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3. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 
 
 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013.1409 z dnia 29.11.2013r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że 
Projekt budowlano - wykonawczy „Przyłączenie do sieci wod – kan bazy HEMS  
w Polskiej Nowej Wsi” został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.  
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 6.1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa nr 10/2016 z dnia 15.02, zawarta pomiędzy 
inwestorem :  

 Gmina KOMPRACHCICE, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 
a biurem projektów : 

 S. ŁUKÓW – Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sołtysów 31, 45-128 Opole 

 6.2. Cel i zakres opracowania 

 Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlano – wykonawczym przyłączenia do 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanej bazy HEMS (Śmigłowcowa Służba 

Ratownictwa Medycznego) w Polskiej Nowej Wsi. Celem opracowania jest przygotowanie 

materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych we właściwym urzędzie oraz do 
wykonania zamierzonych robót. 
 Zakres opracowania obejmuje : 
a) Kanalizacja sanitarna : 

 nowy kanał DN=0.20m ---------------------------------------------------------------  L=288m 
b) Sieć wodociągowa : 

 nowy wodociąg DN=150mm ---------------------------------------------------------  L=328m 
 przebudowa istn. wodociągu DN=100mm na DN=150mm -------------------  L=539m 

 6.3. Wykorzystane materiały 

[1] Mapa sytuacyjno – wysokościowe (1:1000) 
[2] Wykaz działek i podmiotów 
[3] Dokumentacja z badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla projektowanej 

budowy przyłączenia do sieci wod-kan bazy HEMS w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lotniskowa 
– ZUT PROGEO, 1916 

[4] Przepisy, normy, opracowania branżowe 
[5] Uzgodnienia, wyniki wizji w terenie 

 6.4. Warunki gruntowo – wodne 

 6.4.1. Położenie, morfologia i ogólna    
    charakterystyka terenu 

 Teren objęty projektowaną inwestycją położony jest w Polskiej Nowej Wsi przy ul. 
Lotniskowej, łączącej ul. Lipową (droga wojewódzka nr 429) z terenem lotniska. 
Powierzchnia terenu jest płaska i wyniesiona do 181,2 – 183,0 m npm.  
  Geograficznie obszar ten należy do Równiny Niemodlińskiej, wchodzącej w skład 
mazoregionu Niziny Śląskiej. Pod względem geomorfologicznym teren stanowi fragment 
łagodnego zbocza wysoczyzny plejstoceńskiej. 

 6.4.2. Budowa geologiczna 

 Podłoże stanowią utwory plejstoceńskie wodnolodowcowe, reprezentowane przez: 

 piaski drobne, średnie i grube lokalnie z przewarstwieniami piasków gliniastych 

 piaski gliniaste lokalnie przewarstwione piaskiem średnim, z domieszką pyłów  
i otoczaków 

 gliny piaszczyste oraz gliny 

 6.4.3. Warunki wodne 

 Wodę gruntową nawiercono na głębokości 0,70 – 2,20 m ppt, na rzędnych 179,6 – 
181,9 m npm. Poziom wód gruntowych może wykazywać wahania do 0,70m, uzależnione od 
pory roku i wielkości opadów atmosferycznych. 
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 6.5. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren przylegający do ul. Lotniskowej jest w części zabudowany budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, a w części zagospodarowany pod uprawy rolne. Południowy 
kraniec ulicy stanowi lotnisko. 
 Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest następujące 
uzbrojenie : 

 linie napowietrzne telekomunikacyjne i energetyczne N/N 

 linie kablowe telekomunikacyjne i energetyczne N/N i W/N 

 sieć gazowa 

 sieć wodociągowa  

 kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa 
Uwaga ! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na 
mapach. 

 6.6. Ogólna charakterystyka      
  projektowanych rozwiązań 

 Wieś Polska Nowa Wieś jest zaopatrywana w wodę z wodociągu grupowego Związku 
Gmin PROKADO, ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Opolu. Sieci 
wod-kan na terenie wsi eksploatuje ZGKiM Komprachcice. 
 W ul Lotniskowej w Polskiej Nowej Wsi i w drodze gruntowej przy lotnisku 
zaprojektowano przewód wodociągowy DN 150mm i kanał sanitarny DN0,20m, co umożliwi 
przyłączenie do tych sieci projektowanej bazy HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa 

Medycznego) .  
 Przewody zlokalizowano w pasach drogowych. Układane będą w wykopach 
pionowych umocnionych. 

