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Zygmunt  Chochołowski
75- 814  Koszalin  ul. Szeroka  26/3

tel. 601078605
e – mail: z.ch@wp.pl

                              
                            

I N F O R M A C J A

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

                                                     
                   OBIEKT :  Sieć rozdzielcza wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w terenie zabudowy  
                                    mieszkaniowej. 
                                    Kategoria XXVI, współcz. kat. 8, współcz. wielkości obiektu 1,0 
                    
                ADRES :  Blękwit 0047, 

           303108_2 Złotów- ob. wiejski,
                                  dz. nr 635/8, 137.

                INWESTOR :  Gmina Złotów
                                          ul. Leśna 7, 77-400 Złotów      
                                                

 

                 Obiekt zaprojektował oraz informację opracował :

               Techn.  Zygmunt  CHOCHOŁOWSKI                            GT-V-63/77

                                                                                                           ZAŚWIADCZENIE
                                                                                                 ZAP/IS/2644/01   ZOIIB Szczecin
            

                                                             Koszalin –……………..  2019 r.



- 12 -

OPIS INFORMACJI

Na podstawie : 
          Projektu Budowlanego zaprojektowanej sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w terenie zabudowy 
          mieszkaniowej na terenie dz. nr 635/8, 137   w m. Blękwit, gm. Złotów.
          -      Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.

           (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
       bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- sieć wodociągową od wcinki w pkt „A” na istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie dz. nr 137, 
do hydrantu  HPn3-80  na terenie dz. nr 635/8,

- kanalizację sanitarną od  studz. Sistn.  na działce  nr 126/7 do proj. studz. S11 na terenie dz. nr 635/8, 
- wykonanie prób i odbiorów.

       
       2.    Kolejność robót przy wykonywaniu obiektu :
            

- wytyczenie trasy sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ustawienie sprzętu do wykonania prac ziemnych,
- zdjęcie górnej warstwy ziemi grubości 30cm40cm w miejscu lokalizacji włączeń w istniejące sieci,
- roboty ziemne pod wykonanie rurociągów,
- wykonanie montażu rurociągów  wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 
- wykonanie próby szczelności,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- zasypanie wykopu rurociągów  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z ułożeniem taśmy ostrzegawczej i drutu 

wskaźnikowego na rurociągu sieci wodociągowej,
- uporządkowanie terenu do stanu istniejącego wraz z posianiem trawy,
- wykonanie prób szczelności,

3.    Na trasie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej występuje istniejące uzbrojenie sieci.         

       4.    Podczas realizacji robót ziemnych i montażowych w zakresie elementów zagospodarowania terenu, 
              a)mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być:
              -      w wykopach w czasie układania i łączenia oraz obsypywania rurociągów,
              -      podczas pracy sprzętu ciężkiego i transportu samochodowego oraz pracy maszyn i urządzeń zgromadzonych
                     na budowie. 
              b)przewidywane jest zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy:
              -      wykopy prowadzone przy zbliżeniu do kabli energetycznych oraz dróg gminnych i powiatowych,

- wykopy prowadzone przy zbliżeniu do fundamentów budynku – możliwość naruszenia konstrukcji budynku,
              -      prowadzenie robót w wykopach o głębokości przekraczającej 1,5m.

       5.    Przed przystąpieniem do w/w robót jako zagrażających bezpieczeństwu  kierownik budowy bezpośrednio udzieli  
              instruktażu pracownikom o sposobie wykonywania tych robót zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami BHP.

6.    W trakcie prowadzenia robót zakwalifikowanych jako robót zagrażających bezpieczeństwu niezbędny jest bezpośredni  
       nadzór kierownika budowy ( jego obecność w trakcie wykonywania tych robót).

7. Teren prowadzonych robót w zakresie oddziaływania obiektu ogranicza się do obszaru działek nr 635/8, 137.
               Występujące elementy zagospodarowania terenu nie będą stwarzały niebezpieczeństwa dla zdrowia
               i życia mieszkańców.
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8. Na terenie budowy należy umieścić znaki :
- zakaz wejścia na plac budowy, 
- używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego,
- zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miejscami.

9. Należy ogrodzić plac budowy.
              Z uwagi na występowanie robót w obrębie dróg gminnych i powiatowych oraz posesji należy przeanalizować warunki
              technicznego zabezpieczenia wpływu budowy na osoby trzecie w trakcie trwania robót oraz w okresach przerw
              w pracy na budowie.

10. Sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane na budowie powinny być odpowiednio przygotowane do pracy 
       i odpowiednio zabezpieczone oraz posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do wykonywania prac.

11. Na budowie powinny się znajdować prawidłowo wyposażone apteczki pierwszej pomocy.

12. Wpisy do dziennika budowy powinny być dokonywane na bieżąco.

13. Wpisy na listach obecności powinny być aktualne.

14.  Na terenie budowy powinna znajdować się informacja o telefonach alarmowych.
  

O P R A C O W A Ł :


