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1. Dane ogólne 

Niniejsza teczka zawiera  informacje o planie BIOZ dla zadania pn:  

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI  NA ROZBUDOWĘ I 

MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

Zamawiającym dla ww zadania jest: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

2.  Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowanie niniejszego projektu są: 

 „Koncepcja Wstępna” oraz „Koncepcja ostateczna” opracowane przez biuro Biowoma 

w  2011r, 

 Protokoły z narady odbytych w siedzibie Zamawiającego i na terenie oczyszczalni, 

 Opinia dotycząca rozwiązań technologicznych zawartych w „KONCEPCJI 

ZASADNICZA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 

SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM”, 

 Konsultacje robocze w trakcie wykonywania opracowania 

Wytyczne do planu BIOZ opracowano korzystając z następujących materiałów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. Ustaw Nr 120 poz 1126) z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. Ustaw Nr 47 poz. 401) z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na podstawie map do celów 

projektowych,  

3. Zleceniodawca, Inwestor, Użytkownik 

Zleceniodawca : 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

Inwestor :  

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

Użytkownik : 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
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ul. E. Orzeszkowej 8 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

4. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji robót 

Zakresem robót objęto wykonanie rozbudowy i oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim 

gm. Sępólno.  

Zakres całego zamierzenia obejmuje: 

1. modernizację stacji odbioru i kontroli ścieków dowożonych (obiekt nr 1),oraz likwidację 

dotychczasowych obiektów wykorzystywanych w tym zakresie, 

2. budowa nowej przepompowni ścieków (obiekt nr 2), 

3. modernizacja istniejącego budynku przepompowni z wykorzystaniem obiektu do retencji 

ścieków dowożonych (obiekt nr I), 

4. budowę oczyszczalni mechanicznej z zastosowaniem zblokowanego urządzenia złożonego 

z sita, piaskownika napowietrzanego oraz komory do usuwania tłuszczu, całość 

usytuowana w budynku (obiekt nr 3), 

5. likwidację separatora znajdującego się w sąsiedztwie budynku socjalno technicznego, 

6. budowę stacji dmuchaw (obiekt nr 4), 

7. budowę zbiornika retencyjnego (obiekt nr 5), 

8. budowę bloku rozdziału i pomiarów ścieków podczyszczonych mechanicznie kierowanych 

do zbiornika retencyjnego lub do oczyszczalni ścieków (obiekt 5a), 

9. budowę reaktora biologicznego, wielokomorowego złożonego z komór predenitryfikacji 

(obiekt nr 6), defosfatacji (obiekt nr 7), denitryfikacji (obiekt nr 8), nitryfikacji (obiekt nr 9) i 

odtleniania (obiekt nr 10), 

10. budowę osadników wtórnych poziomych ze zgarniaczami osadu (obiekt nr 11), 

11. budowę przepompowni osadu oraz bloku rozdziału i pomiarów osadu nadmiernego i 

recyrkulowanego (obiekt nr 11a), 

12. budowę przepompowni ścieków oczyszczonych, wykorzystywanych technologicznie (obiekt 

nr 12), 

13. budowę komory stabilizacji osadu w postaci zbiornika trzykomorowego, przykrytego kopułą 

laminowaną (obiekt nr 18), 

14. budowę obiektu obudowania istniejącego punktu odbioru osadu odwodnionego (obiekt nr 

19), 
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15. budowę stacji PIX i PAX (obiekt nr 17), 

16. budowę placu z wiatą dla kompostowania (obiekt nr 13) i dla kompostu dojrzałego (obiekt 

nr 14), 

17. budowa placów do gromadzenia odpadów będących dodatkami  do kompostowanego 

osadu: gałęzi (obiekt nr 15) i zrębków (obiekt nr 16), 

18. całkowitą wymianę i wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych, 

19. budowę sieci międzyobiektowych, 

20. odnowienie elewacji zewnętrznych istniejących budynków (obiekty nr A, B, C, D), wymianę 

starej stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę dachów i wymianę obróbek blacharskich i 

orynnowania. Budynki ogrzewane będą ocieplone, 

21. Instalacja nowego systemu AKPiA. 

Realizacja inwestycji podlegać będzie etapowaniu (przewidziano III etapy realizacji).: 

I ETAP: 

1. Modernizację stacji odbioru i kontroli ścieków dowożonych (obiekt nr 1),oraz likwidację 

dotychczasowych obiektów wykorzystywanych w tym zakresie. 

2. Budowę nowej przepompowni ścieków (obiekt nr 2). 

3. Modernizację istniejącego budynku przepompowni z wykorzystaniem obiektu do 

retencji ścieków dowożonych (obiekt nr I). 