 6.7. Informacja o obszarze oddziaływania 

 Określenia obszaru oddziaływania dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) 

 Obszar oddziaływania projektowanych przewodów wod – kan mieści się w całości na 
działkach, na których obiekty te zostały zaprojektowane. 

 6.8. Informacja o obiektach wpisanych    
        do rejestru zabytków 

 W przypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych roboty przerwać, znalezisko 
zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity : 
Dz. U. 2014 r. Nr 0 poz. 1446 z późniejszymi zmianami). 

 6.9. Wpływ eksploatacji górniczej 

 W granicach terenu objętego opracowaniem nie występują szkody górnicze. 

 6.10. Roboty rozbiórkowe. Wycinka drzew 

 W związku z projektowanymi robotami przewiduje się : 

 Na odcinkach zlokalizowanych w drogach – rozbiórkę nawierzchni drogowych w 
miejscach planowanych wykopów i odtworzenie nawierzchni po zakończeniu robót. 

 Zdjęcie humusu z pasa planowanych robót i jego ponowne rozplantowanie po 
zakończeniu robót. 

 Wykonywanie przewodów w pobliżu istniejącego zadrzewienia w sposób chroniący 
drzewa przed uszkodzeniem – stosując wykopy ręczne i, w razie potrzeby, techniki 
bezwykopowe. 
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7.1. Bilans wody i energii 

Zapotrzebowanie na wodę bazy HEMS : 

 Qśr,d = 0,6 m3/d  

 Qpoż = 10 l/s 

Zapotrzebowanie na energię na projektowanym obiekcie nie występuje. 

 7.2. Charakterystyka projektowanych rozwiązań 

 7.2.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności : 
– zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących 

sieci wod-kan oraz lokalizacją uzbrojenia podziemnego 
– zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach 
– uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót 
– wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót 
– na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu : 

-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych 
biegnących równolegle lub krzyżujących się z wykopem 
-określenia rzeczywistych lokalizacji lub głębokości posadowienia innych obiektów 
budowlanych, co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów 
przed uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania 
projektowanych rozwiązań 

– ustalić miejsce terenu budowy 
– ustalić miejsce składowania urobku 
– ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową 
– teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; 

wyznaczyć w terenie osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca 
lokalizacji studzienek, hydrantów, węzłów montażowych i armatury 

– dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych 
– repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej 
– zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi 
– wprowadzić organizację ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem 
– powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót 

ziemnych, ustalić sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót  
i zapewnić nadzór nad robotami 

– uzgodnić z ZGKiM w Komprachcicach zakres, sposób i terminy wyłączeń sieci 
wodociągowej, włączeń nowych odcinków wodociągu do eksploatacji, włączenia nowego 
kanału do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

– zapewnić dostawę wody konsumentom na czas wyłączeń sieci wodociągowej 
– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie ziemi roślinnej (humusu) poza pas 

robót, usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych 
i istniejących obiektów lub ich resztek w strefie wykonywanych robót, osuszenie  
i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych 

 Wykopy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Zaprojektowano mechaniczne i ręczne wykopy skarpowe oraz pionowe o ścianach 
umocnionych, z częściowym odwozem urobku. Ściany wykopów liniowych zabezpieczać 
boksami szalunkowymi, np. systemu Krings lub wypraskami stalowymi. Wielkość szalunków 
należy dostosować do wymiarów wykopów. Na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykopy wykonywać ręczne. Wykopy należy chronić prze dopływem wody. 

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrębie wykonywanych wykopów powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinny być 
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prowadzone pod nadzorem ich właścicieli. Słupy linii napowietrznych znajdujące się bliżej niż 
2,0 m od krawędzi wykopu należy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów,  
w sposób podany przez właściciela kolidującej linii i pod jego nadzorem. Ponieważ możliwe 
jest natrafienie w czasie wykopów na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, należy  
w czasie robót ziemnych zachować szczególną ostrożność, a w razie natrafienie na 
niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić właściwe służby. 

