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1. Podstawa formalna opracowania  
Podstawę formalną opracowania Projektu Technologii i Organizacji Robót stanowi umowa zawarta                     

z Inwestorem.  

2. Zakres opracowania 
Zakres opracowania dotyczy opisu robót budowlanych i technologicznych wraz z podaniem 

wytycznych dotyczących prowadzenia i organizacji robót, przy wykonywaniu: Rozbudowy i przebudowy 

istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń 

infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej 

linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu                           

gm. Brześć Kujawski”. 

Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane będą wykonywane w tzw. czynnym zakładzie, POR jest 

przykładowy i może ulec modyfikacji, gdyż będzie wymagał dostosowania organizacji robót na każdym 

etapie procesu inwestycyjnego. Ponadto, Wykonawca robót będzie zobowiązany do stosowania się do 

przepisów wewnętrznych w zakresie BHP, ochrony zdrowia, p.poż oraz utrzymania istniejących ciągów 

komunikacyjnych tzw. pieszych i kołowych. 

3. Dane ogólne 
 

Inwestor:     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Spółka z o.o. 

87-800 Włocławek,  ul. Komunalna 4 

 

Jednostka projektowa:   proGEO Sp. z o.o. 

50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 45 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  XVIII, VIII 

 

Adres obiektu budowlanego:  Regionalny Zakład  Utylizacji Odpadów Komunalnych,  

87-880 Brześć Kujawski, Machnacz 41a 

nr działek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 

jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar 

obręb: 0015 Machnacz 

powiat:  włocławski  

województwo: kujawsko-pomorskie 
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4. Podstawowe informacje o terenie budowy wg Projektu Budowlanego 

4.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejące zagospodarowanie terenu Zakładu obejmuje m.in.: 

 halę segregacji odpadów (podlegającą przebudowie i rozbudowie wg niniejszego opracowania), 

 budynek socjalny, 

 wiatę tymczasowego magazynowania odpadów, 

 składowisko odpadów, 

 kontenery związane z technologią odgazowania składowiska, 

 infrastrukturę towarzyszącą: place i drogi manewrowe, zbiornik ppoż, instalacje zewnętrzne 

sanitarne i elektroenergetyczne. 

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

             W ramach inwestycji przewiduje się ponadto: 

 rozbudowę hali segregacji, 

 przebudowę części kanalizacji deszczowej kolidującej z obszarem rozbudowy, 

 budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji odcieków, 

 montaż studni zaworowej na istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

 przebudowę instalacji wewnętrznych. 

4.3 Kolizje 

Projektowane zagospodarowanie powoduje powstanie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem                   

i uzbrojeniem terenu. Wszystkie kolizje dotyczą elementów projektowanych z elementami i instalacjami 

będącymi własnością Inwestora. Wszystkie stwierdzone kolizje zostały rozwiązane w ramach Projektu 

Budowlanego. 

W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci/instalacji/obiektów, będących w kolizji                        

z nowoprojektowanym zagospodarowaniem, należy zwrócić się do projektantów w trybie nadzoru 

autorskiego. 

4.4 Komunikacja 

Układ komunikacyjny na zakładzie/terenie budowy jest zapewniony dzięki utwardzonym drogom                 

i placom manewrowym. Powyższy układ komunikacyjny będzie wykorzystywany dla pojazdów                                         

i sprzętów ciężkich budowy. 
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4.5 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót 

Teren budowy należy bezwzględnie wydzielić i prawidłowo oznakować, szczególnie zachowując 

drożność wewnętrznej drogi pożarowej, prowadzącej do otwartego zbiornika przeciwpożarowego i placu 

manewrowego dla wozów bojowych straży pożarnej. 

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie ciągłości pracy zakładu, przy jednoczesnym prowadzeniu 

robót budowlanych. W związku z powyższym, wymagane jest zachowanie szczególnego bezpieczeństwa 

w miejscach przecięcia ciągów komunikacyjnych zakładowych z ciągami budowy. 

4.6 Gospodarka odpadami 

Wykonawca Robót Budowlanych, a także Dostawca Technologii zobowiązani są do gospodarki 

odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Organizacja zaplecza budowy 
Wykonawca Robót Budowlanych powinien uzgodnić wraz z Inwestorem, lokalizację elementów 

zaplecza budowy wraz z miejscami poboru mediów. 

W efekcie ustaleń, Kierownik budowy powinien w załączniku graficznym w Planie Bezpieczeństwa                           

i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wskazać następujące elementy placu budowy:  

 teren robót budowlanych,  

 plac składowania materiałów budowlanych, 

 tymczasowe ciągi komunikacyjne piesze i kołowe, 

 miejsca postojowe dla sprzętu ciężkiego,  

 miejsca postojowe dla samochodów osobowych,  

 punkty poboru energii elektrycznej oraz wody, 

 miejsca i sposób składowania wytworzonych odpadów, 

 zaplecze socjalne budowy oraz biuro budowy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, kierownik budowy zobowiązany jest do 

prawidłowego oznakowania terenu budowy poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej budowy oraz 

ogłoszenia. 

6. Dane o obiektach budowlanych 

6.1 Hala segregacji wraz z częścią socjalną 

Nowoprojektowana część hali segregacji  składa się z trzech wydzielonych konstrukcyjnie 

prostokątnych części, stanowiącą jedną całość pod względem użytkowym i funkcjonalnym  ze sobą                    

i z dotychczas istniejącą częścią hali.  

Budynek hali segregacji to obiekt jednokondygnacyjny o wym. 84,12 x 32,94 m wraz z dwoma 

wiatami 7,06 x 30,60 m + 10,00 x 8,52 m,  podzielony na 3 części: halę i przylegające 2 wiaty.                   
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W części halowej, wydzielone są pomieszczenia części socjalnej dwukondygnacyjnej: parter oraz piętro                 

i części technicznej jednokondygnacyjnej. 

Obiekt został zakwalifikowany do obiektów średniowysokich, o wysokości w kalenicy ok. 12,25 m,                    

o powierzchni zabudowy 3.072,15 m
2
, o konstrukcji stalowej w postaci ram z blachownic                             

o zmiennym przekroju. 

Ściany zewnętrzne wykonane z blachy trapezowej. Dach płatwiowy, z poszyciem wykonanym                      

z blachy trapezowej. Posadzka betonowa gr. 20 cm, zbrojona włóknami stalowymi oraz zaimpregnowana 

żywicą bezbarwną.  

