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Zakres: branża architektoniczna

Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.: Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409), że opracowana dokumentacja projektowa:
Projekt Budowlany rozbudowy składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów
konstrukcyjnych zawierających azbest
dla inwestycji zlokalizowanej na terenie:
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Marcinowie, Marcinowo,
55-100 Trzebnica,
której Inwestorem jest:
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o., pl. M. J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica,
jest kompletna we wskazanym powyżej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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konstrukcyjnych zawierających azbest
dla inwestycji zlokalizowanej na terenie:
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Marcinowie,
Marcinowo, 55-100 Trzebnica,
której Inwestorem jest:
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.,
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
jest kompletna we wskazanym powyżej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU-część opisowa
1.1.

Inwestor
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO sp. z o.o.
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

1.2.

Przedmiot inwestycji oraz kolejność wykonywania robót
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę

składowania materiałów konstrukcyjnych zwierających azbest, zlokalizowanego na działkach
o numerach ewidencyjnych: 467 i 468, jednostka ewidencyjna: 022003_5 Trzebnica – obszar
wiejski, obręb Marcinowo, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
Kolejność realizacji robót:
 wytyczenie wszystkich obiektów w terenie;
 wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania;
 wykonanie drogi technologicznej oraz wału rozdzielającego sektory eksploatacyjne,
 roboty porządkowe w terenie.

1.3.

Istniejący stan zagospodarowania terenu
Zgodnie

z

Wojewódzkim

Planem

Gospodarki

Odpadami

dla

Województwa

Dolnośląskiego 2012 (WPGO 2012) przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
nr XXIV/616/12 z dnia 27.06.2012r. wraz z uchwałą w sprawie jego wykonania nr XXIV/617/12
z dnia 27.06.2012r. gmina Trzebnica zlokalizowana jest w północno- centralnym regionie
gospodarki odpadami. Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Marcinowie
zostało określone w WPGO jako:
 zastępcza

instalacja

do

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

odpadów

komunalnych (ze względu na brak części biologicznej przewidzianej do przetwarzania
odpadów wydzielonych po części mechanicznej),
 zastępcze składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (ze względu na zbyt
małą pojemność) z wydzieloną kwaterą dla odpadów zawierających azbest.
Pod względem administracyjnym, obszar objęty planowaną inwestycją, położony jest
w gminie Trzebnica. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny o symbolu RL – tereny lasów
i zadrzewień ochronnych i gospodarczych. W dalszej odległości od terenu składowiska znajdują
się:
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 w kierunku południowo-wschodnim, w odległości ok. 1,0 km – tereny zabudowane wsi
Małuszyn,
 w kierunku północnym, w odległości ok. 1,2 km – tereny zabudowane wsi Pawłów
Trzebnicki,
 w kierunku południowym, w odległości ok. 1,4 km – tereny zabudowane wsi Marcinowo.
Dojazd do składowiska odbywa się drogą lokalną, zbudowaną na potrzeby składowiska,
od drogi krajowej nr 5.
Na terenie składowiska, znajdują się następujące elementy zagospodarowania terenu:
 kwatera składowania odpadów,
 kwatera odpadów azbestowych,
 drenaż odcieków,
 instalacja odgazowania składowiska,
 zbiornik na odcieki,
 waga samochodowa,
 brodzik dezynfekcyjny,
 stacja segregacji i obróbki odpadów,
 budynek socjalny,
 wiata magazynowo- sprzętowa,
 boksy na surowce wtórne,
 pole biodegradacji odpadów,
 instalacje sanitarne (wodociąg, kanalizacja) i elektryczne,
 3 hydranty przeciwpożarowe.
Teren pod planowaną inwestycję położony jest na działkach (lub ich fragmentach)
nr 467 i 468. Właścicielem obu działek jest Skarb Państwa, a pozostają one w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Oborniki Śląskie). Gmina
Trzebnica posiada tytuł prawny do przedmiotowego terenu na podstawie umowy najmu nr 1/03
z dnia 31.03.2003r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.04.2010r. Zarządzającym obiektem jest
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy,
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, na podstawie umowy dzierżawy i powierzania
zadania z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z dnia
19.03.2012r.

Teren

przeznaczony

pod

inwestycję

objęty jest

Miejscowym

Planem

Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętym uchwałą nr LI/602/14 z dnia 14.11.2014r. Rady
Miejskiej w Trzebnicy. Zgodnie z zapisami MPZP funkcja podstawowa dla działek o numerach
467 i 468 to infrastruktura techniczna – gospodarowanie odpadami (symbol 1O).
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1.4.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi rozbudowę składowiska w Marcinowie

o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zwierających azbest. Zakres inwestycji,
obejmuje wykonanie następujących obiektów i elementów zagospodarowania terenu:
 kwatery składowania materiałów konstrukcyjnych zwierających azbest,
 drogi technologicznej.
1.4.1. Kwatera składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (1)
Rozwiązania architektoniczno-budowlane
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy
Pojemność geometryczna (na odpady)
Rzędna dna kwatery
Maksymalna rzędna składowania odpadów

wymiar/powierzchnia/kubatura
2
11 110 m
3
42 000 m
145,0 m n.p.m.
153,8 m n.p.m.