Nie wykonywać wykopów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi i w o 
odległościach od nich mniejszych od przewidzianych w Rozporządzenu Ministra Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401). 
 Przed zasypaniem dno wykopu należy oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
robotach technologicznych. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować 
uszkodzeń wykonanych obiektów oraz izolacji. Obsypkę ręczną przewodów wykonywać 
warstwami, piaskiem bez kamieni, z zagęszczeniem każdej warstwy, do uzyskania grubości 
obsypki przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Dalszą zasypkę 
wykopu wykonywać : 

 pospółką lub piaskiem – w jezdniach 

 pospółką, piaskiem lub gruntem rodzimym – na pozostałym terenie 
Zasypka powinna być wykonywana równomiernie, warstwami, z zagęszczeniem każdej warstwy. 
Grunt w wykopach należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 

 w jezdniach i chodnikach gruntem sypkim, z zagęszczeniem do Is=0.97 w głębszych 
warstwach i do Is=1.00 w warstwie przypowierzchniowej 0,0 – 0,3 m 

 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0.97 
 Sposób osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia zasypki musi uwzględniać : 
- stan techniczny obiektów istniejących w rejonie robót 
- sposób fundamentowania obiektów jw. 
- odległość obiektów od wykopu 
  Wszystkie rozwiązania przewidziane do zastosowania, wymagają wcześniejszego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 7.2.2. Odwadnianie wykopów 

 W czasie prowadzenia robót może wystąpić konieczność odwadniania wykopów. 
Zaleca się odwadnianie wykopów przy użyciu igłofiltrów. Obniżenie zwierciadła wody 
gruntowej poniżej dna wykopów powinno nastąpić przed wykonaniem wykopów. 
 Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z wykopów do istniejących cieków 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z właściwymi 
instytucjami oraz zgłoszeniem do Starosty Opolskiego (Ustawa Prawo wodne, tekst jednolity: 
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 469 z późniejszymi zmianami). 

 7.2.3. Posadowienie projektowanych obiektów 

 Przewody układane w wykopach posadowić następująco : 
– Kanały – na podsypce piaskowej, dolna część grubości 10 cm, górna część – do kąta 

podparcia 120 (Ø0.15m – 4cm, Ø0.20m – 5cm), a więc sumaryczna grubość podsypki 
wyniesie : 
- 14 cm – dla kanałów Ø0.15m 
- 15 cm – dla kanałów Ø0.20m 

 Rurociągi – na podsypce piaskowej grubości 10 cm 

 W miejscach występowania w podłożu frakcji pylastych lub miękkoplastycznych 
przewiduje się wzmocnienie podłoża geowłókniną układaną pod warstwą podsypki lub 
warstwą pospółki stabilizowanej cementem (grubość warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 

m
3
 pospółki). Decyzję o sposobie wzmocnienia podłoża winien podjąć Inspektor nadzoru 

na budowie, indywidualnie dla każdego przypadku – na podstawie badań geologicznych 
dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcę. 
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 7.2.4. Kanał sanitarny 

A. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 
poz. 290) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. 
U. 2014 nr 0 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia właściwości 
użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość. 
– Rury 

Rury kielichowych Ø200 mm PVC – U, lite, klasy S (SN = 8 kN / m2, SDR 34), łączone na 
uszczelki gumowe, wg PN-EN 1401-1:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

– Studzienki 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø600mm, niewłazowe, składające się  

z kinety (przepływowej, połączeniowej lub zbiorczej) z kielichami do połączenia rur 
kanalizacyjnych, rury trzonowej karbowanej, adaptera teleskopowego oraz zwieńczenia – 
betonowego pierścienia odciążającego z włazem żeliwnym klasy D400, spełniające 
wymagania PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje 
studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko 
pod ziemią, PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej, PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów  
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 
Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 

B. Roboty montażowe 
 Roboty montażowe wykonywać zgodnie z : 
– normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– normą PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych –oprac. COBRTI 