Doświetlenie odbywa się poprzez 2 szt. świetlików dachowym systemowych z poliwęglanu                               

o wymiarach 3,0x25,0 m. Wody deszczowe z dachu odprowadzone do instalacji zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej. Wjazd do hali odbywa się 14 bramami wjazdowymi. Hala segregacji wyposażona będzie                      

w wentylacje grawitacyjną i mechaniczną, umieszczoną na dachu, a także wewnętrzne instalacje 

hydrantowe i elektryczne. Bramy typu pionowego segmentowe lub rolowane, sterowane automatycznie. 

6.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

Z uwagi na kolizję hali po rozbudowie z istniejącą zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, 

przewidziano przebudowę wraz z rozbudową jej fragmentu. Projektowana instalacja składa się                            

z następujących elementów: 

 kanałów (w tym kształtek) grawitacyjnych PP/PEHD/PVC SN min.8 DN 200-300, 

 studni rewizyjnych betonowych lub PEHD DN1000-1200 min. SN8 z włazem klasy D400, 

 studni połączeniowych tworzywowych DN400-600 min. SN8 z włazem klasy D400. 

6.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej 

W celu odprowadzenia i tymczasowego zretencjonowania (przed odprowadzeniem do odbiornika 

docelowego - zbiornika istniejącego) odcieków, projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji 

odciekowej, zakończonej bezodpływowym zbiornikiem. Projektowana instalacja składa się                                   

z następujących elementów: 

 kanałów (w tym kształtek) grawitacyjnych PP/PEHD/PVC SN min.8 DN 160, 

 prefabrykowanego zbiornika podziemnego tworzywowego lub betonowego/żelbetowego                                   

o pojemności 5 m3 z włazem wentylowanym klasy D400. 

6.4 Studnia zaworowa zewnętrznej instalacji wodociągowej 

W celu zapewnienia normowego ciśnienia i wydajności instalacji wodociągowej p.poż, na 

istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej, w miejscu rozdziału instalacji na część socjalno-bytową 

oraz przeciwpożarową, przewidziano wykonanie studni zaworowej, w której  należy zamontować: 

 zawory odcinające, 
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 filtr siatkowy, 

 zawór antyskażeniowy EA, 

 zawór priorytetu .  

Studnię wykonać jako PEHD (z dopuszczeniem studni betonowej) DN2000. 

7. Zakres robót budowlanych 
W skład inwestycji w zakresie robót budowlanych  i prac związanych z przebudową linii 

technologicznych zawarte jest wykonanie następujących elementów: 

a. Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej hali segregacji odpadów. 

b. Przebudowa części kanalizacji deszczowej kolidującej z obszarem rozbudowy. 

c. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji odcieków. 

d. Montaż studni zaworowej na istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej. 

e. Przebudowa instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. 

f. Przebudowa linii sortowniczej. 

8. Kolejność realizacji inwestycji 
Aby zapewnić ciągłość pracy zakładu, kolejność realizacji inwestycji opisana w Projekcie Organizacji 

Robót (POR) została opracowana na podstawie harmonogramu prac dostawcy technologii firmy Sutco-

Polska Sp. z o.o.. Należy pamiętać, iż jest ona przykładowa. Docelowa kolejność realizacji 

poszczególnych robót budowlanych/prac, termin wykonania, ewentualna przerwa w ciągłości pracy 

zakładu winna zostać szczegółowo omówiono w harmonogramie robót budowlanych w uzgodnieniu 

trójstronnym Inwestor – Wykonawca Robót Budowlanych – Dostawca Technologii.  

Uzgodnienie trójstronne jest niezbędne, ponieważ roboty budowlane wraz z ich rozpoczęciem 

ograniczą ciągłość pracy zakładu (np. wykonanie zabezpieczeń BHP, robót przygotowawczych, 

rozbiórkowych,  demontażowych, remontowych, konstrukcyjno – budowlanych) lub spowodują zmianę 

organizacji pracy linii technologicznych. Sposoby zabezpieczeń – patrz pkt.14. 

W związku z powyższym, roboty budowlane powinny być ściśle powiązane z pracami w zakresie 

technologii linii technologicznej, dlatego rozpoczęcie robót powinno nastąpić od osi nr 1 (od tej osi będą 

rozpoczęte prace technologiczne) w kierunku osi nr 12. Występujące roboty budowlane i prace 

technologiczne: 

a. Roboty budowlane rozbiórkowe. 

b. Roboty remontowe. 

c. Roboty budowlane w zakresie przebudowy hali równolegle do usunięcia kolizji instalacji 

kanalizacji deszczowej, odciekowej i p.poż.. 
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d. Demontaż i montaż linii technologicznej, równolegle do którego będą prowadzone roboty w 

zakresie zaplecza socjalnego. 

8.1 Roboty przygotowawcze 

a. Organizacja placu budowy. 

b. Przygotowanie zaplecza budowy wraz z biurem budowy, placu składowania materiałów i 

urządzenia budowlane. 

c. Wyznaczenie komunikacji na terenie budowy. 

d. Pierwszą fazą robót budowlanych powinny być roboty remontowe stężeń głównej konstrukcji 

stalowej hali,  polegające na odtworzeniu i uzupełnieniu tych stężeń pomiędzy osiami 4÷5/B÷D i 

9÷10/B÷D. Jest to warunek konieczny, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, 

pozwalający zachować podstawowy warunek tj. bezpieczeństwo konstrukcji poprzez odtworzenie 

układu statecznego. 

