SN 10000        324x9 
mm szt. 3   

46 Płozy typu L wys. 40 mm   kpl. 48   
47 Płozy typu L wys. 24 mm   kpl. 14   
48 Manszety typu N 240x400   szt. 4   

49 
Rury osłonowe dzielone             
A 110 PS dł. 3,0m   szt. 4    
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Adres:  21-300 Radzyń Podlaski ul. Brata Alberta Chmielowskiego 12 

 
 

Zadanie:      Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od 
ciepłowni miejskiej do obiektów SP ZOZ i budynku przy ul. Wisznickiej 
107 w Radzyniu Podlaskim 

 
Adres:      Radzyń Podlaski  

Obręb: 1; nr działek: 1042/8, 3255, 1211 
Obręb: 3; nr działek: 184/3, 129/7, 129/10, 129/17, 129/18, 129/20, 
129/28, 129/29, 600/1 
 

 
Branża:  Sanitarna 

 
 
 

Opracował: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Biała Podlaska, lipiec 2018  
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA. 

 
Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia.  
Zakres robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego obejmuje: 

− wykonanie sieci preizolowanych wysokoparametrowych 
− wykonanie włączeń do istniejących sieci wysokoparametrowych 

Kolejność wykonywanych robót budowlano –montażowych przy budowie sieci i przyłączy 
ciepłowniczych: 

- zagospodarowanie terenu budowy 
- częściowy demontaż istniejących rurociągów i kanałów 
- wykonanie wykopów 
- roboty instalacyjno –montażowe rurociągów ciepłowniczych 
- zasypanie rurociągów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
Działki, na których zlokalizowano projektowane sieci ciepłownicze są uzbrojone w sieć 
wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, gazową  oraz sieci energetyczne i telefoniczne. 
Sąsiednie działki są zabudowane. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i zdrowia. 
Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i zdrowia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
W trakcie prowadzenia robót instalacyjno -montażowych mogą wystąpić zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z: 

- wykonywaniem robót ziemnych  
-  wykonywaniem robót przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych 

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). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

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



 
 

25

- uderzenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej) 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać kwalifikacje przewidziane 
odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu 
do określonej pracy, odbyte instruktaże stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenia wstępne 
- szkolenia okresowe 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”)  przechodzą wszyscy nowo 
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, 
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (”Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy,  
którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w 
zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.  
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:  

- na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru,  
- przeciwpożarową dla zaplecza budowy,  
- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,  
- sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia  

mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracowników 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie.  
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
2003, Nr 47. poz. 401).  
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

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

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

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

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę 
przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m 
od poziomu terenu powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Wykonawca obowiązany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, obejmującego w szczególności: 

- ogrodzenie terenu 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi 
- umieszczenie tablic informacyjnych, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
- zapewnienie instrukcji oraz sprzętu przeciwpożarowego 
- zapewnienie wydzielonych składowisk materiałów budowlanych i terenów produkcji 

pomocniczej budowy, 
- właściwe wykonanie przewodów elektrycznych do zasilenia urządzeń 
- zabezpieczenia prowadzenia robót, przy których występuje ryzyko upadku z 

wysokości; należy stosować rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o 
wysokości 1,1 m oraz stosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z linkami 
asekuracyjnymi, 

- zabezpieczenia przed uderzeniem spadających materiałów i narzędzi, należy do 
rusztowań od strony zewnętrznej mocować siatki ochronne, a na rusztowaniach 
zawiesić tabliczki informujące o możliwości powstania zagrożenia.     

                                    
Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ. 
 
        Opracował: 