INSTAL 
– instrukcjami i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur i studzienek 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. 
Spadki i rzędne posadowienia kanałów powinny być zgodne z rysunkami. 
 Zalecenia dotyczące warunków technicznych wykonania : 
– Posadowienie kanałów – wg zaleceń powyżej. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie 

pachwin piaskiem. 
– Kinetę należy układać na przygotowanym podłożu (podsypce piaskowej). Poziomując 

kinetę, należy pamiętać o wbudowanym spadku dna. Rurę trzonową docina się na placu 
budowy piłą ręczną do wymaganej wysokości. Kielich kinety należy wyczyścić z 
zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym i założyć uszczelkę. Montaż odbywa się 
poprzez wciśnięcie rury w kielich kinety. Zaślepka wyjęta z kielicha kinety służy do 
zabezpieczenia wierzchu rury przed zanieczyszczeniem w trakcie dalszego montażu. 

– Góry włazów w studzienkach pasować do poziomu jezdni lub terenu, na którym są 
zlokalizowane. 

C. Próba szczelności 
Ułożone odcinki kanału należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 

ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu, zgodnie z PN-EN 
1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Próbę należy przeprowadzać po 
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ułożeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed 
przesunięciem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

D. Inspekcja kanałów kamerą tv 
Ułożone odcinki kanału należy poddać inspekcji kamerą TV, która pozwoli na ocenę 

jakości wykonania, czystości, jednolitości spadków i występowania ewentualnych 
nieszczelności. Wyniki inspekcji zapisane na płycie i opinię z przeglądu należy dołączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 

E. Odbiór robót 
Odbiory wykonywać zgodnie z : 

– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych –oprac. COBRTI 

INSTAL 
– instrukcjami i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur i studzienek 

 7.2.5. Przewód wodociągowy 

A. Materiały 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 
poz. 290) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. 
U. 2014 nr 0 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia właściwości 
użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość oraz 
dodatkowo, dla materiałów mających kontakt z wodą wodociągową, dostarczy dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 

– Rury 
Rury Ø90-160mm z PE 100, SDR 17, produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2012 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury,  

– Kształtki PN10 
Zmiana trasy : kształtki PE100 zgrzewane czołowo lub elektrooporowe, produkowane wg 

PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: 
Kształtki.  

Odgałęzienia do hydrantów : trójniki redukcyjne PE z odgałęzieniem kołnierzowym wg 
normy j/w. 

Na rozgałęzieniach przewodów stosować żeliwne trójniki kołnierzowe T, a przy 
hydrantach żeliwne kolana kołnierzowe ze stopą N z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone 

powłoką z żywicy epoksydowej grubości min. 250 m, spełniające wymogi PN-EN 545:2010 
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych -
- Wymagania i metody badań 

Połączenia zasuw kołnierzowych z rurami PVC : łączniki R-K z żeliwa sferoidalnego, 

zabezpieczone powłoką z żywicy epoksydowej grubości min. 250 m. 
Połączenia zasuw kołnierzowych z rurami PE – łączniki R-K j.w. lub stalowe kołnierze 

przesuwne wg PN-EN 1092-1 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze stalowe. 

– Uzbrojenie 
Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelniane PN10, wymiary wg PN-EN 558-1 Armatura 

przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 
kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kołnierze wg PN-EN 1092-2 Kołnierze i 
ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - 



Projekt budowlano - wykonawczy 
Przyłączenie do sieci wod – kan bazy HEMS w Polskiej Nowej Wsi  33 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

S. ŁUKÓW – Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji 
 

Kołnierze żeliwne, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie 

warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 250 m, klin z żeliwa sferoidalnego 
nawulkanizowany powłoką elastomerową, wrzeciono ze stali nierdzewnej, nakrętka klina  
z mosiądzu, uszczelki z elastomeru, śruby mocujące ocynkowane, wpuszczone i zalane 
masą. 

Hydranty DN80mm, PN10, nadziemne z podwójnym zamknięciem i samoczynnym 
całkowitym odwodnieniem, zgodne z PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa -- 
Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 6: Hydranty, kolumna z żeliwa 
sferoidalnego ocynkowana, ochrona antykorozyjna  z żywicy epoksydowej odpornej na UV 

grubości min. 250 m, trzpień ze stali nierdzewnej, element odcinający zawulkanizowany 
gumą EPDM, kołnierze wg PN-EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do 
rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, odporny na środki 
dezynfekcyjne. 

