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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oświadczamy, że projekt budowlany pt: 

 

        „Projekt budowlany instalacji systemu nawadniania terenów zielonych w  otoczeniu        
         budynku Internatu Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa   Religi w Olsztynie.      
                                                                  Część sanitarna”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:         
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Opis techniczny do „ Projektu budowlanego instalacji systemu nawadniania terenów                  
                   zielonych w  otoczeniu budynku Internatu Szkoły Policealnej  
                                       im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie 
 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Nr arch 407/16 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych zaktualizowana przez geodetę Marek 
Maciak – SAT-GEO. z 05.2016 r. 

1.3  Projekt „Uzupełnienie nasadzeń od względem ekspozycji roślin rodzimych i leczniczych” opr. 

VIRENS z 02.2016 r. 

1.4. Wizja terenu. 

 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie instalacji systemu nawodnień dla istniejących terenów zielonych 

oraz uzupełnień istniejących nasadzeń jako pomocy dydaktycznych. 

 

3. Opis zagospodarowania 

Budynek Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi jest obiektem współczesnym, zlokalizowanym w 

Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3A. Budynek Internatu o adresie ul. Mariańska 1 jest obiektem 

zabytkowym. Budynki znajdują się na szczycie pagórka o wysokości około 9 m. Stoki pagórka opadają 

do ul. Mariańskiej w kierunku południowym i południowo – wschodnim. 

Budynek  internatu jako „ Miejski Dom Opieki im. Pary Cesarskiej Wilhelma i Augusty Wiktorii z 1913 r” 

jest wpisany do rejestru zabytków woj. warmińsko - mazurskiego pod nr A-1742 nr rej.: KL 5340 z 

10.08.1988. 

 
4. Uwarunkowania zwi ązane ze stanem istniej ącym . 
4.1. stan prawny  

 

 

 

4. 2 Oddziaływanie obiektu budowlanego 

 

4.3. Zieleń stan istniejący. 

We wschodniej części działki pomiędzy budynkiem internatu, ulica Mariańską znajduje się starodrzew 

podsadzony bylinami okrywowymi oraz młodsze nasadzenia drzew i krzewów. Wzdłuż ogrodzeń 

występują młodsze nasadzenia i samosiewy drzew liściastych i iglastych. W północnej części działki 

znajdują się  tereny rekreacyjno – sportowe z pojedynczymi nasadzeniami młodszych drzew i 

krzewów iglastych oraz żywopłotami. W części południowo - zachodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku szkoły występują współczesne nasadzenia drzew i krzewów liściastych i iglastych. 

 

4.4. Zieleń stan projektowany. 

Zgodnie z poz. 1.3 przewiduje się uzupełnienie szaty roślinnej drzewami i krzewami liściastych oraz 

iglastymi, a także bylinami i roślinami jednorocznymi. Przy doborze roślin kierowano się warunkami 

siedliskowymi oraz pochodzeniem roślin i ich właściwościami leczniczymi. Jako pomoce dydaktyczne 

wykorzystano również istniejące nasadzenia oraz ogród zielarski.  

Wykonanie nasadzeń w części północnej terenu jest możliwe po likwidacji zdegradowanych obiektów 

sportowych - boiska do siatkówki oraz skoczni. Istniejące boisko do koszykówki po przebudowie 

będzie pełnić rolę wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej. 



 

 
 

5 

Większość nasadzeń zaprojektowano w części północnej działki. W części wschodniej i południowej 

projektuje się posadzenie bylin okrywowych, cebulowych i wrzosowatych oraz storczyków gruntowych 

( obuwik pospolity ) w istniejącym drzewostanie. Pojedyncze drzewa, krzewy i rabaty zaprojektowano 

w części południowej i południowo - zachodniej. 

W części północnej terenu, w miejscu rozbieranych nawierzchnie bitumicznych boisk zakłada się  

odtworzenie trawników.  

Trawniki w istniejące, szczególnie w części reprezentacyjnej od strony wschodniej i południowej 

wymagają renowacji. W projekcie przyjęto wykonanie wertykulacji trawników. W zależności od stany 

murawy może wystąpić konieczność miejscowego dosiewu traw.  