8.2 Roboty budowlane rozbiórkowe 

a. Rozbiórka części hali pomiędzy osiami A÷B/6÷11 tj. demontaż konstrukcji stalowej, rygli, płatwi 

i obudowy, a także obudowy wraz z ryglami i oknami w osi B/6÷11.    

b. Rozbiórka żelbetowych stóp fundamentowych w osi A/6÷11. 

c. Rozbiórka żelbetowych rygli fundamentowych w osiach A÷B/6 i 6÷9/A. 

d. Rozbiórka kanału technologicznego żelbetowego, usytuowanego równolegle do osi 6, pomiędzy 

A÷B. 

e. Rozbiórka wiaty pomiędzy osiami 11÷12/A÷C1 tj. demontaż konstrukcji stalowej, rygli, płatwi                

i dachu w osi 12, bez demontażu obudowy wraz z ryglami w osi 11/B÷C1.  

f. Rozbiórka żelbetowych stóp fundamentowych w osi 12/A÷C1. 

g.  Rozbiórka kanału technologicznego żelbetowego, usytuowanego równolegle do osi 11, 

pomiędzy A÷B. 

h. Rozbiórka elementów żelbetowych hali pomiędzy osiami B÷D/1÷5 tj. rozbiórka murów 

oporowych przy osiach B, C, D, 1 i kanału żelbetowego w osi 3. 

i. Rozbiórka elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            

w osi 11/B÷D od posadzki do poziomu rygla ok. +8,00 m p.p.p.  

j. Rozbiórka elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            

w osi B/5÷6.  

k. Rozbiórka elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            

w osi D/8÷11 na pełnej wysokości przylegającej wiaty.  
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8.3 Roboty budowlane remontowe 

a. Remont głównej konstrukcji stalowej całej hali pozostałej po wykonaniu rozbiórek, polegający na 

mechanicznym oczyszczeniu konstrukcji głównej oraz zabezpieczeniem nowymi powłokami 

zewnętrznymi.  

b. Remont dachu całej hali, polegający na rozbiórce połaci dachowej (pokrycie, płatwie,  obróbki) 

oraz wykonaniu nowej połaci o geometrii jak poprzednio, wraz ze świetlikami dachowymi                      

w kalenicy. 

c. Remont zniszczonych części posadzki hali. 

d. Remont części technicznej hali, polegający na wymianie urządzeń trafostacji na nowe, 

dostosowane do nowego zamaszynowienia hali wraz z remontem sieci zasilającej tę trafostację. 

8.4 Roboty konstrukcyjno – budowlane 

W budynku hali należy wykonać w ramach przebudowy i rozbudowy, następujące roboty budowlane: 

a. Budowa elementów żelbetowych dla nowej części hali pomiędzy osiami A1÷A3/1÷12a                             

i A3÷E/11÷12a tj. wybudowanie fundamentów żelbetowych, belek podwalinowych, cokołów                   

i posadzek, pod nową konstrukcję stalową hali i pod urządzenia techniczne niebudowlane 

instalacji technologicznej. 

b. Budowa konstrukcji stalowej wraz z obudową dla nowej części hali pomiędzy osiami 

A1÷A3/1÷12a i A3÷E/11÷12a tj. montaż konstrukcji stalowej i obudowy wraz z oknami, 

bramami z odbojnicami i drzwiami, w nowej części hali. 

c. Budowa elementów żelbetowych pomiędzy osiami 1÷5/B÷D tj. wykonanie kanału żelbetowego 

przy osi 1 i muru oporowego przy osiach B i 5. 

d. Przebudowa ścian zewnętrznych części socjalnej hali, polegająca na dostosowaniu ścian do 

wymogów p.poż. REI60, poprzez wymianę drzwi i okien, zamurowanie i wykonanie nowych 

otworów i przewodów wentylacyjnych oraz budowę lekkich ścian p.poż, od stropu pietra pod 

pokrycie dachu. 

e. Przebudowa elementów budowlanych wewnętrznych, w części socjalnej hali, polegająca na 

dostosowaniu tych ewentualnych elementów, do wymogów p.poż. dla wydzielonej strefy ZLIII. 

f. Przebudowa ścian zewnętrznych hali w osi D, w zakresie wykonania nowych bram                                       

z odbojnicami, nowych odbojnic przy istniejących bramach, drzwi i części obudowy hali w osi D. 

8.5 Dostawy w zakresie robót budowlanych – hala segregacji 

a. Dostawa i montaż ram stalowych blachownicowych o zmiennym przekroju tj. słupów i 

dźwigarów dachowych prefabrykowanych. 

b. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej drugorzędowej tj. płatwi dachowych i rygli ściennych 

o przekroju „Z”. 
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c. Dostawa i montaż blach trapezowych jako pokrycia dachu. 

d. Dostawa i montaż blach trapezowych stanowiących poszycie ścienne. 

e. Dostawa i montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 

f. W części socjalnej dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych. 

g. W części socjalnej dostawa i montaż okien aluminiowych o izolacyjności i szczelności 

ogniowej klasy EI 30. 

h. W części hali dostawa i montaż stolarki okiennej PVC. 

i. Dostawa i montaż systemowych bram aluminiowych segmentowych lub rolowanych. 

j. Dostawa i montaż świetlików dachowych. 

k. Dostawa i montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej. 

l. Dostawa i montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

m. Dostawa i montaż instalacji hydrantowej wewnętrznej. 

n. Opracowanie instrukcji stanowiskowych, BHP i p.poż. 

8.6 Dostawy w zakresie robót budowlanych – część socjalna 

a. Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych wewnętrznych o izolacyjności i szczelności 

ogniowej klasy EI 30. 

b. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych zewnętrznych z samozamykaczem o 

izolacyjności i szczelności ogniowej klasy EI 30. 

c. Dostawa i montaż okien aluminiowych o izolacyjności i szczelności ogniowej klasy EI 30. 

8.7 Roboty w zakresie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych 

Uwaga: Roboty instalacyjne zewnętrzne w zakresie wód deszczowych oraz odcieków pozwalające 

usunąć kolizje w zakresie budowlanym powinny być prowadzone równolegle do robót ziemnych                     

i fundamentowych.   

a. Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki deszczowe z dachu 

segregacji, tak w części istniejącej jak i w nowej. 

b. Przebudowa zewnętrznej instalacji  odciekowej. W celu odprowadzenia i tymczasowego 

zretencjonowania (przed odprowadzeniem do odbiornika docelowego - zbiornika 

istniejącego) odcieków, została zaprojektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej, 

zakończonej bezodpływowym zbiornikiem. 

c. Przebudowa instalacji wodnej p.poż. wewnątrz hali, tak w części istniejącej jak i w nowej,                               

w celu dostosowania się do nowych wymogów technologicznych i obecnie obowiązujących 

warunków technicznych. 

d. Przebudowa instalacji wentylacyjnej hali, tak w części istniejącej jak i w nowej tj.  

 wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej za pomocą wyrzutni dachowych; 
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 wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej za pomocą wentylatorów dachowych; 

 wykonanie wentylacji nawiewnej, w postaci czerpni ściennych.  

e. Przebudowa instalacji elektrycznych hali, tak w części istniejącej jak i w nowej,                                     

w celu dostosowania się do nowych wymogów technologicznych i obecnie obowiązujących 

warunków technicznych. 