– Pozostałe 
Przyłącza : trójniki siodłowe do nawiercania PE100, PN10, zgrzewane elektrooporowo, 
Dz=160mm / dz=32mm, zasuwy do przyłączy Ø32mm obustronnie ze złączem ISO do rur 
PE, z korpusem z żeliwa sferoidalnego lub żywicy POM, klin zawulkanizowany powłoką 
elastomerową, wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

Obudowy zasuw : wrzeciono ze stali ocynkowanej, kaptur i sprzęgło z żeliwa sferoidalnego, 
rura osłonowa, kołnierzi kielich z PE 

Skrzynki do zasuw ; korpus z PEHD, pokrywa z żeliwa szarego 

Taśma lokalizacyjna – niebieska z nadrukiem : „uwaga wodociąg” lub podobnym, z wkładką 
stalową umożliwiającą lokalizację wodociągu za pomocą urządzenia do wykrywania metalu 

Tablice informacyjne - PVC 

B. Roboty montażowe 
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. 

Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych, zgodnie  
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - Wymagania 
techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 3 oraz zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i 
urządzeń. 

Zalecenia dotyczące warunków technicznych wykonania :  
– posadowienie rurociągów - zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie 
– zasuwy, trójniki i hydranty posadowić na betonowych blokach podporowych 
–  skrzynki do zasuw posadowić na krążkach betonowych 
– rurociągi montować ściśle wg zaleceń producentów rur i kształtek, z zachowaniem 

wymogów zawartych w w/w normach i wytycznych 
– około 30cm nad rurociągami ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną (z 

wkładką metalową) szerokości ~20cm 
– lokalizację zasuw oznaczyć tabliczkami informacyjnymi 

C. Próby szczelności, płukanie, dezynfekcja 
 Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z PN-EN 805. Procedurę badania 
szczelności prowadzić w 2 fazach : 

 faza wstępna, zawierająca okres relaksacji i połączona z nią próba spadku ciśnienia 

 zasadnicza próba szczelności 
na ciśnienie 1.0MPa. 
 Płukanie rurociągu prowadzić wodą wodociągową przez min. 40 min., zachowując 
prędkość przepływu w rurociągu 1,0m/s. 
 Dezynfekcję prowadzić zgodnie z PN-EN 805, roztworem podchlorynu sodu (NaOCl) 
o stężeniu max 50 g/m3, metodą statyczną w czasie 24 h. Do neutralizacji roztworu NaOCl 
używać tiosiarczanu sodu Na2S2O3. Zastosowane materiały dezynfekcyjne muszą mieć 
zgodę właściwego państwowego inspektora sanitarnego na użycie w urządzeniach 
służących do uzdatniania i przesyłania wody. 
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D. Odbiór robót 
Odbiory wykonywać zgodnie z : 

 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - Wymagania 
techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 3 

E. Włączenie do sieci 
Po zakończeniu budowy przewodu wodociągowego należy wykonać czynności 

odbiorowe i, po dezynfekcji, płukaniu i pozytywnym wyniku badań wody, odcinek może 
zostać włączony do eksploatacji.  

Włączenie do sieci będzie możliwe po wykonaniu robót i uzyskaniu zgody inspektora 
sanitarnego na włączenie wodociągu do eksploatacji. 

 7.2.6. Skrzyżowania z przeszkodami i uzbrojeniem 

 Przed rozpoczęciem robót podstawowych należy wykonać odkrywki kontrolne 
istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu potwierdzenia jego lokalizacji i głębokości 
posadowienia. 

Należy zachować następujące warunki wykonania robót w pobliżu istn. uzbrojenia :  

 w przebiegach równoległych należy zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową 
od urządzeń uzbrojenia podziemnego 

 prace przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia 

 kanały i wodociągi należy podstemplować na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie 

 przejścia rurociągu pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać w rurach ochronnych, 
ułożonych metodą bezwykopową. 

