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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

O Ś W I A D C Z A M  

że projekt budowlany 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy 

wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej 

(dz. nr 30dr, 188dr AM 80 obręb Lucień, m. Oleśnica)” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy Prawo 

budowlane, o ile nie spowodują one naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że Biuro Projektowe/Projektanci nie ponosi/ponoszą odpowiedzialności za powstałe 

na terenie inwestycji elementy zagospodarowania terenu inne, niż wynikające z w/w projektu, od momentu 

zakończenia prac projektowych do realizacji inwestycji. 

 
BRANŻA PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

SANITARNA 
mgr inż. Tomasz Gudziński 

444/01/DUW 
mgr inż. Karolina Wrona 

308/DOŚ/13 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Pani Karolina Marta Wrona o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0079/14

adres zamieszkania ul. M.Skłodowskiej-Curie 5H/11, 56-400 Oleśnica

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-WXE-UIK-1LC *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK 

NR 30DR, 188DR AM 80 OBRĘB LUCIEŃ, M. OLEŚNICA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy wraz z przepięciem istniejących przyłączy 

i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej; 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

 droga gminna publiczna nr 102283D (ul. Lipowa) o nawierzchni z kostki betonowej z dwustronnym 

(częściowo z jednostronnym) chodnikiem z kostki betonowej; 

 droga gminna publiczna nr 102291D (ul. Mokra) o nawierzchni bitumicznej z dwustronnym chodnikiem 

z kostki betonowej; 

3. STAN PROJEKTOWANY 

 budowa nowej sieci wodociągowej w ul. Lipowej w miejsce sieci istniejącej; 

 przepięcie istniejących przyłączy nowej sieci wodociągowej; 

 wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej; 

4. OCHRONA ZABYTKÓW 

 planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zachowanych reliktów pradziejowego i historycznego 

osadnictwa, w zasięgu dawnej osady Lucień (stanowisko archeologiczne nr 8/55/78-31 AZP), na 

terenie objętym ochroną konserwatorską – ujętym w wykazie zbytków; 

 stwierdzone i potencjalnie znajdujące się na tym terenie relikty osadnicze stanowią zabytek w rozumieniu 

art. 3 pkt 1, 4, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1446 dla ustawy Dz. U. 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.); 

 w ramach inwestycji, dla prac ziemnych, wymagane jest przeprowadzenie, przez uprawnionego 

archeologa, badań archeologicznych (stały nadzór i w razie konieczności ratownicze badania 

archeologiczne) za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace 

archeologiczne; 

 Inwestor uzyskał od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu decyzję 

nr 103/2018 z dnia 17.01.2018r. pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (załączono 

w części uzgodnienia); 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 

 działki nie znajdują się pod wpływem eksploatacji górniczej; 

6. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Przebudowa sieci wodociągowej stanowiącej wyposażenie techniczne dla istniejącego zagospodarowania terenu 

nie stanowi ujemnego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko głównie na 

etapie jego realizacji.  

W czasie prowadzenia budowy odcinków sieci wodociągowej należy zachować szczególną ostrożność przy pracy 

urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenie gleby i wód substancjami ropopochodnymi. Teren 

przewidziany pod inwestycję położony jest na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja dotyczy przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej nie mającej 

charakteru rurociągów magistralnych nie jest więc przedsięwzięciem wymagającym uzyskania decyzji 

środowiskowej. 

Inwestycja na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - brak jest 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
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Nadmiar gruntu rodzimego z wykopów, powstały na skutek konieczności wykonania warstwy ochronnej wokół 

rurociągu z piasku drobnego oraz wymiany gruntów wysadzinowych na sypkie, może być wykorzystany do niwelacji 

terenu za zgodą właściciela terenu lub wywieziony na składowisko odpadów. 

Wszelkie odpady powstałe w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu powodującego wzmożony hałas należy prowadzić wyłącznie w porze 

dziennej, nie dopuszczać do koncentracji tego rodzaju sprzętu w pobliżu budynków mieszkalnych. 

Zatrudnionym pracownikom należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne. 