Dopuszcza się zmianę wymiarów obiektu o max ±1%.
Forma i funkcja obiektu
Zaprojektowano

kwaterę

służącą

składowaniu

materiałów

konstrukcyjnych

zawierających azbest (obiekt nr 1). Kwaterę zlokalizowano w wyrobisku przy istniejącej
kwaterze składowania odpadów (w terenie stanowiącym rezerwę pod rozbudowę składowiska)
Kwaterę zaprojektowano zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska
z dn. 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) stawianymi dla
obiektów przeznaczonych do składowania jedynie odpadów konstrukcyjnych zawierających
azbest

oraz

zgodnie

uwarunkowaniach

z

decyzją

realizacji

Burmistrza

Gminy

przedsięwzięcia

z

Trzebnica
dnia

o

środowiskowych

14.01.2014r.

(znak

ROS.6220.15.31.2013.MM.).
Zgodnie z ww. wymogami, dno kwatery zaprojektowano na rzędnej 145,00 oraz
zaprojektowano wał rozdzielający kwaterę na sektory eksploatacyjne o powierzchni poniżej
2500 m2.
Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomi 2 m poniżej poziomu terenu
otaczającego kwatery, następnie składowisko zostanie wypełnione ziemią do poziomu terenu.
1.4.2. Droga technologiczna (2)
Rozwiązania architektoniczno-budowlane
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy, w tym
w obrysie kwatery
poza kwaterą

wymiar/powierzchnia/kubatura
1690m2
1440 m2
250 m2

Dopuszcza się zmianę wymiarów obiektu o max ±1%.
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Forma i funkcja obiektu
Projektuje się drogę technologiczną służącą do dowozu odpadów zawierających azbest.
Drogę poprowadzono jako przedłużenie drogi istniejącej, przez kwaterę (wzdłuż skarp) oraz
włączono ją do placu zlokalizowanego na kwaterze istniejącej.
Droga prowadzona będzie tak aby docelowo znajdowała się 1 m powyżej poziomu dna
kwatery. Szerokość drogi to 4,0 m. Nachylenie skarp drogi zaprojektowano jako zgodne
z nachyleniem skarp kwatery (nachylenie zapewniające stateczność).
Zaprojektowano następująca konstrukcję drogi technologicznej:


nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1 układany i zagęszczany
warstwami o grubości 20÷30 cm do Is=0,97.



nawierzchnia z płyt drogowych betonowych z zachowaniem 0,5 metrowego pobocza
W ramach eksploatacji droga będzie sukcesywnie podnoszona.

1.5.

Bilans terenu

Powierzchnia działek na których zlokalizowano inwestycję:

39,15 ha

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia kwatery składowania (1), w tym droga zlokalizowana
w obrysie kwatery (2b)

11 110 m2
250 m2

Powierzchnia drogi technologicznej poza kwaterą (2a)

11 360 m2

RAZEM: Powierzchnia zabudowy:

1.6.

Inne dane informacyjne dotyczące inwestycji
Teren objęty opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

przyjęty uchwałą nr LI/602/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14.11.2014r.

Zgodnie

z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego funkcja podstawowa dla
działek o numerach 467 i 468 to infrastruktura techniczna – gospodarowanie odpadami (symbol
1O). Niniejsze opracowanie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
1.6.1. Wpis do rejestru zabytków
Zgodnie

z

zapisami

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego,

na przedmiotowym terenie znajdują się stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji
18
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zabytków archeologicznych – pod nr 6/81/75-28 AZP i 5/80/75-28 AZP. Inwestor na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowę składowiska odpadów (decyzja pozwolenia na budowę
nr 549/05 z dnia 11.07.2005 r.) uzyskał stosowną opinię Konserwatora zabytków (pismo znak
WZA-MP-415-251/04 z dnia 06.09.2004 r.) oraz decyzję (decyzja nr 578/05 znak WZA-MP5002-487/05 z dnia 05.07.2005 r.) zgodnie z którą przeprowadził roboty ziemne pod stałym
nadzorem archeologicznym.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w tym rejonie należy uzyskać zezwolenie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prowadzić je pod jego nadzorem. W przypadku
wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomości lub ruchomych) ustala się wymóg
przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt Inwestora.
1.6.2. Wpływ eksploatacji górniczej
Działki objęte projektem nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

1.7.

Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska
Dla planowanego przedsięwzięcia została wydana przez Burmistrza Gminy Trzebnica

decyzja

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

z

dnia

14.01.2014r.