 

 Rury ochronne wykonywać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco, 
zabezpieczonych antykorozyjnie 

 Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosować płozy z tworzyw sztucznych, 
np. Integra lub inne o wymaganym dopuszczalnym obciążeniu 

 Końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami gumowymi, np. typu Integra lub innymi 
o wystarczającej trwałości i szczelności. Manszety zaciskać na rurach roboczych i 
ochronnych za pomocą opasek z materiałów odpornych na korozję 

 7.2.7. Roboty drogowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pasach projektowanych robót rozebrać 
nawierzchnie dróg i chodników. Po zakończeniu robót nawierzchnie chodników odtworzyć do stanu 
pierwotnego. Do ulepszania mechanicznego przy odtwarzaniu nawierzchni gruntowej można 
stosować mieszanki gliniasto-piaskowe, gliniasto-żwirowe, z kruszywami odpadowymi. 

 7.3. Zagospodarowanie odpadów 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

 Wykonawca zobowiązany jest: 
- posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami lub 
- posiadać zezwolenie na transport odpadów i wywozić odpady na właściwe składowisko  
- dopuszcza się powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadającej 

odpowiednie zezwolenia i decyzje. 

 Przy realizacji przedmiotowych robót odpadami są w szczególności : urobek nadmierny 
z wykopów oraz materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów 
przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania). 

 Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
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odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie 
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

 Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na 
budowie Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do 
magazynu Użytkownika oraz rozładuje we wskazanym miejscu. 

 Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania 
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Do 
Wykonawcy należy obowiązek zawarcia umów w zakresie składowania, przerobu lub 
utylizacji tych materiałów. Dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów 
zgodnie z ustawą Wykonawca dołączy do dokumentów odbiorowych. 

 Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego użycia) 
powinny być zdane w miejsca wskazane przez administratorów tych dróg. 

 7.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, 
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace wykonywać zgodnie z : 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118 poz. 
1263) 

Przed przystąpieniem do robót w pasach drogowych Wykonawca robót winien 
opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

 7.5. Przepisy prawne uwzględnione w opracowaniu 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. 2016 r. Nr 0 
poz. 290)  

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. nr 0 poz. 199 z późniejszymi zmianami) 

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity : Dz. U. 
2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) 

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. Nr 
0 poz. 460) 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity : Dz. 
U. z 2015 r. Nr 0 poz. 520 z późniejszymi zmianami) 

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity : Dz. U. 2014 r. Nr 0 poz. 1446 z późniejszymi zmianami) 
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8. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW 
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9.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Obiekt : Przyłączenie  do  sieci  wod – kan bazy HEMS w Polskiej Nowej Wsi 
Adres :  Polska Nowa Wieś, ul. Lotniskowa  

9.2. Nazwa i adres Inwestora 

Inwestor : Gmina Komprachcice 
Adres :  ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

9.3. Imię, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację dot. BiOZ 

Projektant : mgr inż. Stanisław Łuków 

Adres :  ul. Sołtysów 31, 45-128 Opole  

9.4. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 

290)  

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) 

c. Projekt budowlano-wykonawczy „Przyłączenie  do  sieci  wod – kan bazy HEMS  

w Polskiej Nowej Wsi” 

9.5. Zakres i cel opracowania 

W opracowaniu przedstawiono: 

a. zakres robót dla omawianej inwestycji oraz kolejność realizacji  

b. wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację 

przedmiotowej inwestycji 

c. opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

d. wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 

e. wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

f. opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Celem opracowania jest określenie przewidywanych zagrożeń związanych  

z prowadzeniem renowacji magistral wodociągowych. 