8.8 Roboty w zakresie branży technologicznej tj. przebudowa linii sortowniczej 

a. Demontaż urządzeń istniejącej linii technologicznej. 

b. Montaż sita bębnowego. 

c. Dostawy i montaż urządzeń pomiędzy osiami D - B i 1-2(bez rozrywarki). 

d. Dostawy i montaż urządzeń pomiędzy osiami B - A i 1-4. 

e. Dostawy i montaż urządzeń pomiędzy osiami B - A i 4-7. 

f. Dostawy i montaż urządzeń pomiędzy osiami D - A i 7-9. 

g. Dostawy i montaż urządzeń pomiędzy osiami D - A i 9-11. 

h. Dostawa i montaż urządzeń na zewnątrz hali. 

i. Dostawy i montaż instalacji zasilania i sterowania. 

j. Rozruch mechaniczny. 

k. Rozruch technologiczny. 

9. Harmonogram wykonania robót budowlanych wraz ze wskazaniem terminów 

przestojów w pracy zakładu 
 

a. Odtworzenie i uzupełnienie stężeń pomiędzy osiami 4÷5/B÷D –  wstrzymanie lub ograniczenie 

pracy zakładu przez okres ok. 0,5 tyg. 

b. Odtworzenie i uzupełnienie stężeń pomiędzy osiami 9÷10/B÷D –  wstrzymanie lub ograniczenie 

pracy zakładu przez okres ok. 0,5 tyg. 

c. Rozbiórka części hali pomiędzy osiami A÷B/6÷11 tj. demontaż konstrukcji stalowej, rygli, płatwi 

i obudowy, a także obudowy wraz z ryglami i oknami w osi B/6÷11 –  wstrzymanie lub 

ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 tyg. 

d. Rozbiórka elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            

w osi B/1÷6 –  wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 1 tyg. 

e. Rozbiórka żelbetowych rygli fundamentowych w osiach A÷B/6 i 6÷11/A –  wstrzymanie lub 

ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 0,5 tyg.. 

f. Rozbiórka żelbetowych stóp fundamentowych w osi A/6÷11 – wstrzymanie lub ograniczenie 

pracy zakładu przez okres ok. 1 tyg. 
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g. Remont głównej konstrukcji stalowej hali w  osiach A÷D i 1÷7, polegający na mechanicznym 

oczyszczeniu konstrukcji głównej oraz zabezpieczeniem nowymi powłokami zewnętrznymi – 

wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 tyg. 

h. Budowa elementów żelbetowych dla nowej części hali pomiędzy osiami A1÷A3/1÷12a                          

tj. wybudowanie fundamentów żelbetowych, belek podwalinowych, cokołów i posadzek, pod 

nową konstrukcję stalową hali i pod urządzenia techniczne niebudowlane instalacji 

technologicznej – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 tyg. 

i. Budowa konstrukcji stalowej wraz z obudową dla nowej części hali pomiędzy osiami 

A1÷A3/1÷12a tj. montaż konstrukcji stalowej i obudowy wraz z oknami, bramami z odbojnicami 

i drzwiami, w nowej części hali – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 

tyg. 

j. Rozbiórka elementów żelbetowych hali pomiędzy osiami B÷D/1÷5 tj. rozbiórka murów 

oporowych przy osiach B, C, D – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 

tyg. 

k. Budowa elementów żelbetowych pomiędzy osiami 1÷5/B÷D tj. wykonanie kanału żelbetowego 

przy osi 1 i muru oporowego przy osiach B i 5 – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu 

przez okres ok. 5 tyg. 

l. Rozbiórka elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            

w osi 11/B÷D od posadzki do poziomu rygla ok. +8,00 m p.p.p. – wstrzymanie lub ograniczenie 

pracy zakładu przez okres ok. 1 tyg. 

m. Rozbiórka elementów obudowy hali z bramami, drzwiami i obróbkami blacharskimi                            

w osi D/8÷11 na pełnej wysokości przylegającej wiaty – wstrzymanie lub ograniczenie pracy 

zakładu przez okres ok. 1 tyg. 

n. Remont głównej konstrukcji stalowej hali w  osiach A÷D i 7÷11, polegający na mechanicznym 

oczyszczeniu konstrukcji głównej oraz zabezpieczeniem nowymi powłokami zewnętrznymi – 

wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 tyg.  

o. Remont dachu całej hali, polegający na rozbiórce połaci dachowej (pokrycie, płatwie,  obróbki) 

oraz wykonaniu nowej połaci o geometrii jak poprzednio, wraz ze świetlikami dachowymi w 

kalenicy – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 tyg. 

p. Budowa elementów żelbetowych dla nowej części hali pomiędzy osiami  A3÷E/11÷12a tj. 

wybudowanie fundamentów żelbetowych, belek podwalinowych, cokołów i posadzek, pod nową 

konstrukcję stalową hali i pod urządzenia techniczne niebudowlane instalacji technologicznej – 

wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 1 tyg. 
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q. Budowa konstrukcji stalowej wraz z obudową dla nowej części hali pomiędzy osiami 

A3÷E/11÷12a tj. montaż konstrukcji stalowej i obudowy wraz z oknami, bramami z odbojnicami 

i drzwiami, w nowej części hali – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 2 

tyg. 

r. Przebudowa elementów budowlanych wewnętrznych, w części socjalnej hali, polegająca na 

dostosowaniu tych ewentualnych elementów, do wymogów p.poż. dla wydzielonej strefy ZLIII. 

s. Przebudowa ścian zewnętrznych hali w osi D, w zakresie wykonania nowych bram                                   

z odbojnicami, nowych odbojnic przy istniejących bramach, drzwi i części obudowy hali w osi D. 

t. Rozbiórka kanału technologicznego żelbetowego, usytuowanego równolegle do osi 3, pomiędzy 

B÷C – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 3 tyg. 

u. Rozbiórka kanału technologicznego żelbetowego, usytuowanego równolegle do osi A, pomiędzy 

11÷12 – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 3 tyg. 

v. Rozbiórka kanału technologicznego żelbetowego, usytuowanego równolegle do osi 6, pomiędzy 

A÷B – wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 3 tyg. 

w. Remont zniszczonych części posadzki hali. 

x. Przebudowa ścian zewnętrznych części socjalnej hali, polegająca na dostosowaniu ścian do 

wymogów p.poż. REI60, poprzez wymianę drzwi i okien, zamurowanie i wykonanie nowych 

otworów i przewodów wentylacyjnych oraz budowę lekkich ścian p.poż, od stropu pietra pod 

pokrycie dachu. 

y. Remont części technicznej hali, polegający na wymianie urządzeń trafostacji na nowe, 

dostosowane do nowego zamaszynowienia hali wraz z remontem sieci zasilającej tę trafostację – 

wstrzymanie lub ograniczenie pracy zakładu przez okres ok. 1 tyg. 