(znak

ROS.6220.15.31.2013.MM.). Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją przed rozpoczęciem
realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod
warunkiem, że zmianie nie ulegną założenia projektowe przedstawione w postępowaniu przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłyby zmienić oddziaływanie
przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie

z

zapisami

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

(znak

ROS.6220.15.31.2013.MM.) na etapie eksploatacji obiektu objętego niniejszym opracowaniem
należy:
 składowanie odpadów zawierających azbest prowadzić zgodnie z zatwierdzoną instrukcją
eksploatacji składowiska, uwzgledniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu,
 odpady zawierające azbest składować w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na
składowisko, a w przypadku uszkodzenia opakowania, odpady zwilżyć i zastosować
dodatkowe opakowanie,
 w celu ochrony terenu przed zanieczyszczaniami pyłem zawierającym włókna azbestowe
kontrolować stan opakowań foliowych, w którym deponowane będą odpady,
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 składowane odpady azbestowe będą na bieżąco zabezpieczane przed emisją pyłów
poprzez przykrywanie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi,
 w czasie porywistego wiatru wstrzymać rozładunek odpadów azbestowych na kwaterze
i zabezpieczyć je poprzez przykrycie izolacją syntetyczną,
 w przypadku przedostania się do środowiska zanieczyszczeń pyłowych podczas
rozładunku odpadów, obszar zanieczyszczony zwilżyć, a następnie zdjąć wierzchnią
warstwę gleby, umieścić ją w szczelnym opakowaniu i złożyć w kwaterze składowania
odpadów azbestowych.

1.8.

Media
Planowana inwestycja nie wymaga zapewnienia dostaw wody, energii elektrycznej

i odbioru ścieków.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2.1.

Inwestor
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

2.2.

Podstawa opracowania i wykorzystane materiały

Podstawą opracowania są:
 umowa nr 1/V/50/2013 pomiędzy Inwestorem, a firmą proGEO sp. z o.o.,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty uchwałą nr LI/602/14 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14.11.2014r.,
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, z dnia 14.01.2014r., wydana
przez Burmistrza Gminy Trzebnica (znak ROS.6220.15.31.2013.MM.),
 mapa do celów projektowych z dnia 17.05.2011, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
2043-72/11, uzupełniona o aktualne informacje, zawarte na mapie zasadniczej nr D22131/13 w dniu 15.03.13r.,
 „Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rozbudowy składowiska w Marcinowie
o kwaterę

składowania

materiałów

konstrukcyjnych

zawierających

azbest”,

proGEO sp. z o.o., wrzesień 2013r.,
 „Dokumentacja geologiczno- inżynierska dla rozbudowy składowiska w Marcinowie o kwaterę
składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest”, proGEO, sp. z o.o., wrzesień
2013r.,
 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla rozbudowy
składowiska

w

Marcinowie

o

kwaterę

składowania

materiałów

konstrukcyjnych

zawierających azbest”, proGEO, sp. z o.o., październik 2013r.,
 wizje lokalne terenu – listopad 2014r.,
 materiały archiwalne Inwestora,
 inne obowiązujące i właściwe przepisy i normy prawne.
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2.3.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały rozpoznane badaniami i

opisane w m. in.

następujących opracowaniach:
 „Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rozbudowy składowiska w Marcinowie
o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest”, proGEO sp. z o.o.,
wrzesień 2013r.,
 „Dokumentacja geologiczno- inżynierska dla rozbudowy składowiska w Marcinowie o kwaterę
składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest”, proGEO, sp. z o.o., wrzesień
2013r.,
 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla rozbudowy
składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających
azbest”, proGEO, sp. z o.o., październik 2013r.
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski w skali 1:200 000 arkusz Wrocław teren
składowiska leży w hydrogeologicznym Regionie Wielkopolskim w Podregionie WielkopolskoŚląskim

w

Rejonie

Obornik-Trzebnicy-Ostrzeszowa.

Jest

to

obszar

szczególnie

skomplikowanych warunków hydrogeologicznych. Wody poziomu użytkowego występują na
głębokości od kilku do 100 m p.p.t. Zgodnie z Mapą Hydrograficzną Polski w skali 1: 50 000
arkusz Sułów, zwierciadło wody podziemnej w rejonie składowiska w Marcinowie występuje na
głębokości od 2 do 5 m p.p.t. Generalny kierunek odpływu wód podziemnych z rejonu
istniejącego składowiska jest południowy.
Teren badań położony jest poza granicami obszarów ochronnych Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych. Na północ od Marcinowa przebiega granica Obszaru Wysokiej Ochrony dla
GZWP nr 303 Pradolina Barycz-Głogów (E). Jest zbiornik czwartorzędowy o średniej
głębokości ujęć 60,0 m p.p.t.
Sieć monitoringu lokalnego składowiska odpadów w Marcinowie składa się z czterech
piezometrów. Trzy z nich zostały zlokalizowane wzdłuż po zewnętrznej stronie południowej
granicy terenu, piezometr P-1 przy południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia składowiska,
P-2 w części środkowej i P-3 w rejonie planowanej kwatery. Piezometr P-4 przy wschodnim
odcinku ogrodzenia. Zgodnie z prowadzonymi badaniami, zwierciadło wody podziemnej
występuje jedynie w piezometrach P-1 oraz P-2. W piezometrach oznaczonych jako P-3 i P-4 nie
stwierdzono

występowania

zwierciadła

wody.