7. OCHRONA ZIELENI 

Przedmiotowe odcinki wodociągu znajdują się częściowo na terenach zielonych, tzw. zieleńcach oraz w pasach 

dróg gminnych. Użytki zielone po wykonaniu inwestycji nie zmienią stanu użytkowania. Na trasie robót nie 

występują zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do usunięcia. 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 planowany obiekt będzie oddziaływał jedynie w granicy działek na których został zlokalizowany tj. dz. nr ew. 

30dr, 188dr AM 80 obręb Lucień, m. Oleśnica i nie spowoduje ograniczeń dla działek sąsiednich 

9. WYKAZ DZIAŁEK 

 dz. nr 30dr, 188dr obręb Lucień, m. Oleśnica 

10. BILANS ILOŚCIOWY 

 ø110 PE 100 RC SDR 17     – 240,63 m 

 ø90 PE 100 RC SDR 17      – 6,51 m 

 hydrant ppoż. nadziemny dn80     - 2 kpl. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy wraz z przepięciem 

istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa nr TW/22/2/PS/2017, zawarta pomiędzy Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z/s w Oleśnicy 

jako Inwestorem, a ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze z/s w Oleśnicy jako jednostką projektową. 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowane obejmuje: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt budowlany-wykonawczy, 

 uzgodnienia, 

 mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntów. 

1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 warunki techniczne nr TW/1981/2017 z dnia 19.09.2017r. wydane przez MGK Sp. z o.o., 

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych, 

 wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem, 

 obowiązujące normy, normatywy i inne przepisy prawne. 

2. TEREN INWESTYCJI 

2.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Teren objęty opracowaniem stanowi tereny mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna). Planowa budowa sieci 

wodociągowej zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej publicznej nr 102283D (ul. Lipowa) oraz częściowo 

w pasie drogi gminnej publicznej nr 102291D (ul. Mokra) – włączenie do istniejącej sieci. Teren jest uzbrojony 

w sieć elektryczną i telekomunikacyjną, gazową, wodociągową oraz kanalizację sanitarną i deszczową.  

2.2. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się w miejsce istniejącej sieci wodociągowej budowę nowej sieci wodociągowej na odcinku od 

skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Solarza do skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Mokrą. W ramach opracowania przewiduje 

się wyłączenie z użytkowania nieczynnej sieci wodociągowej wraz z jej usunięciem. 

Roboty projektuje się wykonać w wykopach otwartych z uwagi na dużą ilość przyłączy oraz innych sieci uzbrojenia. 

2.3. WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU WA100 

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej w ul. Lipowej dokonać poprzez jej demontaż po 

wcześniejszym podłączeniu projektowanej sieci i przepięciu istniejących przyłączy wodociągowych – materiał 

z rozbiórki wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Prace w obrębie czynnej sieci wodociągowej należy 

wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnicy (MGK Sp. z o.o.). 

Istniejące skrzynki uliczne i przedłużki do zasuw należy zdemontować i wywieźć na miejsce wskazane przez 

Inwestora.  

2.4. STAN PRAWNY TERENU 

Wodociąg zlokalizowany są na działkach należących do Gminy Miasto Oleśnica (zarząd SDM w Oleśnicy). Budowa 

sieci wodociągowej jest uwarunkowana zgodą właścicieli gruntów na taką lokalizację. Biuro Projektowe w trakcie 

prac projektowych uzyskało pisemną zgodę na wykonanie wodociągu (decyzja z dnia 27 października 2017r. – 

znak sprawy: ZD.450.110.2017). 

2.5. INTERES OSÓB TRZECICH 
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Projektowana budowa sieci wodociągowej jest częścią infrastruktury komunalnej i stanowić będzie element 

poprawy zaopatrzenia w wodę i bezpieczeństwa w zakresie ochrony pożarowej. Przyjęte rozwiązania nie 

pogarszają sytuacji w zakresie hałasu i wibracji. 

W trakcie realizacji inwestycji należy osobom trzecim zapewnić: 

 dostęp do drogi publicznej, 

 możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności. 