10. Założenia do robót budowlanych i rodzaj użytego sprzętu budowlanego 

10.1 Roboty ziemne i uzbrojenie terenu 

a. Wytyczenie geodezyjne osi konstrukcyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu. 

b. Roboty ziemne (wykopy fundamentowe, podbudowy pod fundamenty i posadzki). 

c. Instalacja kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi wraz z wpięciem do istniejącej 

kanalizacji. 

d. Instalacja kanalizacji odciekowej wraz z wpięciem do tymczasowego bezodpływowego 

zbiornika odcieków. 

e. Instalacja wodociągowa wraz z wykonaniem studni zaworowej z zaworem pierwszeństwa na 

istniejącym wodociągu. 

Do robót ziemnych zostanie użyty sprzęt ciężki, m.in. koparki, koparko-ładowarki, samochody 

samowyładowcze, zagęszczarki płytowe, stopy zagęszczające. 
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Rzędne wysokościowe i charakterystyczne pkt. powinny zostać wyznaczone przez 

uprawnionego geodetę.  

10.2 Roboty konstrukcyjno – budowlane 

Równocześnie z rozpoczęciem robót ziemnych będzie prowadzona rozbudowa hala segregacji wraz 

z zapleczem socjalnym w ramach niniejszego zadania. 

1. Hala segregacji 

a. Roboty ziemne i przygotowawcze. 

b. Roboty rozbiórkowe. 

c. Roboty remontowe. 

d. Roboty konstrukcyjne (żelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz konstrukcje stalowe): 

 fundamenty, podwaliny, kanały technologiczne i  mury oporowe żelbetowe; 

 konstrukcja stalowa pierwszorzędowa i drugorzędowa hali. 

e. Roboty wykończeniowe (m.in. montaż poszycia dachu i ścian, montaż obróbek blacharskich 

wraz z rynnami i rurami spustowymi). 

f. Roboty instalacyjne i montaż. 

 

2. Zaplecze socjalne 

a. Roboty konstrukcyjne: 

 zamurowanie otworów okiennych i wykonanie nowych; 

 nad I piętrem po obwodzie zewnętrznym ścian, należy wykonać ścianę lekką z płyt GK 

na konstrukcji stalowej o REI60 od stropu nad I piętrem do pokrycia dachu. 

b. Roboty wykończeniowe (ścianki GK o odporności REI 60, roboty tynkarskie, malatura). 

c. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji p.poż. i montaż. 

Do robót konstrukcyjno – budowlanych  zostanie użyty sprzęt ciężki, m.in. betonomieszarki 

samochodowe, pompy samochodowe, żurawie samochodowe, podnośniki nożycowe                                   

i teleskopowe, koparko – ładowarki, walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe, stopy 

zagęszczające.  

Rzędne wysokościowe i charakterystyczne pkt. powinny zostać wyznaczone przez 

uprawnionego geodetę.  

10.3 Roboty instalacyjne 

1. Instalacja kanalizacji deszczowej 

a. Roboty ziemne, korytowanie. 

b. Montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych. 
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c. Roboty w zakresie podsypek i zasypek. 

d. Roboty montażowe wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji. 

e. Roboty wykończeniowe tj. próby szczelności sieci, ułożenie folii ostrzegawczej, płukanie 

sieci. 

2. Instalacja kanalizacji odciekowej 

a. Roboty ziemne, korytowanie. 

b. Montaż zbiornika bezodpływowego tymczasowego kanalizacji odciekowej. 

c. Roboty w zakresie podsypek i zasypek. 

d. Roboty montażowe wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji. 

e. Roboty wykończeniowe tj. próby szczelności sieci, ułożenie folii ostrzegawczej, płukanie 

sieci. 

3. Instalacja wodociągowa 

a. Roboty ziemne, korytowanie. 

b. Montaż studni zaworowej z zaworem pierwszeństwa na cele przeciwpożarowe na istniejącej  

kanalizacji. 

c. Roboty w zakresie podsypek i zasypek. 

d. Roboty montażowe wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji. 

e. Roboty wykończeniowe tj. próby szczelności sieci, ułożenie folii ostrzegawczej, płukanie 

sieci. 

Do robót instalacyjnych zostanie użyty sprzęt ciężki, m.in. koparki, koparko-ładowarki, 

samochody samowyładowcze, zagęszczarki płytowe, stopy zagęszczające. 

Rzędne wysokościowe i charakterystyczne pkt. powinny zostać wyznaczone przez 

uprawnionego geodetę.  

10.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

a. Roboty przygotowawcze (wytrasowanie otworów, wykonanie podkonstrukcji). 

b. Roboty montażowe. 

c. Roboty wykończeniowe. 

10.5 Roboty wykończeniowe – hala segregacji i zaplecze socjalne 

a. Posadzka w postaci płyty betonowej o gr. 20 cm zbrojonej włóknami stalowymi, z betonu 

klasy C20/25, zaimpregnowanej żywicą bezbarwną. 

b. Elewacja ścian hali w postaci blachy trapezowej. 

c. Poszycie dachu hali z blachy trapezowej. 

d. Obróbki blacharskie czerpni ściennych, wyrzutni i wentylatorów dachowych oraz świetlików 

dachowych. 
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e. Podokienniki i parapety. 

f. Obróbki blacharskie pozostałe wraz z rynnami i rurami spustowymi stalowymi. 

g. Ścianki działowe z płyt GK, zapewniające wytrzymałość, szczelność i izolacyjność ogniową 

na poziomie REI 60. 

h. Tynki wewnętrzne w obrębie otworów okiennych. 

i. Wewnętrzna powłoka malarska ścian.  

11. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce                             

i czas ich występowania a także procedur i przewidywanych zagrożeń, 

zapobiegania zagrożeniom przy poszczególnych pracach na budowie 
Powyższa tematyka powinna zostać szczegółowo opisana w planie Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ) sporządzonym w oparciu o wytyczne zawarte w Projekcie Budowlanym. 

11.1 Główne zagrożenia 

a. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko przysypania ziemią (roboty w zakresie 

fundamentów do konstrukcję hali, przy wykonywaniu kanalizacji zewnętrznej deszczowej                                

i odciekowej). 

b. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3m (roboty 

przy wykonywaniu konstrukcji hali oraz prace w zakresie linii technologicznej). 

c. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, żurawi budowlanych (szalunki do robót 

żelbetowych – fundamenty, mury, podwaliny, konstrukcja i obudowa hali, linia 

technologiczna). 

d. Roboty budowlane przy dostawie i montażu ciężkich elementów na budowę (np. słupy                                

i dźwigary dachowe, elementy linii technologicznej). 

e. Roboty budowlane prowadzone przy montażu w/w konstrukcji stalowych i żelbetowych. 

f. Zagrożenie urazami mechanicznymi. 

g. Niebezpieczeństwo poślizgnięcia. 

h. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 

i. Przygniecenie podczas wyładunku materiałów. 

j. Przygniecenie ciężkim sprzętem. 

k. Potrącenie pojazdem. 

l. Upadek z wysokości. 

m. Upadek pracownika do wykopu (wyżej opisane roboty ziemne). 

n. Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (wyżej opisane roboty ziemne). 

o. Osunięcia ziemi podczas prowadzenia robót ziemnych (wyżej opisane roboty ziemne). 



   
PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią 

instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 

w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 

pprrooGGEEOO    

 

 

str. 16 

 

p. Obsługa wszelkich pojazdów kołowych. 

q. Potrącenie pracownika pojazdem, łyżką koparki lub inną maszyną. 

11.2 Główne zagrożenia ze względu na prace budowlane prowadzone w ramach inwestycji 

a. Wykopy pod fundamenty, urządzenia i instalacje. 

b. Prace na wysokościach powyżej 1,0 m. 

c. Hałas. 

d. Substancje drażniące ( wykorzystywane do mycia i konserwacji sprzętu). 

e. Natężenie ruchu samochodowego, pojazdy budowlane, w tym: koparki, koparko-ładowarki, 

żurawie samochodowe, dźwigi, samochody dostawcze, podnośniki nożycowe i teleskopowe. 

f. Urządzenia specjalistyczne monterskie. 

g. Urządzenia specjalistyczne betoniarskie. 

h. Elektronarzędzia. 

i. Narzędzia ręczne - ślusarskie, monterskie. 

j. Elementy deskowania. 

k. Materiały budowlane o szczególnych właściwościach fizykochemicznych. 

l. Maszyny i sprzęt ciężki spoza zakładu. 

m. Zagrożenie porażenia prądem wysokiego, średniego i niskiego napięcia. 

11.3 Zagrożenia związane z prowadzonymi robotami budowlanymi i pracami w zakresie 

technologii 

a. Działka budowlana, na której będzie znajdować się teren budowy, jest wygrodzona 

ogrodzeniem obwodowym stałym. Zakład, a tym samym teren budowy jest objęty ochroną, 

dzięki czemu jest wstępnie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Dodatkowo 

powinien zostać wydzielony odpowiednim oznakowaniem, tablicami ostrzegawczymi oraz 

taśmą ostrzegawczą. 

b. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie w odstępach nie większych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej 

niż 0,75 m; z co najmniej jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Przy ręcznym 

przenoszeniu ciężarów pochylnie nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Pomosty 

lub rampy do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m od pojazdów                         

i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość 

pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h. Drogi komunikacyjne 

dla wózków i taczek : 1) dla wózków bezszynowych – 5%, 2) dla taczek – 10%. 

c. Praca na wysokości – to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 

najmniej 1m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza  się do pracy na wysokości pracy 
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na powierzchni osłoniętej do wysokości 1,5m pełnymi ścianami lub wyposażone w inne stałe 

konstrukcje lub urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości. 

d. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie                                 

z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania powinny posiadać 

bariery ochronne na wysokości min. 1,1 m oraz krawężnik o wysokości co najmniej 0,15m. 

Protokół z odbioru technicznego rusztowania powinien określać: użytkownik rusztowania, 

przeznaczenie, wykonawcę montażu (nazwa firmy, nazwisko i imię, nr telefonu), 

dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania, datę przekazania do 

eksploatacji, oporność uziomu, terminy kolejnych przeglądów rusztowania. Osoby  

zatrudnione  przy  montażu  rusztowań  powinny posiadać  odpowiednie uprawnienia.                      

Na rusztowaniu należy umieścić tablicę informującą, kto wykonał montaż oraz dopuszczalne  

obciążenie pomostów i całej  konstrukcji. Rusztowania powinny być każdorazowo 

sprawdzane przez kierownika budowy po silnym wietrze, opadach, przerwach roboczych 

powyżej 10 dni oraz okresowo co najmniej 1 raz w miesiącu.  Przy silnym wietrze, opadach 

zabroniona jest eksploatacja rusztowań. 

e. Przy używaniu drabin należy przestrzegać następujących zasad: 

 muszą być ustawione tak, aby zapewnić ich stateczność, 

 drabiny przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym podłożu (nieruchomym), 

 nie wolno używać drabiny rozstawnej jako przystawnej, 

 nie wolno stosować drabiny jako drogi stałego transportu, 

 stawiać drabiny przed zamkniętymi drzwiami jeżeli nie są one zamknięte od strony 

drabiny, 

 nie wolno wchodzić i schodzić z drabiny plecami do niej, 

 drabiny dłuższe niż 4m powinny być przenoszone przez dwie osoby, 

 drabina  przystawna  powinna  wystawać  ponad  powierzchnię,  na  którą  prowadzi co 

najmniej 0,75m a kąt nachylenia wynosi od 65  do 75, 

 roboty malarskie z drabin rozstawnych można prowadzić do wysokości 4m, 

 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 

Należy pamiętać, że drabiny drewniane mają dobre właściwości izolacyjne (dla prądu 

elektrycznego i temperatury) w przeciwieństwie do drabin z metalu. 

f. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 przy  wykopach  głębszych  niż  1m należy  wykonać  bezpieczne  zejścia (wejścia) dla  

pracowników w odległości nie więcej niż 20m od siebie, 
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 urobek,  materiały i wyroby  należy  składać  w odległości  min. 0,6m  od  krawędzi                     

lub w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane. 

g. Obowiązkiem osób kierujących jest także: 

 dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzanie ich stanu technicznego, 

 odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczenia ścian wykopu, 

 instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy, 

 ciągły nadzór nad  wykonywanymi robotami i przestrzeganiem przez pracowników  

przepisów i zasad bhp, 

 przed rozpoczęciem prac codziennie sprawdzać stan gruntu (np. po opadach), zejść                                   

i wejść, oznakowanie i zabezpieczenie wykopu. 

h. Podczas pracy koparką należy przestrzegać następujących zasad: 

 koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej  

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu, 

 wyznaczyć w terenie robót strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować, 

 przebywanie osób pomiędzy  ścianą  wykopu  a  koparką, nawet w czasie  postoju  jest 

zabronione, 

 ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu, 

 w  czasie  przerwy  i po zakończeniu  pracy  łyżkę  koparki  należy  opuścić  na ziemię, 

podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę. 

11.4 Zagrożenia w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń technicznych na terenie budowy 

a. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

b. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. 

c. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

d. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków  

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

e. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
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kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami. 

f. Osłonięte w okresie zimowym. 

11.5 Zagrożenia w zakresie organizacji robót rozbiórkowych, robót ziemnych 

Występować będą następujące procesy robocze: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe 

fundamentów, posadzki, konstrukcji, blach trapezowych stanowiących poszycie ścian i dachu, roboty 

ziemne, odspajanie gruntu, wydobywanie i przemieszczanie urobku. 

Należy zwrócić uwagę na istniejącą infrastrukturę podziemną, aby nie została uszkodzone podczas 

prowadzenia robót rozbiórkowych i ziemnych, szczególnie w miejscach kolizji instalacji kanalizacyjnych. 

Wykopy pod fundamenty budynku wykonywać sposobem poprzecznym lub podłużnym z przelotowym 

ruchem środków transportowych  w poziomie terenu lub z wprowadzeniem środków transportowych do 

wykopu. Innymi urządzeniami mogą być ubijaki mechaniczne, walce gładkie, pneumatyczne, płyty 

wibrujące itp.  

11.6 Zagrożenia w zakresie organizacji robót montażowych 

a. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

b. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu                                       

w miejscu wbudowania. 

c. Przygotowanie elementu na budowie (np. oczyszczenie) i jego złączy, dostarczenie elementu 

w strefę zasięgu urządzenia montażowego (żurawia), przygotowanie elementu do 

podnoszenia (np. ułożenie w sposób dogodny do podnoszenia, założenie usztywnień 

zabezpieczających element), przyłączenie elementu linami do urządzenia montażowego. 

11.7  Obowiązki wynikające z procedur oraz zachowanie się w przypadku zagrożeń 

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika 

budowy następującymi instrukcjami: 

a. Na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru. 

b. Przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

c. Organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

d. wykonywania   prac   szczególnie   niebezpiecznych  tzn.: 

 z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów surowców i substancji 

używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi                       

i toksycznymi; 

 praca w wykopach; 
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 praca mechanicznych środków transportu; 

 praca na wysokości; 

 sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów 

(energia elektryczna, woda). 

11.8 Zapobieganie zagrożeniom 

a. Uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom trzecim. 

b. Strefy niebezpieczne odgradzać i oznakować. 

c. Przejścia w strefy niebezpieczne zabezpieczyć daszkami.  

d. Każdy pracownik zobowiązany jest indywidualnie do przestrzegania zasad bhp na budowie, a 

także wykonywanie robót zgodnie przeszkoleniem i uprawnieniami które nabył. 

e. Pracownikom obsługi nie wolno samodzielnie dokonywać jakichkolwiek napraw maszyn i 

urządzeń. Może to wykonać konserwator na polecenie osoby upoważnionej lub odpowiedni 

pracownik warsztatu mechanicznego z uprawnieniami. 

f. Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko osoby posiadające     

dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne do tych robót. 

g. Wszystkie prace elektryczne należy wykonać w stanie beznapięciowym. 

h. Urządzenia elektryczne należy eksploatować zgodnie z instrukcją producenta. 

i. Nie wolno gołymi rękami dotykać urządzeń i maszyn znajdujących się pod napięciem 

elektrycznym. 

j. Składowanie materiałów budowlanych powinni odbywać się tylko w wyznaczonych 

miejscach, w sposób zabezpieczony przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się 

stosów materiałów. 

k. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów  

i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 

 5,0 m dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nie przekraczającym             

15 KV, 

 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym                 

30 KV, 

 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym        

110 KV, 

 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
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l. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

m. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane              

w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

n. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy  

w roku, a ponadto:  

 przed uruchomieniem urządzenia, 

 po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,  

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 

należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

12. Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót, środków ochrony indywidualnej oraz 

postępowania w trakcie wypadku 

12.1 Szkolenie ogólne BHP 

Zgodnie z przepisami prawa, za zapewnienie szkolenia ogólnego BHP dla każdego pracownika 

odpowiada pracodawca.  

12.2 Szkolenie stanowiskowe BHP tzw. Instruktaż stanowiskowy 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, każdorazowo kierownik prowadzący roboty 

jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy zatrudnionych 

pracowników; bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym 

stanowisku. W szkoleniu tym należy uwzględnić uwarunkowania miejscowe występujące w 

miejscu wykonywania robót, występujące ryzyka. To samo dotyczy zapoznania pracowników 

z ryzykiem występującym przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Pracownicy zobowiązani są być wyposażeni w odzież ochronną, środki ochrony 

indywidualnej oraz środki do utrzymania czystości i higieny osobistej. 
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 Obowiązek czuwania nad przestrzeganiem i stosowaniem środków bezpieczeństwa w czasie 

budowy spoczywa na kierownikach branżowych oraz kierowniku budowy. 

 Wykonawca zadba o odpowiednie oznakowanie robót prowadzonych w obszarze ruchu 

drogowego i zapewni pracującym odpowiednie materiały i ubiory odblaskowe. 