Sporadyczne

wystąpienia

związane
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są najprawdopodobniej z czasowym zapełnianiem rury podfiltrowej poprzez lokalne sączenia.
Kierunek odpływu wód podziemnych określony na podstawie obserwacji w piezometrach został
określony jako zachodni.
We wszystkich otworach wykonanych w dnie wyrobiska pod planowaną kwaterę
zwierciadło wody podziemnej zostało nawiercone. Stabilizuje się ono na rzędnych od 143,83 do
142,15 m n.p.m. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami w otworach wykonanych w dnie
czaszy zwierciadło wód podziemnych w jej obrębie, jest nachylone w kierunku południowym.
Na podstawie wieloletnich pomiarów głębokości zwierciadła wody podziemnej
w piezometrze P2 oraz piezometrze P1 można stwierdzić, że rzędne wykazane w pomiarach
prowadzonych w trakcie badań terenowych są zbliżone do przewidywanego najwyższego
piezometrycznego poziomu wód podziemnych w rejonie lokalizacji składowiska w Marcinowie.
Przez analogię do wyników prowadzonych pomiarów monitoringowych można tę wartość
określić jako:
 dla części północnej 142,70 m n.p.m.
 dla części zachodniej 144,0 m n.p.m.
 dla części centralnej 142,60 m n.p.m.
 dla części południowej 142,50 m n.p.m.
Bezpośrednio w podłożu projektowanej kwatery występują warstwy piaszczyste
charakteryzujące się wodoprzepuszczalnością dla piasków grubych na poziomie 111,09 m/d, dla
piasków średnich od 53,28 do 25,60 m/d. Piaski gliniaste występujące w południowo-zachodniej
części wyrobiska posiadają wodoprzepuszczalność na poziomie 0,24 m/d. Powyższe wartości
zostały określona na podstawie badań terenowych prowadzonych metoda zalewania otworów.
Współczynnik wodoprzepuszczalności dla warstw piasków występujących w podłożu policzony
ze wzorów empirycznych wynosi od k10=18 do k10=75 m/d.
W trakcie prowadzenia badań terenowych nie stwierdzono zagrożeń wystąpienia
podtopień terenu projektowanej inwestycji ani sączeń w obrębie skarp.
BUDOWA GEOLOGICZNA
Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski ark. Czeszów
w rejonie projektowanej inwestycji w podłożu występują piaski i żwiry wodnolodowcowe.
Zalegają one na glinach zwałowych, których wychodnie znajdują się od strony północnej
i wschodniej. Utwory te rozcinane są przez współczesne osady rzeczne. Zgodnie z badaniami
archiwalnymi w podłożu kwatery wydzielono wodnolodowcowe piaski średnie i grube oraz
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zastoiskowe piaski drobne. Lokalnie piaski posiadają przewarstwienia pylaste oraz domieszki
frakcji ilastej. Do kompleksu gruntów zastoiskowych zaliczono również grunty spoiste iły
i gliny.
Zgodnie z profilami archiwalnych otworów piezometrycznych oraz wynikami
przeprowadzonych badań geofizycznych strop glin, w obrębie projektowanej kwatery, tworzy
powierzchnię pofalowaną Charakteryzująca się niejednorodnym nachyleniem, tworząc lokalne
zagłębienie (nieckę) pomiędzy stopą skarpy południowej i częścią centralną wyrobiska.
Następnie w rejonie skarpy północnej ulega obniżeniu do rzędnej 130 m n.p.m.
W otworach wykonanych w dnie projektowanej kwatery do głębokości prowadzonych
robót tj. 6,0 m p.p.t. występują osady piaszczyste z domieszka frakcji żwirowej. Jedynie
w otworze nr 6 na głębokości 2,2 m p.p.t. nawiercono strop glin z domieszką piasków (gliny
o charakterze glin morenowych). Do głębokości 3,0 m warstwa ta nie została przewiercona.
W trakcie prac terenowych osady te nie zostały stwierdzone w żadnym z pozostałych otworów.
Jedynie w otworze nr 3, zlokalizowanym w południowo-zachodniej części projektowanej
kwatery pod powierzchnią terenu występują piaski ze znaczną domieszką frakcji ilastej
i pylastej. Warstwa ta posiada miąższość 4,3 m i zalega na piaskach pozbawionych drobnej
frakcji. W otworze oznaczonym numerem 4, zlokalizowanym w południowo-wschodnim
narożniku wyrobiska nawiercono w przelocie 0,5 - 0,7 m p.p.t. osady pylaste o charakterze
zastoiskowym. Skarpy istniejącego wyrobiska budowane są przez osady piaszczyste. Osadów
gliniastych i pylastych nie tworzą w podłożu projektowanej kwatery ciągłej warstwy
o charakterze naturalnej bariery geologicznej oddzielającej zwierciadło wód podziemnych
od powierzchni terenu.
CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA
Na terenie projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie nasypów o charakterze
piasków (gruntów lokalnych) z częściami organicznymi, ich miąższość wynosi od 0,2 do 0,3 m.
Poniżej występują grunty rodzime. Reprezentowane są one przez średnio zagęszczone piaski
średnie i grube ujęte w warstwę IIc1 o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,60. Od strony
południowo-zachodniej i południowej rozcinane są one przez półzwarte piaski gliniaste, ujęte
w warstwę C1o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,00. Ku spągowi warstwa ta przechodzi
w miękkoplastyczne piaski gliniaste ujęte w warstwę C4 i przyjętym stopniu plastyczności
IL=0,75. Powyżej warstwy C1 oraz IIc1 występują średnio zagęszczone piaski średnie
o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40 i ujęte w warstwę IIc2.
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Dla warstwy C4 przyjęto wartość stopnia plastyczności niższą niż wykazały badania
laboratoryjne gruntów. Korektę dokonano na podstawie obserwacji terenowych.
Parametry geotechniczne charakteryzujące poszczególne próbki zestawiono w poniższej
tabeli:
TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
Podział na warstwy geotechniczne wg PN-B-03020:1981
Symbol
warstwy