Po wykonaniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do terenu oraz nie 

narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

2.6. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM I NADZIEMNYM 

Projektowane odcinki wodociągów krzyżują się z kablami telekomunikacyjnymi, siecią elektryczną NN, siecią 

gazową i sieciami kanalizacyjnymi (sanitarną i deszczową).  

Wszelkie prace w pobliżu i w miejscach skrzyżowania muszą być zgłoszone na minimum 14 dni wcześniej do 

właściwego administratora. Roboty ziemne w tych miejscach muszą być wykonywane tylko ręcznie, bez udziału 

maszyn budowlanych.  

Przed rozpoczęciem właściwych wykopów, w miejscach przewidywanych kolizji, należy wykonać przekopy kontrolne 

dla ustalenia rzeczywistego przebiegu obcego uzbrojenia. 

Ewentualne zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych muszą być wykonane w postaci rur ochronnych 

dwudzielnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi normą (Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia 

skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

- ZN-96- TPSA-004). 

3. MONTAŻ WODOCIĄGU 

Budowę sieci prowadzić zachowując ciągłość dostawy wody do odbiorców. Budowaną sieć spiąć z sieciami 

istniejącymi oraz przełączyć do niej wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe: 

 zrobić nowe wpięcie w ul. Mokrej i układać projektowana sieć obok istniejącej, 

 przy węźle W6 odciąć istniejącą sieć (przy przyłączu do bud nr 6 - zasilanie wszystkich odbiorców od strony 

Mokrej); 

 projektowaną sieć spiąć w ul. Solarza; 

 przeprowadzić próbę szczelności, płukanie, dezynfekcję oraz pobrać próby do analizy, 

 wynik analizy pozytywny - przełączenie wszystkich przyłączy, 

 likwidacja „starego” wpięcia w ul. Mokrej. 

3.1. MATERIAŁY 

Do budowy sieci wodociągowej stosować wyłącznie materiały, które posiadają atest higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Projektuje się sieć wodociągową z rur polietylenowych do wody trójwarstwowych z warstwą zewnętrzną 

i wewnętrzną wzmocnioną PE 100 RC SDR 17, średnica ø110 mm i ø90 mm,: 

 PE ø110 długość L = 240,63m, 

 PE ø90 długość L = 6,51m 

Wymagania dla rur PE100 RC: 

 test FNCT > 8760 godz., 

 odporność na obciążenia punktowe > 8760 godz., 

 odporność na powolną propagację pęknięć (Notch Test) > 8760 godz. 

3.2. ŁĄCZENIE RUR I KSZTAŁTEK 

Przewody należy montować w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na podłożu 

naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kąt podparcia rury wynosił 900. 

Łączenie rur i kształtek ø110 i ø90 projektuje się metodą zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego.  

Zgrzewane doczołowo mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, o tej samej klasie ciśnienia i tej samej 

grubości ścianek. 
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Przy skracaniu rur, należy je ciąć prostopadle do osi i oczyścić ze strzępów materiału. Końce rur chronić przed 

zabrudzeniem i zatłuszczeniem, a tuż przed zgrzewaniem oczyścić przez skrawanie, usunąć wióry, oczyścić 

szczotką, nie dotykać rękami. 

Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, 

deszcz, wiatr. Nie prowadzić zgrzewania w temperaturze poniżej 0°C. 

Proces zgrzewania prowadzić ściśle według instrukcji producenta rur i urządzeń zgrzewających przestrzegając 

czasu nagrzania, czasu przestawienia, siły docisku i czasu chłodzenia. Chłodzenie musi następować w warunkach 

otoczenia.  

Nie wolno przyspieszać tego procesu np. wentylatorem lub wodą. 

Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka o następujących cechach: 

 obustronnie okrągło ukształtowane zgrubienie zgrzewowe, 

 gładka powierzchnia wypływek, 

 zagłębienie rowka pomiędzy wypływkami nie powinno znajdować się poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 

 przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

 całkowita szerokość wypływek powinna ściśle odpowiadać wartościom określonym przez producentów rur. 

Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności, nawiercanie) na minimum 

1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. 

3.3. ZMIANA KIERUNKU SIECI 

Zmianę kierunku wodociągu projektuje się za pomocą kształtek wtryskowych PE 100 SDR 17 oraz ugięcia rury. 

Lokalizację miejsca zmiany kierunku i sposób jego wykonania opisano na profilach podłużnych i projekcie 

zagospodarowania terenu. Należy bezwzględnie przestrzegać promieni ugięcia zalecanych przez producenta dla 

aktualnej w czasie montażu temperatury otoczenia. 

Promienie gięcia powinny być nie mniejsze niż: 

 20 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20 °C i wyższej, 

 35 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w przedziale +10 - +20°C. 

 50 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10°C. 

3.4. WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI PE Ø110 DO WODOCIĄGU ISTNIEJĄCEGO 

Połączenia projektowanych odcinków wodociągu z istniejącymi wykonać wg rys. S-3. 

3.4.1. SKRZYŻOWANIE UL. LIPOWEJ Z UL. SOLARZA 

Wpięcia do istniejącego wodociągu ø110 dokonać poprzez montaż w miejsce istniejącej zasuwy trójnika 

redukcyjnego 100/80 (odejście pod hydrant) oraz zasuwę ø110 PE. Na odejściu do hydrantu zamontować 

zasuwę z żeliwa sferoidalnego kołnierzową ø80, następnie kolano i króciec ø 110/90 PE. 

3.4.2. SKRZYŻOWANIE UL. LIPOWEJ Z UL. MOKRĄ 

Wpięcia do istniejącego wodociągu ø100 dokonać poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy ø100 i zasuwę PE. 

Istniejącą zasuwę zdemontować a trójnik zaślepić. 

3.4.3. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Wpięcia istniejących przyłączy o średnicy nie większej niż ø63 wykonać za pomocą zaworu do nawiercania pod 

ciśnieniem, zgrzewanego elektrooporowo typu DAV (np. prod. Aliaxis) spełniającego również rolę armatury 

odcinającej. Połączenia z istniejącymi odcinkami przyłączy wykonać za pomocą złączek Gebo – dla przewodów 

stalowych ocynkowanych lub odpowiednich muf elektrooporowych – dla przewodów PE. 

3.5. UZBROJENIE 

Sieć wodociągowa została uzbrojona w zasuwy odcinające z PE typu FRIALOC o średnicy Dn110 PE 100 SDR 11. 

Skrzynki zasuwowe 190x190 należy obudować płytami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

 trójnik ø110 PE 100 SDR 11 typy T - FRIALEN, 

 trójnik ø110 PE 100 SDR 11 typy FLT - FRIALEN, 

 zasuwa ø110 PE 100 SDR 11 – typu FRIALOC – FRIALEN, 
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 zawór do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem ø110/32-63 PE 100 SDR 11 –typu DAV - 

FRIALEN,  

 trójnik kołnierzowy – korpus z żeliwa sferoidalnego GJS 500-7 PN-EN 1563:2012, farba epoksydowa 

RAL5005 250µm; 

 zasuwa kołnierzowa - korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalne EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, na zewnątrz 

i wewnątrz epoksydowane z uwzględnieniem wszystkich zaleceń jakościowych i odbiorowych wynikających ze 

znaku jakości RAL 662, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z żeliwa sferoidalnego 

z nawulkanizowaną zewnętrzną i wewnętrzną powłoką elastomerową dopuszczoną do  kontaktu z wodą pitną, 

nakrętka klina z mosiądzu o małej zawartości cynku, tuleja z mosiądzu do uszczelek typu O-ring, uszczelki typu 

O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym na korozję, uszczelka zwrotna i pierścień dławicowy 

z elastomeru, uszczelka pokrywy z elastomeru dopuszczona do kontaktu z wodą pitną; 

 tuleja kołnierzowa  z luźnym kołnierzem – tuleja z PE HD, kołnierz stalowy galwanizowany, 