4. Budowę oczyszczalni mechanicznej z zastosowaniem zblokowanego urządzenia 

złożonego z sita, piaskownika napowietrzanego oraz komory do usuwania tłuszczu, 

całość usytuowana w budynku (obiekt nr 3), 

5. Likwidację separatora znajdującego się w sąsiedztwie budynku socjalno technicznego.  

6. Odnowienie elewacji zewnętrznych istniejących budynków (obiekty nr A, B, C, D), 

wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę dachów i wymianę obróbek 

blacharskich i orynnowania. Budynki ogrzewane będą ocieplone.  

7. Wymiana i wykonanie nowych sieci wod.-kan., technologicznych w zakresie obiektów I 

etapu 

8. Instalacje elektryczne, AKPiA w zakresie obiektów etapu I 

II ETAP: 

9. Budowę stacji dmuchaw (obiekt nr 4). 
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10. Budowę zbiornika retencyjnego (obiekt nr 5). 

11. Budowę bloku rozdziału i pomiarów ścieków podczyszczonych mechanicznie 

kierowanych do zbiornika retencyjnego lub do oczyszczalni ścieków (obiekt 5a). 

12. Budowę reaktora biologicznego, wielokomorowego złożonego z komór predenitryfikacji 

(obiekt nr 6),defosfatacji (obiekt nr 7), denitryfikacji (obiekt nr 8), nitryfikacji (obiekt nr 9) 

i odtleniania (obiekt nr 10). 

13. Budowę osadników wtórnych poziomych ze zgarniaczami osadu (obiekt nr 11). 

14. Budowę przepompowni osadu oraz bloku rozdziału i pomiarów osadu nadmiernego i 

recyrkulowanego (obiekt nr 11a). 

15. Budowę przepompowni ścieków oczyszczonych, wykorzystywanych technologicznie 

(obiekt nr 12). 

16. Budowę komory stabilizacji osadu w postaci zbiornika trzykomorowego, przykrytego 

kopułą laminowaną (obiekt nr 18). 

17. Budowę obiektu obudowania istniejącego punktu odbioru osadu odwodnionego (obiekt 

nr 19). 

18. Budowę stacji PIX i PAX (obiekt nr 17). 

19. Wymiana i wykonanie nowych sieci wod.-kan., technologicznych w zakresie obiektów II 

etapu 

20. Instalacje elektryczne, AKPiA w zakresie obiektów etapu II 

21. Zagospodarowanie terenu wraz z układem dróg wewnętrznych 

III ETAP: 

22. Budowę placu z wiatą dla kompostowania (obiekt nr 13) i dla kompostu dojrzałego 

(obiekt nr 14). 

23. Budowę placów do gromadzenia odpadów będących dodatkami  do kompostowanego 

osadu: gałęzi (obiekt nr 15) i zrębków (obiekt nr 16). 

24. Wymiana i wykonanie nowych sieci wod.-kan., technologicznych w zakresie obiektów III 

etapu 

25. Instalacje elektryczne, AKPiA w zakresie obiektów etapu III 

 

Szczegóły etapowania robót  określone w projektach wykonawczych poszczególnych branż, 

STWiORB, przedmiarach robót oraz wymaganiach Inwestora określonych w SIWZ. 
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5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpi następujące zagrożenia: 

a) Porażenia błon śluzowych, 

b) Uszkodzenia głowy, 

c) Przygniecenia, 

d) Zasypania, 

e) Upadek z wysokości, 

f) Uszkodzenia kończyn. 

6.  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna 

być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju 

zagrożenia. Wykopy należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą. Należy wykonać tymczasowe 

oznakowanie dróg. 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  

realizacji robót 

a) Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac. 

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

c) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest zobowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich Robót. 

d) Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 

dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, 

maszynach budowlanych, itp. 

e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 

sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposażeni w odzież ochronną wg 

obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich 

zgodnie z przeznaczeniem. 

f) Dla pracowników powinni być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących 

szkoleń są następujące: 

 szkolenia wstępne, 

 szkolenia wstępne stanowiskowe, 

 szkolenia wstępne podstawowe, 
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 szkolenia okresowe. 