Rodzaj
gruntów

Symbol
geologicznej
konsolidacji
gruntów

Pr
Ps
Ps
Pg

Pg

IIc1
IIc2
C1
C4

Parametry geotechniczne

Cu(n) u(n) Eo (n) Mo (n)
[kPa] [o]
[kPa] [kPa]

o
[tm-3]

ID

IL

wn
[%]

0,60

-

-

34

95000

110 000

0,40

-

-

32

70 000

80 000

C

-

0,00

30

18

34 000

48 000

10,82

2,20

C

-

0,75

5

6

6 000

10 000

18,97

2,05

mw1,70
m2,00
1,70

UWAGA: IL i wn wyznaczono laboratoryjnie oraz na podstawie badań terenowych, pozostałe
parametry wyznaczono według metody B zgodnie z normą PN-B-03020:1981
Objaśnienia
ID
stopień zagęszczenia gruntu niespoistego
IL
stopień plastyczności gruntu spoistego
Cu
spójność gruntu
u
kąt tarcia wewnętrznego gruntu
Eo
moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntów
Mo
edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej)
wn
wilgotność naturalna
o
gęstość objętościowa gruntu
mw mało wilgotne
w
wilgotne
m
mokre

2.4.

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz
charakterystyczne parametry techniczne

2.4.1. Kwatera składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (1)
Zaprojektowano

kwaterę

służącą

składowaniu

materiałów

konstrukcyjnych

zawierających azbest (obiekt nr 1). Kwaterę zlokalizowano w wyrobisku przy istniejącej
kwaterze składowania odpadów (w terenie stanowiącym rezerwę pod rozbudowę składowiska)
Kwaterę zaprojektowano zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska
z dn. 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) stawianymi dla
obiektów przeznaczonych do składowania jedynie odpadów konstrukcyjnych zawierających
azbest

oraz

zgodnie

uwarunkowaniach

z

decyzją

realizacji

Burmistrza

przedsięwzięcia

Gminy
z

Trzebnica
dnia

o

środowiskowych

14.01.2014r.

(znak

ROS.6220.15.31.2013.MM.).
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UKSZTAŁTOWANIE KWATERY
Na ukształtowanie kwatery składać się będzie kształtowanie dna

oraz profilowanie

skarp. Dno należy ukształtować tak aby uzyskać jednakową rzędną:145,00. Kształtowanie dna
należy prowadzić poprzez przemieszczanie i zagęszczanie gruntów zalegających w obszarze
projektowanej kwatery a brakującą kubaturę wypełnić gruntami G1.
Nachylenie skarp zapewnia ich stateczność. W ramach prac budowlanych należy
wyrównać lokalne nierówności.
WAŁ ROZDZIELAJĄCY
Zgodnie z wymogami zaprojektowano wał rozdzielający kwaterę na sektory
eksploatacyjne o powierzchni poniżej 2500 m2.
Wał należy wykonać z gruntów kategorii G1 (lub odpowiednich odpadów zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowisk
odpadów).Wysokość wału wynosi 1,0m, nachylenie skarp 1:2.
W trakcie użytkowania obiektu należy odtwarzać wał na kolejnych poziomach
eksploatacji, zapewniając ciągły podział kwatery na sektory eksploatacyjne.
EKSPLOATACJA KWATERY
Odpady niebezpieczne zawierające azbest składowane będą w opakowaniach, w których
zostały dostarczone na składowisko. Odpady z pojazdu transportującego przemieszczane będą
na kwaterę składowiska za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie tak aby nie uszkodzić
opakowania, w którym znajdują się odpady.
Każdorazowo po umieszczeniu odpadów na kwaterze składowiskowej ich powierzchnia
będzie zabezpieczana przed emisją pyłów poprzez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą
ziemi.Składowanie odpadów będzie prowadzone warstwami o miąższości ok. 1 m. i zostanie
zakończone na poziomie 2 m. poniżej poziomu terenu otaczającego.
Eksploatację prowadzić należy zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów.
REKULTYWACJA KWATERY
Po wypełnieniu kwatery do poziomu 2 m. poniżej poziomu terenu, pozostała objętość
zostanie wypełniona ziemią (lub odpowiednimi odpadami zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowisk odpadów). Na tak wyrównanym
terenie nastąpi wysiew tram.
INFORMACJE WYMAGANE ART. 127.1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. O ODPADACH
Informacje wymagane art. 127.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
przedstawiono w załączniku do wniosku o pozwolenie na budowę
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2.4.2. Droga technologiczna (2)
Projektuje się drogę technologiczną służącą do dowozu odpadów zawierających azbest.
Drogę poprowadzono jako przedłużenie drogi istniejącej, przez kwaterę (wzdłuż skarp) oraz
włączono ją do placu zlokalizowanego na kwaterze istniejącej.
Droga prowadzona będzie tak aby docelowo znajdowała się 1 m powyżej poziomu dna
kwatery. Szerokość drogi to 4,0 m. Nachylenie skarp drogi zaprojektowano jako zgodne
z nachyleniem skarp kwatery (nachylenie zapewniające stateczność).
Zaprojektowano następująca konstrukcję drogi technologicznej:


nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1 układany i zagęszczany
warstwami o grubości 20÷30 cm do Is=0,97.