 Przy wykonywaniu robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy odpowiadają 

wymaganiom określonym w taryfikatorze kwalifikacyjnym dla danego stanowiska pracy, 

zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskali orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać 

przepisy BHP określonych dla poszczególnych stanowisk pracy. Pracownicy są zobowiązani 

utrzymywać w należytym stanie i porządku miejsce pracy oraz obsługiwane urządzenia                         

i maszyny jak również eksploatować je zgodnie z przepisami techniczno-ruchowymi. 

 Operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych będą posiadać odpowiednie przeszkolenia                        

z     zakresu BHP i uprawnienia pozwalające na ich obsługę. Do prac dopuszcza się maszyny, 

samochody i dźwigi posiadające aktualne badania techniczne i zezwolenie na dopuszczenie 

do pracy.  

i. Wykonawca, zgodnie z wymogami BHP, zapewni pracownikom odpowiednie warunki 

socjalne, odzież robocza i środki ochrony osobistej odpowiadające danemu stanowisku pracy. 

Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt gaśniczy zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, sprzęt ratunkowy i sanitarny. Z placem budowy będzie stała łączność 

telefoniczna. 

j. Zabrania się w czasie prowadzenia robót przebywania na placu budowy osób postronnych. 

k. Instruktor BHP udzieli wszystkim pracownikom odpowiedniego przeszkolenia BHP. 

l. Wszystkie zauważone odstępstwa od normalnej pracy urządzeń muszą być każdorazowo 

odnotowane. 

m. Pracownik jest zobowiązany powiadomić przełożonego o każdym wypadku przy pracy.  

n. Osoby kierujące pracownikami winny w sposób ciągły kontrolować sposób wykonywania 

przez nich pracy. 

12.3 W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca zobowiązany jest do 

następujących czynności 

a. Podjąć niezbędne działanie eliminujące lub ograniczające zagrożenie. 

b. Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

c. Powiadomić odpowiednie do zdarzenia służby państwowe. 

d. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, w zależności do występujących okoliczności. 

e. Ustalić w przewidywanym trybie okoliczności i przyczyny wypadku. 
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f. Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. 

12.4 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

a. Na terenie budowy należy bezwzględnie stosować odzież roboczą, kamizelki ostrzegawcze, 

kaski ochronne, okulary ochronne, a także inne środki ochrony indywidualnej (np. maski 

ochronne) wymagane przepisami szczegółowymi.  

b. Stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi przystosowanych do określonych rodzajów robót. 

c. Do przenoszenia, do montażu lub do demontażu ciężkich urządzeń, należy zapewnić taką 

liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 30kg. 

13. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
Materiały niebezpieczne powinny być przechowywane w  specjalnie do tego przeznaczonych 

zbiornikach/urządzeniach dozujących, usytuowanych w wydzielonych do tego miejscach. Dla tego 

rodzaju materiałów/urządzeń powinny być ustalone zgodnie z przepisami prawa strefy zagrożenia                        

np. strefa zagrożenia wybuchem w przypadku paliw.  

14. Wskazanie środków bezpośredniej ochrony dla zdrowia i życia osób 

przebywających na terenie budowy 

Teren budowy powinien zostać wygrodzony i oznakowany, a także objęty ochroną,                                       

w czasie nie prowadzenia robót budowlanych. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia 

prac w obrębie budowy powinny być wygrodzone barierkami oraz oznakowane tablicami 

informacyjnymi. 

Kierownik budowy powinien wskazać oraz właściwie oznakować miejsce składowania środków 

bezpośredniej ochrony zdrowi i życia w tym: sprzętu ratunkowego, gaśniczego, środków pierwszej 

pomocy.  

Do pracy powinni zostać dopuszczeni tylko i wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania 

lekarskie, potwierdzające zdolność do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe                                   

i stanowiskowe z zakresu BHP, co należy zostanie udokumentowane  w dzienniku szkoleń dla 

przedmiotowej inwestycji. 

15. Wskazanie sposobu i terminów wykonania zabezpieczeń BHP podczas realizacji 

inwestycji 
Całość zagadnienia sprowadza się do wykonania zabezpieczenia w zakresie stanowiska pracy, które 

należy obligatoryjnie wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych. Specjalista do spraw BHP 

powinien sprawdzić i odebrać wykonane zabezpieczenie każdorazowo, jeżeli ulega modyfikacji lub 
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przestawieniu. Istotnym zagadnieniem jest optymalne wykonywanie robót budowlanych wewnątrz  

sortowni odpadów, gdzie głównym sprzętem oprócz sprzętu ciężkiego (żurawia samochodowe, młoty 

wyburzeniowe, betonomieszarki samochodowe wraz z pompami itd.) powinny być użyte atestowane 

podnośniki koszowe (teleskopowe, nożycowe, wysięgnikowe). Używanie podnośników koszowych nie 

zwalnia z obowiązku stosowania daszków ochronnych (lub siatek), a także wygrodzenia stref 

niebezpiecznych. Sposoby i rodzaje zabezpieczeń przed przystąpieniem do robót budowlanych narzuca 

m.in. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy 
Wykonawca Robót Budowlanych powinien wskazać miejsce przechowywania dokumentacji 

budowy, w tym przede wszystkim: dokumentacja projektowa, dziennik budowy, uprawnienia kierownika 

budowy i kierowników robót branżowych, decyzja o pozwoleniu na budowę, dokumenty dopuszczające 

wyrób budowlany do obrotu w budownictwie, instrukcje postępowania oraz inna wymagana przepisami 

prawa dokumentacja. 

17. Osoby do kontaktu 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych i prac w zakresie przebudowy i rozbudowy linii 

segregacyjnej, strony procesu budowlanego powinny wskazać osoby do reprezentowania, podając 

personalia, stanowisko a także bezpośredni nr telefonu i w razie potrzeby adres e-mail. 

1. Ze strony Inwestora (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Spółka z o.o.).  

2. Ze strony Wykonawca Robót Budowlanych. 

3. Ze strony Dostawca Technologii (Sutco-Polska Sp z o.o.). 

18. Likwidacja zaplecza budowy 
Po zakończeniu robót budowlanych oraz prac w zakresie linii segregacji, należy zlikwidować 

urządzenia i elementy składowe placu budowy (zaplecze socjalne, place składowania materiałów 

budowlanych, miejsca postojowe dla sprzętu ciężkiego i pojazdów osobowych itd.), a także nawierzchnie 

i tereny zielone podprowadzić do stan teren budowy pierwotnego.  

 

Opracował: 

mgr inż. Bartłomiej Kumor 

 


