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OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Niniejsza dokumentacja budowlana spełnia wymogi Art. 29 

i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz 759 z późn. zm.) 

 
 
 

PROJEKTANCI  I  SPRAWDZAJĄCY 
PROJEKT BUDOWLANY 

  
  
  
 BRANŻA / PROJEKTANT              SPRAWDZAJĄCY  
 Data/ Podpis      Data/ Podpis 
 
 
Drogowa     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sierpień 2016r.      sierpień 2016r. 
 
 
 
 
  
w załączeniu: 

- kserokopia uprawnień budowlanych 

- kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

 

 

inż. Jan Zawadzki 
Spec. Drogowa 
upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08  
czł. Ł.OIIB: ŁOD/BD/8628/09 

mgr inż. Tomasz Zawadzki 
Spec. Inżynieryjna – Drogowa 
upr. bud. nr: SKL/6122/PWBD/15  
czł. Śl.OIIB: SLK/BD/9235/15 
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Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

SLK-P8Z-D6B-Q9J * 

Pan Tomasz Zawadzki o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9235/15 adres 

zamieszkania ul. Gajowa 3/21, 42-200 Częstochowa jest członkiem Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-

07-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-
07-29 roku przez: 

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej 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. 
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PROJEKT BUDOWLANY  
 
 

Część opisowa 
 

1 Podstawa prawna opracowania 
 

− Umowa od Inwestora nr 18/2016,  

− Mapa do celów projektowych – wtórnik zarejestrowany w PODGiK                         
w Kłobucku w dniu 29.08.2016 pod numerem P.24006.2016.1499, 

− Warunki wykonania zamówienia ustalone przez Inwestora, 

− Pomiary geodezyjne wykonane przez zespół projektowy, 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z późniejszymi 
zmianami) 

2 Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rozwiązań projektowych 
przebudowy odcinka drogi powiatowej  nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie 
chodnika w m. Podłęże Szlacheckie. 
 

3 Stan istniejący 
 

Zakres opracowania obejmuje dwa odcinki drogi powiatowej. Pierwszy odcinek 

DP nr 2031S rozpoczyna się w okolicy posesji nr 44 a kończy na skrzyżowaniu z DW 

494. Długość odcinka wynosi 364,88mb. Drugi odcinek DP nr 2051S rozpoczyna się 

na skrzyżowaniu z DW 494 w kończy na zjeździe do OSP Podłęże Szlacheckie. 

Długość odcinka wynosi 203,00mb. Droga powiatowa posiada przekrój drogowy  

o szerokość nawierzchni bitumicznej od 5,1m do 5,5m wraz z przylegającymi 

poboczami o szerokości po 1,0 m.  

 
W liniach rozgraniczających istniejącej drogi powiatowej przebiega uzbrojenie 
naziemne i  podziemne: 
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− kable telekomunikacyjne 

− wodociąg 

− napowietrzna linia elektroenergetyczna 

− napowietrzna linia telekomunikacyjna 

4 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Projekt obejmuje  odcinek o łącznej długości 567,88mb w tym 364,88mb na 

DP 2031S oraz 203,00mb na DP 2051S. Przebudowa drogi będzie polegała na 

wykonaniu chodnika po wschodniej stronie drogi powiatowej szerokości 1,5m.  

Ponadto w miejscach, gdzie występują nienormatywnej szerokości pasy ruchu 

wykonane będą ich uzupełnienia. Zostaną wykonane zjazdy na posesje przyległe. 

Szczegóły pokazano na rys. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” 

5 Zestawienie powierzchni: 
 
Zadanie obejmie łącznie powierzchnię utwardzoną 13 984,20 m2. Składać się na to 

będzie:  
− Jezdnia uzupełnienia (asfaltobeton)       70,20 m2 

− Zjazdy (kostka betonowa)        98,30 m2 

− Chodnik (kostka betonowa)                  828,50 m2 

Razem                    997,00 m2 

 
Projektowana inwestycja mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego  

i obejmuje  działki: Jednostka ewidencyjna nr 240608_2 obręb Podłęże Szlacheckie (0014): 
152, 230/1, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239/2, 240, 241/1, 246, 248, 441/2, 410, 411/5, 
413. 

6 Kategoria geotechniczna 
 
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.  
 

7 Wpływ eksploatacji górniczej 
 
  Obszar w zakresie opracowania nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej. 