nawierzchnia z płyt drogowych betonowych z zachowaniem 0,5 metrowego pobocza
W ramach eksploatacji droga będzie sukcesywnie podnoszona, z zachowaniem
parametrów j.w.

2.5.

Zestawienie powierzchni użytkowych
Nie dotyczy

2.6.

Forma architektoniczna

i

funkcja,

sposób

dostosowania

do

krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o
których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Projektowane obiekty zlokalizowano na terenie składowiska opadów - brak wpływu na
krajobraz oraz zgodność z aktualną zabudową.
Obiekty wchodzące w zakres inwestycji zaprojektowano w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co
przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska zapewni spełnienie wymogów
o których mowa w Art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.

2.7.

Układ konstrukcyjny
Wg punktu 2.4.

30

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SKŁADOWISKA W MARCINOWIE
O KWATERĘ SKAŁDOWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez

2.8.

osoby niepełnosprawne
Na terenie inwestycji, ze względu na specyfikę prowadzonych prac, nie przewiduje się
zatrudnienia a także przebywania osób niepełnosprawnych.

Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń

2.9.

Wg punktu 2.4.

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

2.10.

instalacyjnego
W zakresie inwestycji brak instalacji

2.11.

Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

Wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

2.12.

i obiekty sąsiednie obiektu na środowisko, wymagania odnośnie ochrony
środowiska,
Zagrożenia dla środowiska przeanalizowane zostały w Raporcie o oddziaływaniu na
środowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wykonanego przez proGEO Sp. z o.o.,
w lipcu 2013r. Na podstawie Raportu wydana została decyzja Burmistrza Gminy Trzebnica znak
ROS.6220.15.31.2013.MM. z dnia 14.01.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, w której określono wymagania w zakresie ochrony środowiska
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (znak
ROS.6220.15.31.2013.MM.) na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy podjąć następujące
działania:
 w przypadku konieczności wycinki krzewów w związku z prowadzonymi pracami, prace
te należy wykonać w okresie od 15 sierpnia do 1 marca (tj. poza okresem lęgowym
ptaków),
 postój sprzętu technicznego zaplanować na uszczelnionym podłożu, z którego wody
opadowe ujmowane będą w szczelne systemy kanalizacyjne,
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 naprawy i konserwacje sprzętu budowlanego wykonywać poza terenem budowy, paliwa,
smary, oleje i substancje asfaltowe przechowywać na terenie zakładu, poza placem
budowy,
 prace budowlane wykonywać przy użyciu maszyn i urządzeń będących w dobrym stanie
technicznym, w celu ograniczenia emisji substancji i energii do środowiska,
 w trakcie prowadzenia prac budowlanych, nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować
wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów,
małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu tj. w terminie
od 15 marca do 31 października). Znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać
i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w
wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed ich zasypaniem,
 odpady wytworzone na etapie budowy należy magazynować w sposób bezpieczny dla
zdrowia, życia ludzi i środowiska, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przez
możliwością przenikania zanieczyszczeń do środowiska a odpady niebezpieczne
segregować i gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,
 wytworzone odpady należy przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom
posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
 zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi ziemię należy zebrać i potraktować jako
odpad, tzn. sklasyfikować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) i zagospodarować
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.
Zgodnie

z

zapisami

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

(znak

ROS.6220.15.31.2013.MM.) na etapie eksploatacji należy podjąć następujące działania:
 składowanie odpadów zawierających azbest prowadzić zgodnie z zatwierdzoną instrukcją
eksploatacji składowiska, uwzgledniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu,
 odpady zawierające azbest składować w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na
składowisko, a w przypadku uszkodzenia opakowania, odpady zwilżyć i zastosować
dodatkowe opakowanie,
 w celu ochrony terenu przed zanieczyszczaniami pyłem zawierającym włókna azbestowe
kontrolować stan opakowań foliowych, w którym deponowane będą odpady,
 składowane odpady azbestowe będą na bieżąco zabezpieczane przed emisją pyłów
poprzez przykrywanie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi,
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 w czasie porywistego wiatru wstrzymać rozładunek odpadów azbestowych na kwaterze i
zabezpieczyć je poprzez przykrycie izolacją syntetyczną,
 w przypadku przedostania się do środowiska zanieczyszczeń pyłowych podczas
rozładunku odpadów, obszar zanieczyszczony zwilżyć, a następnie zdjąć wierzchnią
warstwę gleby, umieścić ją w szczelnym opakowaniu i złożyć w kwaterze składowania
odpadów azbestowych,
Budowa kwatery składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest
w Marcinowie jest zgodna z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
(POKzA), przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14.07.2009r. (POKzA)
określono wieloletnie cele oraz zadania niezbędne w realizacji podstawowego celu, jakim jest
oczyszczanie kraju z azbestu do 2032r. i w ten sposób zminimalizowanie zagrożeń zdrowotnych
wynikających z obecności azbestu w materiałach i wyrobach zlokalizowanych na terenie kraju.
W 2010r. uchwałą Rady Ministrów nr 38/2010 z dnia 15.03.2010r., wprowadzono zmiany do
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
Główne cele POKzA to:
 usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
na terytorium kraju,
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Aktualnie jedyną dopuszczalną formą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
w Polsce jest ich składowanie na składowiskach przeznaczonych do składowania odpadów
azbestowych. Uwarunkowania dotyczące wymagań dla składowiska odpadów zawierających
azbest zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013r., w sprawie
składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523).
Przedmiotowa inwestycja jest też zgodna z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami
dla Województwa Dolnośląskiego.