9.6. Zakres robót budowlanych 

Zakres projektowanych robót obejmuje wykonanie : 

a) robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych i istniejących wymienianych przewodów 

wodociągowych 

b) robót ziemnych 

c) nowego kanału sanitarnego DN=0,20m / L=288m 

d) nowego przewodu wodociągowego DN=150mm / L=328m 

e) przebudowy istn. przewodu DN=100mm na DN=150mm / L=539m 

f) odtworzenia nawierzchni drogowych 

g) robót towarzyszących, związanych z wykonaniem w/w zakresu robót : prace geodezyjne, 

transport sprzętu i materiałów, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, czynności 

odbiorowe 

Kolejność wykonywania robót – wg uzgodnionego harmonogramu robót. 
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9.7. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ  
        na realizację robót 

Teren przylegający do ul. Lotniskowej jest w części zabudowany budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, a w części zagospodarowany pod uprawy rolne. Południowy 
kraniec ulicy stanowi lotnisko. 
 Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest następujące 
uzbrojenie : 

 linie napowietrzne telekomunikacyjne i energetyczne N/N 

 linie kablowe telekomunikacyjne i energetyczne N/N i W/N 

 sieć gazowa 

 sieć wodociągowa  

 kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa 
Uwaga ! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na 
mapach. 

9.8. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
         zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia : 

a. Linie energetyczne napowietrzne i kablowe 
b. Sieć gazowa 

9.9. Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić   
        podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz.1126)  
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

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: 

a. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych  
b. roboty prowadzone na dnie wykopów i przy ich krawędzi 
c. roboty wykonywane pod lub w pobliżu  linii elektroenergetycznych 

napowietrznych 
d. roboty wykonywane pod lub w pobliżu  linii elektroenergetycznych kablowych 
e. roboty wykonywane w pobliżu sieci gazowej 

2) roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi : 

a. roboty związane z dezynfekcją rurociągów 
3) roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych (możliwość porażenia) : 
a. roboty w pobliżu kablowych linii energetycznych W/N 

4) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
a. płukanie, próby szczelności 

9.10. Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed
          przystąpieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególną uwagę należy zwrócić na 
następujące kwestie : 

a. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia; 
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b. Ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 
c. Zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym 

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 
wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących 
sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem robót, sposób 
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się  
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami, procedurami w szczególności 
dotyczącymi : 

a. Wystąpienia zalania wodą wykopów 
b. Wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia 
c. Zabezpieczenia na wypadek zalania wodą 
d. Zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy 
e. Organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
f. Wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
g. Bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych 

substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych  
i wybuchowych 

h. Prac wykonywanych w wykopach 
i. Pracy mechanicznych środków transportu, żurawi, zgrzewarek oraz innego sprzętu 

stosowanego przy prowadzeniu robót 
j. Postępowania w sytuacji wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu 

elektrycznego i wody. 

9.11. Środki tech. i org. zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
          z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  
          zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

1. Całość robot należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.  
W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z : 

a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401); 

b. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263). 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizację robót 
oraz wyposażenie w środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym : 

a. Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni 
pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp będą dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem 
konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac 
należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na fakt ich 
wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku) oraz zapoznać 
pracowników z potencjalnym ryzykiem. 

b. Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych. 

c. Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi  
w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 
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d. Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

e. Przeprowadzić instruktaż pracowników. 
f. Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej. 
g. Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy. 
h. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
i. Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach, na czas prowadzenia robót 

budowlanych. 
Ruch kołowy na budowie winien odbywać się zgodnie ze znakami drogowymi 
umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy 
stosować oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. 

j. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i wyposażyć w drabiny 
umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia. 

k. W przypadkach awaryjnych, ruchem powinny kierować osoby wyznaczone  
i upoważnione przez kierownika budowy. 

K. W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych należy umieścić 
niezbędny sprzęt ratunkowy – szelki, drabiny, koła ratunkowe... 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca robotami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. W tym celu, przed rozpoczęciem 
robót, należy: 

 ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy, 

 ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarnej, 
komisariatu policji, 

 adresy i telefony ratunkowe wywiesić na tablicy informacyjnej, których znajomość 
powinni podpisać podwykonawcy w protokole wprowadzenia (zawierającym 
informacje dla podwykonawców). 

9.12. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

Teren prowadzonych robót powinien być zabezpieczony i oznakowany, wykopy 

odgrodzone barierkami i odpowiednio opisane. 

Roboty prowadzone w drogach należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

Pracownicy powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy 

bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających 

dobrą ich widoczność. 

9.13. Obowiązujące przepisy prawne  uwzględnione w opracowaniu 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 

poz. 290) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz.1126) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 

2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263) 
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6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 

r. Nr 62, poz. 287) 
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