Uzupełnienia szaty roślinnej stanowi zakres opracowania ujęty poz 1.3. 

 

5. Uwarunkowania wymaga ń projektowych . 
 
Wymagania związane są z charakterem poszczególnej strefy i jej zagospodarowaniem botanicznym 
co wymaga stosowania nawodnień terenu o różnym charakterze i intensywności nawadniania. 
 
- zakłada się system nawodnień dyszami wynurzanymi, statycznymi, mikrozraszaczami oraz linie 
kroplujące.  
- poszczególne strefy wyposaża się w hydranty ogrodowe wykorzystywane do doraźnego podlewania 
punktowego. 
- krzewy, oraz młode nasadzenia drzew zakłada się nawadniać stosując linie kroplujące oraz 
mikrozraszacze  
- trawniki zakłada się nawadniać stosując zraszacze wynurzane i statyczne 
- intensywność nawadniania dostosowana do warunków zagospodarowania botanicznego lecz nie 
mniejsza 25 mm/tydzień  i od 4 l/m2 i trawniki  8-12 l/m2. 
- każda strefa o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na wodę będzie posiadać własną wydzielona 
instalację z własnym systemem sterowania. 
-  pobór wody zakłada się ze zbiornika retencyjnego wody opadowej zasilanej wodami z dachów 
budynku oraz uzupełnianej z instalacji wodnej budynku.. 
-  utrzymanie ciśnienia w instalacji poprzez  pompownię wody z pompą o wydajności 7 m3/h i 
utrzymującej ciśnienie na poziomie 0,4 MPa ze sterownikiem programowalnym oraz czujnikiem 
deszczu.  
-  każda instalacja strefowa wyposażona w instalację rozprowadzającą i układ sterowania. 

 

6. Opis rozwi ązań  projektowych . 
 
Wydziela się 6 stref podlewania o odmiennym zagospodarowaniem botanicznym 

- strefa 1 północna obejmuje trawniki o charakterze rekreacyjnym i intensywnie użytkowane, ogród 

botaniczny, byliny i rośliny zielne, krzewy liściaste i iglaste 

- strefa 2 wschodnia obejmuje trawniki eksponowane zacienione, byliny, krzewy liściaste i iglaste 

- strefa 3 wschodnia obejmuje trawniki eksponowane zacienione, byliny, krzewy liściaste i iglaste 

- strefa 4 wschodnia obejmuje trawniki eksponowane nasłonecznione, byliny, krzewy liściaste i iglaste 

- strefa 5 południowa obejmuje trawniki eksponowane, byliny, krzewy liściaste i iglaste, drzewa 

eksponowane 

- strefa 6 centralna obejmuje trawniki o charakterze rekreacyjnym i trawniki eksponowane, byliny, 

krzewy liściaste i iglaste 

 

Wydziela się 6 etapów rozbudowy instalacji umożliwiające niezależne funkcjonowanie i osiągnięcie 

zamierzonego celu.  

 

6.1 Etap 1 - magistrala 

Zakłada się budowę linii magistralnej z instalacją poboru, retencjonowania wody z utrzymaniem 

ciśnienia oraz sterowania. 
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- retencja wody deszczowej. 

Powierzchnia dachów objęta zbiorczą instalacja kanalizacyjną  z budynku hali sportowej i części 

budynku biurowego F = 540 m2 

Przewidywana ilość wody opadowej dla miesiąca letniego lipiec sierpień i opadu 63 – 73 mm Q = 540 

x 0,9 x 0,068 = 33 m3/miesiąc. 

Przyjęto:  

- zbiornik retencyjny  dwukomorowy DN 1800 o pojemności łącznej czynnej  V = 13,9 m3 dla 14 

dniowego zapasu wody. Komory stosować w wykonaniu z PE z pełnym dnem i wklejonymi króćcami 

DN160 oraz ssawnym DN75.  Przykrycie komory płytą żelbetową ustawioną na pierścieniu 

odciążającym z włazem typu lekkiego DN600. Wejścia poprzez drabinki w wykonaniu 

kwasoodpornym. Ustawienie na podbudowie z betonu B10 i podsypce piaskowej. 