 łącznik rurowo-kołnierzowy – korpus z żeliwa sferoidalnego, uszczelka gumowa EPDM umożliwiająca 

osadzanie rur bez ukosowana, śruby ściągające ocynkowane lub nierdzewne, wszystkie elementy 

zabezpieczone przed korozją, malowane farbą farba epoksydowa RAL5005 250µm; 

 łącznik rurowo-kołnierzowy typu AquaFast – korpus i pierścień ściągający wykonane z żeliwa sferoidalnego 

(GJS450), powłoka antykorozyjna Rilsan (PA11), pierścień zaciskowy stop cynkowy z powłoką katoferyczną, 

pierścień pośredni GJS450, śruby, nakrętki stalowe, odpowiadające klasie wytrzymałości 8.8/8 ocynkowane 

/ pokryte Sheraplexem. 

 hydrant (naziemny) - z żeliwa sferoidalnego z kolumną ze stali nierdzewnej, z podwójnym zabezpieczeniem, 

zabezpieczone również przed niepożądanym poborem wody i złamaniem. 

3.6. BLOKI OPOROWE/PODPOROWE 

Pod wszystkimi zasuwami żeliwnymi należy umieścić płytę betonową 50x50x7 na dobrze ubitym na mokro piasku. 

Natomiast przy załamaniach trasy większych od 10° i przy trójnikach żeliwnych kołnierzowych wykonać typowe 

bloki oporowe z betonu wylewanego na mokro. Blok musi być oparty o nienaruszony grunt rodzimy i odizolowany 

od rurociągu podwójną warstwą folii PE. Z tego względu wykop na załamaniach należy wykonywać ciasny 

i dobierać go dopiero w miarę potrzeby. Do wykonania bloków użyć betonu B-20. 

4. WYTYCZNE REALIZCAJI INWESTYCJI 

4.1. PODSTAWY I ZAŁOŻENIA DO ROBÓT ZIEMNYCH 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – „Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Przyjęto następujące warunki wykonania robót: 

 roboty ziemne mechaniczne – 80%, 

 roboty ziemne ręczne – 20%, 

 grunt kategorii II-IV. 

Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników wykonać zgodnie z wytycznymi zarządców. 

4.2. WYKOP 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalowaniem pełnym o szerokości w świetle umocnień 

1,0 m. 

Umocnienia wykonać z szalunków systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu i głębokości robót. Górną 

krawędź szalunków wyprowadzić 10 cm ponad krawędź wykopu. 

Stosować systemy szalunkowe, które zostały przebadane i posiadają świadectwa bezpieczeństwa zezwalające na 

stosowanie ich w tym celu. 

Poniżej podano wymaganą min. wytrzymałość systemów szalunkowych w zależności od głębokości prowadzonych 

robót. 
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Głębokość wykopu Wymagana wytrzymałość szalunku 

2m 11,92 kN/m2 

3m 17,47 kN/m2 

4m 23,02 kN/m2 

5m 28,58 kN/m2 

6m 34,13 kN/m2 
 
Wykop należy pogłębiać stopniowo. Ściana czasowo nieodeskowana może wynosić 0,3 m. Humus usunąć 

i zabezpieczyć. 

Dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w części graficznej, równe, pozbawione elementów 

o ostrych krawędziach. 

Należy pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości 20 cm, a następnie pogłębić wykop ręcznie do 

projektowanej rzędnej i odpowiednio profilować dno.  

Pogłębianie wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. Ewentualne przekopy wypełnić piaskiem lub gruntem 

rodzimym i zagęścić. 

Urobek należy składować z jednej strony wykopu w odległości min. 1,0 m od krawędzi.  

Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych przez wyprofilowanie terenu ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód od wykopu. Wykop pozostawiony na noc należy przykryć, ogrodzić i oświetlić 

światłami ostrzegawczymi. 

4.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Rury układać na podłożu naturalnym. Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności, 

odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, zs, według PN-74/B-02480, 

pozwalający na wyprofilowanie w dnie kształtu spodu rurociągu.  

Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2. 

Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop należy uzupełnić ubitym piaskiem lub żwirem. 

4.4. ZASYPANIE WODOCIĄGU 

Zasypanie wodociągu wykonuje się etapami. W pierwszej kolejności należy wykonać nad rurociągiem, za wyjątkiem 

połączeń, obsypkę ochronną z piasku lub materiału rodzimego, wykonać wymagane próby i sprawdzenia, 

a następnie zasyp wykopu. 

Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości 1/3 Dz rurociągu, z równoczesnym usuwaniem deskowania 

i ostrożnym ubijaniem obsypki po obu stronach rury do osiągnięcia wysokości 0,3 m ponad powierzchnię rury. Na 

obsypce ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjno - ostrzegawczą z wkładką metalową. Taśmę sygnalizacyjną należy 

wprowadzić do skrzynek zasuwowych. Powyżej zasyp wykopu wykonać gruntem rodzimym z jednoczesnym 

zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian. 

4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Sposób przygotowania do badań szczelności, jej przeprowadzenie, zapisywanie i ocenę wyników należy 

przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

Próbę szczelności odcinka wykonywać po jego ułożeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu 

stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków. Na badanym 

odcinku przewodu nie powinna być instalowana, przed przystąpieniem do próby szczelności, inna armatura 

z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte. 

Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie 

spadało poniżej wartości ciśnienia próbnego, tj.: dla odcinka przewodu ciśnieniowego pp = 1,5 pr lecz nie mniej niż 

1,0 MPa. 

Próbę szczelności przeprowadzić w obecności upoważnionego przedstawiciela jednostki eksploatującej sieć – 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnicy (MGK Sp. z o.o.).  

4.6. ZNAKOWANIE SIECI 
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Na obsypce ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjno - ostrzegawczą z wkładką metalową. Taśmę sygnalizacyjną 

należy wprowadzić do skrzynek zasuwowych. 

Elementy armatury podziemnej oznaczyć tablicami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach betonowych, 

metalowych lub innych trwałych obiektach zgodnie z normą PN-86/B-09700 – „Tablice orientacyjne do 

oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

4.7. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 

i badania”. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, która będzie zawierać m.in.: 

 inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej, 

 badania bakteriologiczne i chemiczne wody z wynikiem pozytywnym - badania przeprowadzić zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, zakres badań obejmuje między innymi: 

 badania mikrobiologiczne - załącznik nr 1, tabela B; 

 badania chemiczne - załącznik 2 (akryloamid, arsen, chlorek winylu, chrom, epichlohydryna, kadm, nikiel, 

ołów, wielopierścieniowe węglowodany aromatyczne); 

 badania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne - załącznik nr 3, tab. B (barwa, smak, zapach) 

oraz fenol i aminy aromatyczne; 

 badania chemiczne - załącznik nr 4 (fermaldechyd); 

– szczegółowy zakres badań uzgodnić z PSSE w Oleśnicy; 

 protokoły prób szczelności, 

 schematy wszystkich węzłów montażowych. 

4.8. ODDANIE DO EKSPLOATACJI 

Przed oddaniem do eksploatacji wodociągi należy dokładnie wypłukać czystą wodą wodociągową przy prędkości 

przepływu gwarantującej usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, przeprowadzić dezynfekcję 

i badania wody. 

Wodociąg może być przekazany do eksploatacji po dokonaniu przeglądu przez służby operatora sieci – Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnicy (MGK Sp. z o.o.). 

4.9. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Przy montażu sieci wodociągowej przewiduje się prowadzenie okresowego i miejscowego odwadniania wykopów 

przy pomocy zestawu igłofiltrów. 

W związku z możliwością wahań stanów zwierciadła wody gruntowej związanego z porą wykonywania robot 

budowlanych faktyczną ilość godzin pracy urządzeń odwadniających ustali wykonawca z Inwestorem. 

5. WYTYCZNE BHP 

 Roboty montażowe prowadzić w odwodnionym i umocnionym wykopie. 

 Zapewnić właściwe nachylenie ścian wykopów nieumocnionych.  