2.13.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
Nie dotyczy.
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2.14.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Odległość od obiektów sąsiadujących

Projektowaną kwaterę na zlokalizowano przy kwaterze istniejącej.
Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Na kwaterze deponowane będą materiały niepalne- odpady o kodzie 17 06 05.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w zakresie rozbudowy: 0 MJ/m2.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej: <200 MJ/m2.
Kategoria zagrożenia ludzi

Obiektu nie zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi.
Ocena zagrożenia wybuchem

Zagrożenie wybuchem nie występuje.
Podział obiektu na strefy pożarowe

Nowoprojektowana kwatera stanowi jedną strefę pożarową z kwaterą istniejącą (PM).
Klasa odporności pożarowej obiektu oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia
elementów budowlanych

Nie dotyczy.
Ewakuacja

Nie określa się warunków ewakuacji.
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji użytkowych nie są wymagane.
Dobór urządzeń przeciwpożarowych
Urządzenia przeciwpożarowe nie są wymagane.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
Nie jest wymagane.
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru
wynosi 20 dm3/s.
Kwatera jest aktualnie zabezpieczona 3 hydrantami przeciwpożarowymi.
Rozbudowa kwatery nie powoduje zmian w istniejącym zabezpieczeniu przeciwpożarowym.
Drogi pożarowe

Dojazd pożarowy nie jest wymagany.
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2.15. Uwagi odnośnie wykonawstwa
Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami
oraz zasadami BHP.
W miejscu projektowania planowanej inwestycji, nie stwierdzono, w oparciu o posiadaną
mapę do celów projektowych występowania podziemnego uzbrojenia terenu. Jednakże, nie
wyklucza się również istnienia uzbrojenia nie ujawnionego. W przypadku napotkania, na trasie
jakichkolwiek przewodów nie ujawnionych na mapie, w trakcie wykonywania robót (np. rury,
kable, itp.), należy zawiadomić o tym fakcie nadzór projektowy, odpowiednio je zabezpieczyć
przed ewentualnym uszkodzeniem, a ich lokalizację nanieść na posiadaną mapę sytuacyjnowysokościową.

2.16. Informacja

dot.

odstąpienia

od

zatwierdzonego

projektu

budowlanego
Na etapie realizacji dopuszcza się odstępstwa od Projektu Budowlanego zgodnie
z art. 20 ust. 4b), art. 23 ust. 1 i art. 36a ust. 6, poza wymienionymi w art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo Budowlane.

2.17. Informacja dotycząca praw autorskich
Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania się używania
dokumentacji, w całości lub części, poza zakresem określonym w umowie. Niniejsze
opracowanie, może służyć tylko jako podstawa do wykonawstwa i wymaga uszczegółowienia
rozwiązań projektowych, na etapie projektu wykonawczego (odrębne opracowania).
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Legenda:
dno kwatery

160.00
159.00

droga technologiczna

158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
151.00
150.00
UWAGI:

149.00
148.00
147.00
146.00
145.00

Inwestor:

144.00

proGEO Sp. z o.o.

proGEO Sp. z o.o.
Al.

Jednostka projektowa:

143.00

Projekt Budowlany

142.00
141.00
140.00 m n.p.m.

Nazwa obiektu budowlanego:

: 467, 468; jedn. ewidencyjna: 022003_5 Trzebnica - obszar wiejski;
powiat: trzebnicki;
Adres obiektu budowlanego:

Zakres:

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Nazwa rysunku:

Projektant:

HEKTOMETRY

0,25

0,50

0,75

1

1,25

Projektant:

Konstrukcyjno-budowlana
329/00/DUW
Konstrukcyjno-budowlana
152/00/DUW

Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnyc

Podpis:

Podpis:
Data:

05.2015

Skala:

1:100
500

Rys.