8 Przebieg sytuacyjny 
 

Trasę projektowanego chodnika dostosowano ściśle do istniejącego przebiegu DP 

2051S i 2031S będzie on przebiegał po stronie wschodniej. Szczegóły pokazano na rys. nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu” 
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9 Konstrukcja nawierzchni 
 

Założenia i wymagania: 

− Kategoria ruchu: KR1 
− Grupa nośności podłoża: G1/G2 
− Typ nawierzchni: asfalt 

− Wymagania dla podłoża: E2 ≥ 100MPa 
− Wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00 

− Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność: 
Hzo= 0,40hz = 0,40×1,00 = 40 cm 
 
Zastosowano następujące konstrukcje nawierzchni: 
Jezdnia – uzupełnienia nawierzchni 

� Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni   4 cm 
� Warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70    4 cm 
� Warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70    5 cm 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

      stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm    20 cm 
� Stabilizacja z mieszanek popiołowo – żużlowo cementowych 
Rm=2,5MPa         12 cm 

 Razem Hz =  41 cm  
Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność jest 
spełniona. 
Chodnik 

� Warstwa ścieralna z kostki betonowej    8 cm 
� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

      stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm    15 cm 

      Razem  =  26 cm 
Zjazdy indywidualne 

� Warstwa ścieralna z kostki betonowej    8 cm 
� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

       stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm    20 cm 

       Razem =  31 cm 
 
Chodnik od strony jezdni ograniczony krawężnikiem wibroprasowanym drogowym 
15×30 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem - posadowionym bezpośrednio na 
wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15, światło 12 cm oraz 4cm na 
zjazdach i 2cm na przejściu dla pieszych. Co 50 mb należy wykonać dylatację ławy  
o szerokości 12 mm - wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mrozo  
i wodoodporną. Wzdłuż krawężnika będzie wykonany ściek przykrawężnikowy  
z klinkieru drogowego światło 2cm ułożony na podsypce cementowo piaskowej gr. 
3cm oraz ławie betonowej gr. 18cm z betonu C12/15 w określonej lokalizacji wg PZT.  
Obramowanie zewnętrznej strony chodnika obrzeżem drogowym 8×30 cm ułożonym 
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na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanie zewnętrznej strony 
zjazdu opornikiem drogowym 10×30 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem  
z betonu C12/15.  Szczegóły pokazano na rysunku nr 2  „Przekrój typowy”. 
 

10 Ukształtowanie wysokościowe 
 

Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o wykonaną niwelację techniczną 

dowiązaną do istniejących stałych punktów w terenie o znanych rzędnych. Niweletę 

poprowadzono tak aby dostosować ją do istniejących spadków podłużnych i zapewnić 

prawidłowy spływ wody z jezdni. Szczegóły pokazano na rys. nr 3 „Profil podłużny” 

oraz nr 4 „Przekroje poprzeczne”. 

11 Roboty ziemne 
 

Obliczono na podstawie rysunków przekrojów poprzecznych a związane są                          

z wykonaniem robót korytowych oraz ścinki istn. skarpy.  Uzyskano objętości robót 

ziemnych: 

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH  
 

Wykopy                       460,13m3 
Nasypy                                      11,17m3 

Różnica mas                                             448,96m3  wykopy 
 

Szczegóły pokazano na rys. nr 4 „Przekroje poprzeczne”  

12 Odwodnienie 
 

 Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do 

istniejących odbiorników. Dodatkowo w najniższych punktach niwelety usytuowano 

wpusty deszczowe z przykanalikami φ250mm wyprowadzone do rowów 

przydrożnych. Szczegóły pokazano na rys. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu” 

 

13 Urządzenia obce 
 

Nie przewiduje się przekładek uzbrojenia obcego. 
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14 Wpływ projektowanej inwestycji na ochronę środowiska 
  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                                

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                   

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja 

ta nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

15 Informacje o terenie 
 

Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami Natura 2000 oraz 

poza terenami mającymi znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzonymi Decyzją Komisji 

Europejskiej z 11.01.2011r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny. 

 

16 Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo 
Budowlane) 

 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.  

Stwierdza się, że projektowana inwestycja ma obszar oddziaływania zamykający się  

w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej. 

