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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borowiczki Pieńki, 
gmina Słupno (dz. nr 182/7, 182/4, 330/2). 
W trakcie budowy będą realizowane następujące roboty: 

− wykopy liniowe 
− montaż rur wodociągowych PE w wykopie 
− zgrzewanie kształtek elektrooporowych PE 
− montaż armatury 
− próba szczelności 
− zasypka wykopów z zagęszczeniem 
 

2. Istniejące obiekty budowlane  
Istniejące obiekty budowlane ujęte są na mapie do celów projektowych w skali 1:500  
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występuje następujące uzbrojenie, które może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

− sieć gazowa średniego ciśnienia Ø63 PE 
 

Ponadto zagrożenie stanowi ruch na ulicy Perłowej i odcinku ulicy Piastowskiej, na 
którym prowadzone będą roboty ziemne związane z przedmiotową inwestycją  
(dz. nr 182/7, 182/4, 330/2). W związku z tym na odcinku prowadzonych prac należy 
ustawić bariery zabezpieczające wzdłuż wykopów oraz znaki drogowe. Ponadto należy 
zabezpieczyć oświetlenie w ciągu nocy, przejścia dla pieszych, poprzez ułożenie mostków 
nad wykopami oraz zabezpieczyć dojazd ekipom specjalnym. 
Teren budowy należy oznakować tablicami informacyjno – ostrzegawczymi o 
prowadzonych robotach. 
 
4. Zagrożenia podczas realizacji robót 
Podczas realizacji robót należy przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowiązujących przy robotach montażowych oraz podczas wykonywania 
robót ziemnych. Ponadto należy zapewnić warunki BHP – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 
2003 r.) 
 
5. Instrukta ż pracowników 
Instruktaż pracowników prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto 
pracownicy powinni mieć niezbędną odzież i sprzęt ochronny (kaski, rękawice, okulary 
ochronne). 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa robót 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia – nie 
dotyczy. 