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapozna pracowników z ryzykiem zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 

stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp. W 

dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 

zaleceń w zakresie bhp, itp. 

g) Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ, dokonana ocena 

ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty 

powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 

prowadzonych robotach budowlanych 

a) Podczas prowadzenia Robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.  

b) Roboty należy wykonywa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż. oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn, 

 organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem Robót ziemnych i montażowych 

(praca w „asyście”), 

 warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania Robót, 

 utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i maszyn, 

 powiadamianie odpowiednich użytkowników uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu 

do Robót na danych odcinkach, 

 sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu, 

 zapewnienie na budowie porządku i czystości, 

 informowanie wszystkich pracowników bezpiecznego podejmowanych decyzji 

dotyczących bhp i ochrony zdrowia. 

d) Organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a 

materiały budowlane winny być składowane w taki sposób, aby nie narazić przebywających 

tam osób na przypadkowe urazy. 

e) W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, 

które należy powiadomić o zaistniałym wypadku. 
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9.  Roboty na wysokościach 

a) Sposoby bezpiecznego wykonywania Robót na wysokościach reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i h igieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62, pozy. 288). 

b) Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi, na 

których mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane 

balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 

m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawędziami powinna 

być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka w celu wyeliminowania możliwości 

wypadnięcia osób. 

c) Roboty na wysokościach powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie 

zmuszający pracownika do wychylenia się poza poręcz balustrady. 

d) Przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokościach do 2 

m nad poziomem podłogi należy bezwzględnie zapewnić aby: 

 drabiny, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 

nieprzewidzianą zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na 

przewidywane obciążenie, 

 pomosty robocze posiadały podłogę równą, trwale umocowaną do elementów 

konstrukcyjnych pomostów oraz wystarczającą powierzchnię dla wszystkich 

pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów, 

e) Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach. 

f) Przy wykonywaniu Robót na słupach, konstrukcjach wieżowych, konstrukcjach budowlanych 

bez stropów, a także przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań należy bezwzględnie: 

 przed rozpoczęciem Robót sprawdzić stan techniczny konstrukcji, na której mają być 

wykonywane prace, w tym jej stabilność, stan techniczny stałych elementów konstrukcji 

mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia oraz zabezpieczenia przed nie przewidywaną zmianą położenia, 

 zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiednio do rodzaju wykonywanych 

Robót, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa z 

linką bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, 

 zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych przeznaczonych do prac 

na wysokościach. 
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10.  Ochrona przeciwpożarowa 

a) Wykonawca Robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

b) Wykonawca Robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynów, 

pomieszczeń biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz w 

maszynach i pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. 

c) Materiały łatwopalne powinny by składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą by dopuszczone do 

wbudowania. 

b) Nie dopuszcza się używanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

c) Wszelkie materiały odpadowe muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak ich oddziaływania na środowisko. 

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robót (np. materiały 

pylaste, których szkodliwość po zakończeniu Robót znika), mogą być użyte pod warunkiem 

bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

12.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociągi, kable, itp. oraz zobowiązany jest do 

potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 

przez odpowiednie władze będące właścicielami lub użytkownikami tych urządzeń. 

b) Wykonawca Robót zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urządzeń i instalacji podziemnych. 

c) Wykonawca Robót zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców, w szczególności zapewnienie bezpiecznego 

dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu prowadzonych Robót.  

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

e) Do obowiązków Wykonawcy Robót należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy. 

13.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

a) Podczas realizacja Robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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b) W szczególności Wykonawca Robót ma obowiązek zadbać, aby Wykonawcy nie 

wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

c) Wykonawca Robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

d) Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposażeni w ubranie robocze, buty 

ochronne, kaski i pasy bezpieczeństwa. 

e) Odzież robocza montażystów powinna składa się z jednoczęściowego kombinezony z 

zapinanymi mankietami spodni i rękawów, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów.  

f) W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odzież 

odblaskową. 

g) Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy 

posiadający stosowne uprawnienia. 

h) Kategorycznie zabrania się pracy po spożyciu alkoholu. 

i) Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione. 

j) Pracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach 

obsługi. 

k) Wykonawca Robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu wydzieli strefy 

niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych. 

l) Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonane do istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych 

w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 

m) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić  
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balustrady zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych 

przypadkach wykopy należy szczelnie przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie do wykopu. Należy 

sprawdzać stan obudowy wykopu lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót. 

 

14.  Ochrona i utrzymanie Robót 

a) Wykonawca Robót odpowiada za ochronę robót oraz za wszelkie materiały, urządzenia, 

sprzęt i maszyny używane do prowadzenia Robót od daty rozcięcia do wydania Świadectwa 

Przejęcia. 

b) Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w 

zadawalającym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. 

 

15.  Wnioski  

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji jest zobowiązany do przestrzegania wymagań BHP 

zawartych w odnośnych przepisach i obowiązujących normach.  

Zgodnie z rozporządzeniem „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ...........” z dnia 23 czerwca 2003 r (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1226) wykonawca  

jest obowiązany przed rozpoczęciem robót do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.  

 

Opracowanie: 

Mgr inż. Wiesława Pukacka 

 

…………………………… 