 Zapewnić bezpieczne warunki pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu. 

 Zabezpieczać wykopy po zakończeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie, ogrodzenie, oświetlenie światłami 

ostrzegawczymi.  

 Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji obsługi urządzeń 

dostarczanych przez producentów. 

 Przewód zasilający zgrzewarkę musi mieć przewód uziemiający. Zabrania się podłączania zgrzewarki do 

gniazda wtykowego nie wyposażonego w przewód i bolec uziemiający. 

 Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu OW lub OP 

i odpowiadać wymaganym normom. 

 Agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi. 
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 Stanowisko zgrzewarki nie może być zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej, 

jak również przy słupie wysokiego napięcia. Minimalna odległość stanowiska zgrzewania od w/w obiektów 

powinna wynosić w linii prostej 50 m. 

 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
 

Opracował zespół: 
mgr inż. Tomasz Gudziński 

nr upr. 444/01/DUW 
(projektant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gr inż. Karolina Wrona 
nr upr. 308/DOŚ/13 

(sprawdzający) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 

(podstawa prawna art. 20 ust.1 pkt 1b Prawa Budowlanego 

i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ) 

 

 

 

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy wraz z przepięciem istniejących 

przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej 

 

Adres obiektu: Oleśnica, ul. Lipowa, ul. Mokra 

(dz. nr ew.: 30, 188 AM 80 obręb Lucień, m. Oleśnica) 

 

Inwestor:  Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 17 

 

Jednostka  ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze Jacek Fit 

projektowa  56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 44a/4 

 

Zespół projektowy mgr inż. Tomasz Gudziński (projektant) 

mgr inż. Karolina Wrona (sprawdzający) 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planów bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

W zakres robót objętych projektem wchodzą pozycje, wyszczególnione w kolejności, w jakiej powinny być 

realizowane: 

 wytyczenie z jednoczesnym wykonaniem przekopów kontrolnych nad obcymi obiektami podziemnymi 

(rurociągami i kablami); 

 dokonanie oceny sytuacji w uzgodnieniu z zarządzającym daną siecią (obiektem) i podjęcie decyzji, czy jest 

wymagana korekta trasy z uwagi na skrzyżowania i zbliżenia; 

 wykonanie odkrywki istniejącej sieci; 

 ułożenie odcinków przewodów wodociągowych w wykopach otwartych, 

 wykonanie połączeń w węzłach; 

 zabudowa na kablach rur ochronnych; 

 wykonanie podsypki i zasypki strefy bezpieczeństwa rury po pozytywnej próbie szczelności i ciśnienia; 

 wykonanie odbudowy nawierzchni. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Aktualnie na terenie objętym projektem znajdują się następujące obiekty: 

 istniejące słupy napowietrznej linii energetycznej; 

 istniejące kable telefoniczne; 

 sieć wodociągowa; 

 sieci kanalizacyjne: sanitarna i deszczowa; 

 sieć gazowa. 

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA. KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Elementami takimi są: 

 droga gminna i skrzyżowania z drogami gminnymi stanowiące ciągi jezdne i piesze, po których odbywa się 

ruch tranzytowy i ruch lokalny; 

 istniejące kable telefoniczne, wymagające ręcznego prowadzenia robót ziemnych, podwieszenia i założenia rur 

ochronnych; 

 istniejące wodociągi; 

 istniejące linie energetyczne (kablowe i napowietrzne) wymagające ręcznego prowadzenia robót ziemnych 

w strefie zasięgu ramion maszyn budowlanych; 

 istniejące sieci gazowe wymagające ręcznego prowadzenia robót ziemnych w strefie zasięgu ramion maszyn 

budowlanych; 

 wszelkie maszyny budowlane używane na budowie; 

 szalunki wykopów o ścianach pionowych i wykopy. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu spowodowane przez brak wygrodzenia wykopu 

balustradami i przykrycia wykopu; 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem 

się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu); 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie takich sieci jak: elektroenergetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne i gazowe, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od 

istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie 

o szerokości równej głębokości wykopu. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również 

ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 

ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów 

i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz obciążenie 

urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy; 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie 

osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż 

rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego 

zabezpieczenia obudową prefabrykowaną. 