Napływ do zbiornika poprzez komorę piętrząco-przelewową ustawioną na istniejącej kanalizacji 

DN200. Komorę wykonać z kręgów betonowych DN1200 z zespolonym dnem, przykrycie płytą 

żelbetową z włazem żeliwnym DN600 typu lekkiego. Przelew wykonać z rur PVC,DN200, zasuwa 

piętrząca nożowa z przedłużonym trzpieniem pod strop komory, włączenie poprzez króćce 

kołnierzowe łączone z istniejącą kanalizację na kielichu z uszczelką. DN200, przejście przez ścianę 

komory systemowe na uszczelkę. 

- pompownia wody  

Przy cyklu podlewania trawników na poziomie 2-3 razy w tygodniu co determinuje możliwość 

równoczesnego podlewania 2 stref przyjęto podlewanie strefy północnej i południowej. 

Strefa północna F = 1300 m2, intensywność podlewania 8 l/m2, strefa południowa F = 300 m2 

intensywność podlewania 6 l/m2, czas podlewania ok. 2,5 h. Wymagana ilość wody dla cyklu 1 

godziny V = (10,4 + 1,8)2,5  = 12,2/2,5 m3 = 4,9 m3/h 

Wymagana wydajność pompy Q = 2 l/sek. Ns = 3 kW,  p= 0,4 MPa.  

Przepompownię projektuję się z kręgów betonowych DN1200 zespolonych z dnem,  przykrytych płytą 

żelbetową z włazem żeliwnym DN600 typu lekkiego.  

Pompę przyjęto HV  typu OPA.3.05 Ns = 3 kW, p = 0,45 MPa, q = 2,7 l/sek. Pompę ustawić na cokole 

betonowym 30x30 cm wys. ok. 20 cm pasowanym do ustawienia pompy z betonu B45 i mocowanym 

do dna komory pompowej. Orurowanie przepompowni w wykonaniu ze stali kwasoodpornej na 

włączeniu króćców pompowych, pozostał część z PE. Armatura w wykonaniu na gwint, z zamknięciem 

wrzecionowy.   

Pompa utrzymuje stałe ciśnienie p = 0,45 MPa i pracuje w cyklu zaprogramowanym dla poszczególnej 

strefy, sterownik pompy zarządza pracą pompy oraz zaworów elektromagnetycznych linii zasilających 

poszczególnych stref. 

Sterowanie poziomem wody w komorze retencyjnej oraz zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem 

poprze wyłączniki gruszkowe ENM-10 Flygt. 

Sterowanie ciśnieniem poprzez łącznik ciśnieniowy LCA.2 ustawiony w przedziale 0,37 – 0,50 MPa 

montowany na hydroforze  

Sterowanie uzupełniania wody do zbiornika retencyjnego poprzez zwór elektromagnetyczny DN40 

serii 433, zawór sterowany wyłącznikiem gruszkowe ENM-10 z poziomu pośredniego / zawór otwarty / 

do poziomu górnego / zawór zamknięty /. 

Sterowanie uzupełniania wody w okresie suchym poprzez zawór elektromagnetyczny DN40 serii 433, 

zawór sterowany wyłącznikiem gruszkowe ENM-10. Z poziomu najniższego otwiera się napływ wody 

pitnej poprzez w/w zawór na hydrofor, zamyka uzupełnianie wody do zbiornika retencyjnego, blokuje 

się pompę. Uzupełnienie wodą opadową w zbiorniku retencyjnym do poziomu pośredniego zamyka 

zawór podający wodę bezpośrednio na hydrofor i otwiera kierunek na uzupełnianie wody z 

odblokowywaniem pompy. 

Do stabilizacji ciśnienia przewiduje się  zbiornik hydroforowy o pojemności. 300 l,.DN500 z zaworem 
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bezpieczeństwa Dn25 dla ciśnienie otwarcia 0,55 MPa. 

Zarządzanie instalacją poprzez sterownik I-CORE typ IC-600-PL z modułem rozszerzającym 

sterownik ICM-600 do 40 sekcji firmy Hunter z dodatkowym wyposażeniem czujnika deszczu RAIN-

CLIK model RFC. 