02
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Załącznik 1
BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:
Obiekty budowlane:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania
materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest
kwatera składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest,
droga technologiczna
Trzebnicki Zakład Gospodarki Odpadami ERGO Sp. z o.o.
pl. M. J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

nr działki:467, 468 obręb Marcinowo
jednostka ewidencyjna: 022003_5 Trzebnica – obszar wiejski
powiat: trzebnicki
województwo: dolnośląskie

HENRYK LIGAS
Sporządził:

ul. Motylkowa 4b/9
52-209 Wrocław
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Załącznik 1
BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów
konstrukcyjnych zawierających azbest, na którą składają się:
 kwatera składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest,
 droga technologiczna,
Cały zakres inwestycji zawiera się na terenie działek, których zarządzającym jest Inwestor (na podstawie
umowy dzierżawy).
Kolejność realizacji robót:
 wytyczenie wszystkich obiektów w terenie;
 wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania;
 wykonanie drogi technologicznej;
 roboty porządkowe w terenie.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Teren przeznaczony pod budowę kwatery składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest
na działkach nr 467 i 468 jest częścią składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Marcinowie.
Na terenie w/w składowiska znajdują się następujące elementy zagospodarowania:
 kwatera składowania odpadów,
 kwatera odpadów azbestowych,
 drenaż odcieków,
 instalacja odgazowania składowiska,
 zbiornik na odcieki,
 waga samochodowa,
 brodzik dezynfekcyjny,
 stacja segregacji i obróbki odpadów,
 budynek socjalny,
 wiata magazynowo- sprzętowa,
 boksy na surowce wtórne,
 pole biodegradacji odpadów,
 instalacje sanitarne (wodociąg, kanalizacja) i elektryczne.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi przy budowie inwestycji, są:
 roboty ziemne,
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Załącznik 1
BIOZ

 prowadzenie prac przy użyciu maszyn roboczych.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Przewidywanymi zagrożeniami występującymi podczas realizacji robót budowlanych są:
1) zagrożenia życia:
 urazy (upadek z wysokości, poparzenia, przygniecenia, okaleczenia),
 zasypania podczas wykonywania robót ziemnych.
2) zagrożenie wywołane hałasem:
 hałas (pochodzący od sprzętu, maszyn, itp.),
Zagrożenia j.w. wynikają z prowadzonych robót budowlanych, takich jak:
 wykonywanie prac ziemnych urządzeniami zmechanizowanymi,
 transport materiałów niezbędnych do budowy obiektów.
Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się okres od rozpoczęcia
budowy do jej zakończenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
Kierownik budowy, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, zobowiązany jest
do bezwzględnego przeprowadzenia instruktażu osób, bezpośrednio związanych, z wykonawstwem inwestycji,
w zakresie:
 wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót,
 zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych
zagrożeń (prace w wykopach oraz prace na wysokościach),
Ponadto należy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej pomocy
oraz telefonu.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
 zgłoszenie o wystąpieniu zagrożenia Kierownikowi Budowy,
 zabezpieczenie miejsca wystąpienia zagrożenia,
 zawiadomienie służb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja), w zależności
od stopnia wystąpienia zagrożenia.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich
sąsiedztwie


Wszystkie miejsca, gdzie mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, należy odpowiednio
oznakować i zabezpieczyć. Pracowników wykonujących prace budowlane, przed przystąpieniem
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do pracy, należy zapoznać, z mogącymi wystąpić zagrożeniami oraz o sposobie przeciwdziałaniu
ich powstawaniu.


Drogi transportowej stanowiącej jednocześnie funkcję drogi ewakuacyjnej, nie należy zastawiać, ani
składować na niej elementów budowlanych oraz stawiać maszyn i urządzeń, związanych
z realizacją robót. Należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, między innymi przez odpowiednie
oznakowanie placu budowy.



Na tablicy informacyjnej należy podać dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy
wraz z adresami i telefonami oraz telefony służb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna,
Policja). Plac budowy, należy oznakować tablicami informacyjnymi, np.: z zasadami bhp przy obsłudze
piły tarczowej, betoniarki i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości, itp., stosownie
do prowadzonych robót.



W obiekcie tymczasowym (kontenerze) pełniącym funkcję zaplecza socjalnego budowy, należy umieścić
Apteczkę pierwszej pomocy. Na placu budowy należy wymóc przestrzeganie podstawowych zasad
higieny i kultury pracy.



Utrzymanie porządku na placu budowy poprzez zachowanie segregacji materiałów budowlanych,
przestrzeganie wymogów zawartych w planie zagospodarowania placu budowy, planie komunikacji, itp.



Na placu budowy wszyscy pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak: ubrania
i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokości, okulary ochronne,
itp., w zależności od stopnia występujących zagrożeń i od wykonywanych prac. Należy zapewnić kontrolę
zachowania trzeźwości przez pracowników.



Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi, Kierownik Budowy, wyznacza imiennie osobę do nadzorowania tych prac.



Wszystkie prace budowlane należy prowadzić, przede wszystkim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.



Prowadzenie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych - wygrodzenie i oznaczenie miejsca pracy,
stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.



Praca na urządzeniach elektroenergetycznych po wyłączeniu napięcia, przygotowaniu miejsca pracy.



Prowadzenie prac przy użyciu maszyn roboczych – maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie
przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu oraz
otrzymały świadectwo i wpis do książki operatora maszyn roboczych.



Prowadzenie prac przy użyciu elektronarzędzi - postępować zgodnie z instrukcjami

obsługi

elektronarzędzi.
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