4.2. Roboty montażowe 

Montaż elementów rurociągu wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, betonowych pracownicy powinni używać środków 

ochrony indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne; 

 hełmy ochronne; 

 rękawice wzmocnione skórą; 

 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

4.3. Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 

i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 

tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien 

udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi. maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być 

zadaszone. 

4.4. Sposób prowadzania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Pracowników należy zapoznać z organizacją robót oraz ryzykiem zawodowym istniejącym na stanowisku pracy 

i sposobami ochrony przed występującymi zagrożeniami. Przeprowadzone szkolenie odnotować w książce BHP. 

Instruktaż pracowników na stanowiskach robotniczych powinna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie 

przygotowanie zawodowe i aktualne szkolenie z zakresu BHP. 

W instruktażu należy szczególnie zwrócić uwagę na: 
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 przypomnienie ogólnych przepisów z zakresu BHP przy wykonywaniu robót budowlanych i stosowania 

odpowiedniej odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, właściwych i sprawnych maszyn, urządzeń, 

narzędzi, postępowania zgodnie z obowiązującymi instrukcjami itd.; 

 określenie sposobów łączności oraz powiadamiania w sytuacjach awaryjnych; 

 stosowanie odpowiednich znaków ostrzegawczych; 

 stosowanie odpowiednich zabezpieczeń ścian wykopów; 

 konieczność wykonywania robót w zespołach roboczych (nigdy indywidualnie); 

 postępowanie w razie wypadku; 

 udzielanie pierwszej pomocy; 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać się z warunkami uzgodnień branżowych. 

Roboty ziemne, przy wykonywaniu sieci, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, zwracając uwagę na 

zachowanie przepisów BHP. Wszystkie napotkane urządzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy 

zabezpieczać przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich prawidłową 

eksploatację. 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 

Wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie W czasie 

powadzonych prac należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych: 

 Teren prac oznakować taśmami ostrzegawczymi i barierkami oraz zabezpieczyć przed wstępem osób nie 

zatrudnionych. Dla mieszkańców wyznaczyć i odgrodzić przejścia i kładki, wolne od robót i ruchu pojazdów. 

 Pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą, ochronną oraz sprzęt ochrony indywidualnej. 

 Prace związane z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych mogą wykonywać pod nadzorem posterunku 

energetycznego w Baniach Mazurskich jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 Zabrania się prowadzenia prac dźwigowych maszynami roboczymi z ramionami o znacznym wysięgu pod 

napowietrznymi liniami energetycznymi i telefonicznymi oraz podczas trudnych warunków atmosferycznych. 

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z rozdz. 10 "Roboty ziemne” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003r. Wykopy zabezpieczyć szalunkami i oznakować. 

UWAGA: 

Dokumentacja techniczna została wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy w tym uwarunkowania 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Szczególnym zagrożeniem zaniedbania przepisów bhp może być wykonawstwo robót ziemnych, dlatego projekt 

zakłada układanie przewodów w wykopach ze skarpami przy minimalnym nachyleniu skarp n = 1:0,60 lub 

umocnionych wykopach o ścianach pionowych. Wszystkie zaprojektowane do wbudowania materiały i urządzenia 

powinny posiadać wymagane certyfikaty i atesty. 

Wykonawcy robót, określonych przedmiotową dokumentacją, powinni określić sposób prowadzenia instruktażu 

pracowników na stanowisku roboczym i taki instruktaż przeprowadzić oraz opracować szczegółowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla poszczególnych zakresów robót określonych przez Inwestora w specyfikacji 

przetargowej. 

 
Opracował zespół: 

mgr inż. Tomasz Gudziński 
nr upr. 444/01/DUW 

(projektant) 

mgr inż. Karolina Wrona 
nr upr. 308/DOŚ/13 

(sprawdzający) 
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UZGODNIENIA, OPINIE I DECYZJE 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


