- linia magistralna .  

Linia obejmuje magistralę DN75 prowadzona wokół budynku internatu z odgałęzieniem DN50 

wyprowadzonym na wejście frontowe. 

W linii magistrali ustawia się 5 szt. skrzynek hydrantów ogrodowych, w pasie wykopu linii magistralnej 

na całej długości układa się instalację zasilającą i sterująca zaworami elektromagnetycznymi 

wprowadzoną do skrzynek zaworowych. 

Skrzynki hydrantowe stosować okrągłe z zaworem 3/4'' / parametry skrzynki: średnica - D = 205 mm, 

wysokość - H = 110 mm, średnica otworu (na wąż ogrodowy) - A = 59 mm, średnica przyłącza 

dolnego - B = 32 mm prod. firmy Cepex w dostawie Water Engineering Tuszyma 250 39-321 Tuszyma 

lub równoważne nie gorszej klasy. 

Skrzynki zaworowe stosować  JUMBO do montażu zaworów 3 – 6 szt prod. firmy Cepex w dostawie 

Water Engineering, wyposażenie skrzynek stosować firmy Hunter lub równoważne nie gorszej klasy. 

Ciśnienie obliczeniowe instalacji dla doboru i ustawienia reduktorów elementów nawadniających 0,3 

MPa. 

  

6.2 Etap 2 – strefa 1 północna 

 

Strefa obejmuje trawniki o charakterze rekreacyjnym i intensywnie użytkowane, ogród botaniczny, 

byliny i rośliny zielne, krzewy liściaste i iglaste 

Realizacja poprzez: 

-  linię zasilającą DN40 m do dysz PGP 

-  linię zasilającą DN20/16 dla linii kroplujacych  

-  linię zasilającą DN20 do mikrotryskaczy   

-  dysze PGP ULTRA – 3,0 R = 11,6 m, q = 11,7 l/min, zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   151G-FS-DC-AS-ADJ 

-  linia kroplujące PLD-10-12 / byliny /, zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV- 101G-DC-AS-ADJ 

-  linia kroplujące PLD-10-12-5- / żywopłot / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV- 101G-DC-AS- 

  ADJ 

- mikrozraszacze Solo- drip R = 0 ÷ 0,8 m q = 0 ÷ 60 l/min / drzewka / zestaw sterujący zawór el +    

  reduktor: ICV- 101G-DC-AS-ADJ / ustawienie reduktora na 0,20 MPa / 

- emitery kroplowe HEB-40 / szt 40 – uprawy / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV- 101G-DC- 

  AS-ADJ 

- skrzynki zaworowa szt. 2   

 

6.3 Etap 3 – strefa wschodnia 1 

strefa wschodnia 1 obejmuje trawniki eksponowane zacienione, byliny, krzewy liściaste i iglaste 

Realizacja poprzez: 

-  linię zasilającą DN32 m do dysz PGP 

-  linię zasilającą DN20/16 dla linii kroplujacych  

-  dysze PGP ULTRA – 2.0 NK R = 8,2 m, q = 7,4 l/min, zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ 

-  linia kroplujące PLD-10-24, zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ 

- skrzynki zaworowe szt. 1  
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6.4 Etap 4 – strefa wschodnia 2 

Strefa wschodnia 2 obejmuje trawniki eksponowane zacienione, byliny, krzewy liściaste i iglaste 

Realizacja poprzez: 

-  linię zasilającą DN32 m do dysz PGP 

-  linię zasilającą DN20/16 dla linii kroplujacych  

-  dysze PGP ULTRA 0,50 KP R = 5,2 m , q = 1,7 l/min zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ 

-  linie kroplujące PLD – 10- 24 / byliny – szt. 3 / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-ICV- 101G- 

   DC-AS-ADJ 

-  linia kroplujące PLD – 10 / żywopłot / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-ICV- 101G- 

   DC-AS-ADJ 

- skrzynki zaworowe szt. 2  

 