17 Uwagi 
 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

• poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu 

robót drogowych, 

• teren budowy oznakować i zabezpieczyć, 

• upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem 

podziemnym. 
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W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy 

prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. Elementy uzbrojenia sieci należy 

przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a podczas 

wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. 

Należy zwróci szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych 

warstw konstrukcyjnych doprowadzając do wskaźnika zagęszczenia Js= 1,00. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP                 

i Ppoż.  

          Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone                           

i oznakowane, a pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni 

w zakresie obowiązujących przepisów BHP i wyposażeni w odzież ochronną. 

W myśl ustawy – Prawo Budowlane, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestycji. 

 

⇒ „Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane 

 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zastosowane wyroby budowlane winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 

⇒ Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny mieć atest 

dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez właściwe organy państwowe, 

upoważnione do wydawania takiego świadectwa. 

⇒ Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno 

być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami 

Państwowymi. 

⇒ W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja 

powykonawcza przez uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik 

budowy i nadzór inwestycyjny.  

⇒ Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone 

przez nadzór autorski. 

 
 
 

sierpień 2016r. 
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1 Zakres robót: 
Projektowana inwestycja obejmuje realizację przebudowy drogi powiatowej DP 2051S i 2031S w zakresie 

wykonania chodnika.  

2 Wykaz istniejących obiektów: 
W pasie drogowym znajduje się istniejąca droga powiatowa. 

3 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 

Na działkach znajdujących się w pasie drogowym brak jest elementów zagospodarowania mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich wystąpienia: 

Roboty budowlane wykonywane według projektu wymienionego na karcie tytułowej niniejszej informacji mogą 

stwarzać następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
L.p. 

 
Rodzaj zagrożeń 

Skala 
zagrożeń 

Miejsce 
wystąpienia 

zagrożeń 

Czas 
wystąpienia 

zagrożeń 

1. 

Roboty budowlane, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

   

1.1 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 
rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 

głębokości większej niż 3,0 m 

1 według p. 3  

według 
harmonogra

mu 
wykonania 

robót 

1.11 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów 
linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 

1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 

powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 
- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 

powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV 

1 j. w. j. w. 

9. 
Robót budowlanych wymagających użycia 

materiałów wybuchowych: 
   

9.1 
Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub 

zagęszczaniem gruntu 
2 j. w. j. w. 

 

Skala zagrożeń:    0 – zagrożenie nie występuje, 

   1 – zagrożenie niskie, 

   2 – zagrożenie średnie (prace niebezpieczne), 

   3 – zagrożenie duże (prace szczególnie niebezpieczne). 
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Zwrócić uwagę na mogące wystąpić urządzenia infrastruktury technicznej nie zaewidencjonowane na mapie, 

prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń i sieci wykonać sposobem ręcznym, zwrócić uwagę na zachowanie 

słupków granicznych. Uzyskać niezbędne zezwolenia. Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktów kultury materialnej teren powinien być udostępniony do badań 

archeologicznych. 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch drogowy, ciężki sprzęt 

budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.  

− roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”. 

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą  

stwarzać następujące elementy: 

− zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów, 

− zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych, 

− zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości, 

− zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków chemicznych, 

− zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 

− zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości, 

− zagrożenie wejścia na teren budowy osób postronnych, 

Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót. 

 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-99/10736. W czasie wykonywania robót teren budowy 

należy ogrodzić oznakować i zabezpieczyć. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami 

ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony. W rejonie 

spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniejącego i wykonanego dla niniejszej inwestycji) roboty ziemne 

należy prowadzi ręcznie i pod nadzorem użytkownika. Prace budowlane związane z rozbiórką i układaniem 

nowej nawierzchni należy prowadzi zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 

 

5 Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów  
i substancji; 

 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w pomieszczeniach magazynowych na 

terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w sposób właściwy dla danego rodzaju materiału, 

Przy składowaniu materiałów przestrzegać zasad dotyczących wysokości składowania, odległości składowania 

od ogrodzeń, zabudowań i stałych stanowisk pracy, 

Pomiędzy materiałami składowanymi i magazynowanymi w stosy zachować przejścia zależnie od używanych na 

placu budowy środków transportowych, 

Materiały sypkie (piasek, pospółka, żwir) powinny być przechowywane w pryzmach z naturalnym kątem stoku 

przy maksymalnej wysokości 2.0m, 

Materiały workowe należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. 

Zabronić podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi, itp. przemieszczania 

ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy (kierowca na czas wykonywania tych czynności 

obowiązany jest opuścić kabinę), 



Informacja BiOZ  Przebudowa drogi  DP 2051S i 2031S 

Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZI” 19 

Dopilnować aby: 

- operatorzy maszyn i urządzeń nie opuszczali ich zanim nie zostaną unieruchomione (silnik wyłączony, 

maszyna lub urządzenie zahamowane). 

-  ciężar podnoszonych materiałów budowlanych nie przekraczał dopuszczalnego udźwigu sprzętu jak jego 

elementów ( haki, liny, itp.) 

-  aby został sprawdzony przed przystąpieniem do pracy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz ich 

oprzyrządowanie, 

-  zostało sprawdzone czy części ruchome maszyny są odpowiednio osłonięte zgodnie z  instrukcją użytkowania, 

- sprzęt zmechanizowany był odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- nie były dokonywane czynności związane z naprawą, smarowaniem, czyszczeniem sprzętu zmechanizowanego 

w czasie jego pracy, 

- wykopy były wykonywane z zabezpieczeniem skarp w zależności od ich rodzaju i głębokości,  a stan skarp był 

sprawdzony po deszczu czy mrozie, każdorazowo przed rozpoczęciem robót, 

- koparka wykonująca wykop ustawiona była w odległości co najmniej 0.6 m poza klinem odłamu dla danej 

kategorii gruntu, 

- ruch środków transportu przy wykopie odbywał się poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu, 

- przy wykonywaniu wykopów koparką przedsiębierną nie tworzył się nawis. 

6 Środki techniczne i organizacyjne 
 

Strefę prowadzenia prac należy oznakować w sposób trwały i wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy ;  gaśnice 

pianowe lub śniegowe, bosaki, tłumnice, koce tłumiące, hydranty i inny sprzęt, 

Przed przystąpieniem do robót ustalić miejsce czerpania wody do celów ppoż., 

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, 

W widocznym miejscu umieścić trwale tablice informacyjną budowy z czytelnymi numerami alarmowymi 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, pogotowia wodociągowego, pogotowia energetycznego itp. 

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni mieć aktualne badania lekarskie i badania 

wysokościowe (badania wysokościowe - dotyczy to głównie pracowników pracujących przy montażu 

konstrukcji generatora), 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć aktualne szkolenie BHP i ppoż., 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy albo osoba przez 

niego upoważniona powinna przeprowadzić instruktaż pracowników wskazując co jest przedmiotem zagrożenia 

i jakie środki mają być stosowane przez pracowników dla uniknięcia tego zagrożenia. Z instruktażu należy 

sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników i notatkę tę dołączyć do dziennika budowy. 

Zatrudnieni pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed skutkami 

zagrożeń, stosować odzież roboczą ochronną 

(rękawice robocze, sprawny sprzęt indywidualny ręczny lub mechaniczny -technicznie sprawny i atestowany), 

Za przestrzeganie przepisów BHP na budowie odpowiedzialny jest wykonawca -kierownik budowy i kierownicy 

robót. 
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8 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 
 

Dokumentację budowy przechowywać w biurze zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych. Zwrócić 

szczególną uwagę na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem. 

9 Uwagi ogólne 
 

Wszystkie roboty budowlane i montażowe konieczne do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

powinny być wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru. Wszystkie prace należy wykonywać pod 

kierunkiem osób uprawnionych. Prace ziemne wykonywać zgodnie z uzgodnieniami gestorów istniejących sieci 

i urządzeń. Należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Narzędzia i sprzęt powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją techniczno-ruchową. Przed wydaniem narzędzi 

do pracy, należy sprawdzić czy są sprawne technicznie, oraz datę ostatniego badania. 

10 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

 
Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który 

powinien sporządzić Kierownik Budowy zgodnie z Ustawą z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 

Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 

z 2003 r. poz. 401). 

Zakres i formę „Planu …” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 

1256). 

W „Planie …” należy uwzględnić wymienione wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione we wszystkich 

projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych. 
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ORIENTACJA  
SKALA 1:10 000 

Odcinek DP 2031S 

 
Odcinek DP 2051S 

 
Rys. nr 0 