6.5 Etap 5 – strefa wschodnia 3 

Strefa wschodnia 2 obejmuje trawniki eksponowane nasłonecznione, byliny, krzewy liściaste i iglaste 

Realizacja poprzez: 

-  linię zasilającą DN40 m do dysz PGP 

-  linię zasilającą DN20/16 dla linii kroplujacych  

-  linię zasilającą DN25 do mikrotryskaczy   

-  dysze PGP ULTRA 1,5 KP R = 7,3 m q = 5,2 l/min zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ 

-  linie kroplujące PLD – 10- 24 / żywopłot / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-ICV- 101G- 

   DC-AS-ADJ 

- mikrozraszacze TRIO SPAY TS-T-H zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-ICV- 101G- 

   DC-AS-ADJ /  ustawienie reduktora na 0,20 MPa / 

- skrzynki zaworowe szt. 1  

 

6.6 Etap 6 – strefa południowa 

Strefa południowa obejmuje trawniki eksponowane, byliny, krzewy liściaste i iglaste, drzewa 

eksponowane 

Realizacja poprzez: 

-  linię zasilającą DN25 m do dysz PGP 

-  linię zasilającą DN20/16 dla linii kroplujacych  

-  linię zasilającą DN25 do mikrotryskaczy   

-  dysze PGP ULTRA 0,50 R = 5,2 m , q = 1,7 l/min zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ / 2 grupy / 

-  linie kroplujące PLD – 10- 24 / żywopłot rozbudowany / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ 

-  linie kroplujące PLD – 10 / żywopłot liniowy / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ / 3 linie / 

- mikrozraszacze SOLO DRIP R = 0,8 m, q = 60 l/min, zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ / ustawienie reduktora na 0,20 MPa / 

- skrzynki zaworowe szt. 2  

  

6.7 Etap 3 – strefa centralna 

 

Strefa centralna obejmuje trawniki o charakterze rekreacyjnym i trawniki eksponowane, byliny, krzewy 
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liściaste i iglaste. 

 Realizacja poprzez: 

-  linię zasilającą DN40 m do dysz PGP 

-  linię zasilającą DN32 m do dysz MP Strips 

 

-  linię zasilającą DN20/16 dla linii kroplujacych  

-  dysze PGP ULTRA 1,5 KP R = 7,3 m, q = 5 l/min,  dysze PGP ULTRA 0,5 KP R = 5,2 m, q = 1,7    

   l/min, zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV- 151G-FS-DC-AS-ADJ 

-  dysze MP Strips, model MPSS / 8 szt / MPR / 6 szt / zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-   

   ICV- 101G-DC-AS-ADJ  

-  linie kroplujące PLD – 10 zestaw sterujący zawór el + reduktor: ICV-ICV- 101G-DC-AS-ADJ /3 linie / 

- skrzynki zaworowe szt. 2  

 

6.8 Opis wykonawczy. 

 

Projektowane instalacje wykonywane są jako płytkie. 

- linie magistralne układane na głębokości 0,4 – 0,5 m ppt 

- linie zasilające układane na głębokości 0,2 – 0,3 m ppt 

- linie kroplujace ułożone  na poziomie terenu 

- dysze, mikrotryskacze ustawione na poziomie terenu 

- skrzynki zaworowe ustawione na głębokości 0,3 m ppt. Skrzynkę oraz podłoże na gr 0,2 m poniżej   

  skrzynki wypełnić żwirem płukanym  

- w najniższych punktach montować skrzynki okrągłe 5” Cepex do zaworów spustowych DN20.   

  Skrzynkę oraz podłoże na gr 0,4 m poniżej  skrzynki wypełnić żwirem płukanym. 

- elementy armatury, złączki PLD, złącza obrotowe HSJ lub SJ do łączenia rotorów i mikrotryskaczy 

stosować firmy Hunter lub równoważne nie gorszej klasy. 

- całość prac wykonać ręcznie, przejścia pod nawierzchniami asfaltowymi wykonać przewiertem 

sterowanym, przejścia linii kroplujących pod chodnikami wykonać pełnym przewodem. 

- rurociągi linii magistralnej układać na podsypce piaskowej 5 cm z obsypką 10 cm ponad wierzch 

rurociągu, szerokość obsypek 0,50 m , w planie obsypki układać kable sterujące do skrzynek 

zaworowych. 

- nad linią układać taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem. 

 

Instalacja zbiorników retencyjnych i pompowni ustawiona w planie istniejącego chodnika, roboty 

ziemne zakłada się wykonać mechanicznie. 

 
7.   Informacja BIOZ 
 

Przedmiotem informacji jest projekt budowy instalacji systemu nawadniania terenów  zielonych w  
otoczeniu budynku Internatu Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie 
1. Zakres robót.  

Zakres robót obejmuje budowę instalacji systemu nawadniania.  

2. Kolejność realizacji robót. 

Prace wykonywano postępująco od lokalizacji zbiorników retencyjnych wód opadowych.i. Nie ma 
wymogu zachowania kolejności realizacji robót.  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Zagospodarowanie komunikacyjne. 

Roboty prowadzone w  pobliżu jezdni lokalnych dróg na terenie Szkoły.. Natężenie ruchu niskie. 
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Uzbrojenie. 

W pasie robót występują sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, telefoniczna, gazowa, 
kable nn, lokalna sieć napowietrzna NN, SN. Przed przystąpieniem do robót wymagane 
przyprowadzenie wywiadu sprawdzającego możliwość wystąpienie niewykazanego uzbrojenia. 

Zadrzewienie. 

Występuje poza pasem robót. 

Budynki, budowle. 

W pobliżu pasa roboczego występują budynki szkolne oraz internat 

4. Planowane roboty. 

a) Wykonanie instalacji liniowej systemu nawadniania 
b) Wykonanie instalacji retencjonowania wody systemu nawadniania 
c) Wykonanie instalacji hydroforowej i sterowniczej systemu nawadniania 
d) Wykonanie instalacji elektrycznej systemu nawadniania 

 
5. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: 

Na terenie działek zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia podziemnego naniesione na planie 
lokalizacyjnym projektu. 

Z uwagi na sposób realizacji robót w rejonie występującego uzbrojenia nie będzie występowało 
zagrożenie wymagające specjalnego wykonywania robót.  

6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

Roboty budowlane wykonane będą w różnorodnym terenie ręcznie oraz przy zbiornikach sprzętem 
mechanicznym. Wykopy wykonywane na odkład i umocnione. 

Należy zwrócić uwagę na zgodność warunków hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami. 

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszczających do pracy, instruktaż pracowników, środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Czynności wymagane przy budowie sieci. 

7.1.Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio 
przygotowanych i wyposażonych pracowników. 

W szczególności dotyczy to wyposażenia w odzież ochronną, narzędzia ręczne i elektronarzędzia 
oraz pozostały sprzęt drobny. 

Każdy sprzęt musi być sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami. 

7.2.Każdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP 
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej). Kopie dokumentów potwierdzających prowadzone szkolenia winny znajdować się na 
terenie budowy. 

7.3.Nadzór Wykonawców prowadzi całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzania 
szkoleń stanowiskowych podległych pracowników. 

7.4.Wszyscy pracownicy budowy winni być zapoznani z „planem BIOZ” jak również być zapoznani z 
występującymi zagrożeniami i „oceną ryzyka zawodowego”. Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym 
pracownicy potwierdzają podpisem w książce szkoleń. 

7.5.Nadzór poszczególnych Wykonawców winien posiadać na terenie budowy pełną informację 
odnośnie zdolności do pracy i ewentualnie ograniczeń dla poszczególnych pracowników oraz 
dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników uprawnień do wykonywania czynności w 
ramach wykonywanych obowiązków (np.: uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakowego, 
elektryka, itp.). 

7.6.Nadzór nad prowadzonymi pracami. 

Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy oraz Kierownicy 
Robót a także Brygadziści – każdy w zakresie swoich obowiązków i w swoim zakresie działania. 
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Do obowiązków Kierownika Budowy należy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a 
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia będą odnotowywane w dzienniku BHP.  

Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac zgodnie z „planem BIOZ” i 
obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów i zasad przez podległych im 
pracowników. 

                                                                                                 


