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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja drogi transportu rolnego Częstocin – Stara Huta w granicach pasa 
drogowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie umowy zawartej z gminą Przywidz. Przedmiotem
inwestycji jest remont drogi transportu rolnego Częstocin – Stara Huta w granicach pasa drogowego.

Inwestorem jest gmina Przywidz. Przy opracowaniu tematu wykorzystano:
• Mapę do celów informacyjnych w skali l:500
• Wizje terenowe i pomiary uzupełniające wykonane we własnym zakresie
Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i instrukcji:
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43,
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych -Warszawa 1998 r.
• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg
i Mostów "Transprojekt" - Warszawa 1979-1982;
• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - Instytut Badawczy
Dróg i Mostów - Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg;

2. PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi transportu rolnego  Częstocin – Stara Huta w dwóch 
odcinkach.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1     Istniejące zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na działkach nr 21, 102 – obręb Częstocin, 90 – obręb Stara
Huta.  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i gospodarstwa rolne oraz grunty rolne.

3.2    Elementy przestrzenne

Na przedmiotowym odcinku droga posiada przekrój szlakowy, wyposażona jest w jedną jezdnię o
zmiennej szerokości: 3,0 do  do 5 m. Na odcinku objętym opracowaniem na działkach 21 i 102 droga
posiada nawierzchnię  z brukowca. Na działce 90 obręb Stara Huta droga posiada nawierzchnię  z
brukowca i mieszanek mineralno-bitumicznych z lokalnymi ubytkami i deformacjami.

3.3    Trasa w planie i przekroju podłużnym

Istniejąca trasa ulicy w planie przebiega w terenie pagórkowatym. Z uwagi na chęć 
wykorzystania istniejącej nawierzchni brukowcowej jako podbudowy trasę opisano na istniejącej 
jezdni i istniejącej niwelecie.

Kształt  wysokościowy niwelety  dostosowany zostanie  do   istniejącego zagospodarowania działek
przyległych do pasa drogowego i istniejącej niwelety drogi.



3.4    System odwodnienia

Woda odprowadzana powierzchniowo na tereny przyległe.

3.5   Uzbrojenie

W rejonie rozpatrywanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: kable  teletechniczne,
wodociąg, linia energetyczna.

W ramach opracowania nie przewiduje się przebudowy w/w uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu. 

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami urządzeniami podziemnymi 

prowadzić ręcznie!!!

3.6.      Warunki gruntowo - wodne

Wstępnie ocena makroskopowa wykazała brak przydatności gruntu rodzimego do ponownego 
wbudowania ze względu na dużą zawartość części organicznych i zanieczyszczeń. Dokładna 
lokalizacja granic występowania różnych rodzajów podłoża ustalona zostanie w trakcie robót po 
usunięciu warstwy ziemi urodzajnej. Poziom wody gruntowej występuje poniżej robót ziemnych.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1.    Układ drogowy

Celem przedsięwzięcia jest remont drogi transportu rolnego Częstocin – Stara Huta w dwóch
odcinkach polegająca na remoncie nawierzchni jezdni na długości 802 mb. (Częstocin -  379,50 mb,
Stara Huta – 422,50

4.2 Wytyczne do projektu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
przyjęto podstawowe parametry techniczne.
� klasa drogi D
� Prędkość projektowa Vp=40 km/h
� Szerokość nawierzchni  ustala się na 2x2,5=5,0m
� Ustala się przekrój jednostronny o 2% spadku na całej długości przedmiotowego odcinka 

dostosowany do ukształtowania terenu.
� Konstrukcje nawierzchni  jezdni przyjęto jak dla ruchu kategorii KR1

4.3 Rozwiązania sytuacyjne

Projektowana sytuacja pokazana została na rys: 1.1 i 1.2 Plan sytuacyjny. 
Łączna długość  remontowanego  odcinka  wynosi  802 mb.  Trasę  jezdni  dopasowano  tak,  aby

zmieściła się w pasie drogowym.  Łuki poziome opisano po istniejącej trasie. 
Wjazdy bramowe do posesji o głębokości 1m, ich szerokość dostosowano do istniejących bram

wjazdowych.
 Od strony miejscowości Stara Huta zaprojektowano odcinek o szerokości 5,0m na odcinku 0+000

do 0+290. Od hm 0+290 do hm 0+422,5 zaprojektowano jezdnię  o szerokości 4,0m.  Pobocza o
szerokości 0,75m.



Od strony miejscowości Częstocin zaprojektowano jezdnię  o szerokości 3,5mb oraz pobocza o
zmiennej szerokości (1,5m i 0,75m - w km 0+00 do 0+170 oraz 2x0,75 w km 0+170 do 0+379,5)

4.4.    Rozwiązanie wysokościowe

Projektowaną niweletę nawierzchni drogi opisać  na istniejącej jezdni z uwzględnieniem przyjętej 
konstrukcji. Na całej długości przedmiotowego odcinka spadek jednostronny  2% zmienny. 

5. KONSTRUKCJA   ELEMENTÓW D  ROGOWYCH

Zgodnie z danymi wyjściowymi z p. 1 oraz 4.1 przyjęto następującą konstrukcję:

5.1 Konstrukcja jezdni na bruku

� Warstwa ścieralna AC8S 4 cm

� Warstwa wiążąca AC11W 5 cm

� podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 średnio 10 cm

5.2 Konstrukcja jezdni poza brukiem

� Warstwa ścieralna AC8S 4 cm

� Warstwa wiążąca AC11W 5 cm

� podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 20 cm

� podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm

5.3 Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni bitumicznej

� Warstwa ścieralna AC8S 4 cm

� Warstwa wiążąca/wyrównawcza AC11W 5 cm

Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 17 cm.

6. ODWODNIENIE

 Odprowadzenie wód deszczowych nadal na tereny przyległe.

 

7. ZAKRES ROBÓT

Projektowane roboty drogowe obejmują:
� wykonanie niezbędnych robót ziemnych i rozbiórkowych
� wykonanie podbudów
� wykonanie nawierzchni z AC



Szczegółowe ilości robót do wykonania przedstawiono w przedmiarze robót

8. UZBROJENIE TERENU

Na działce znajdują się urządzenia energetyczne i teletechniczne oraz wodociąg.

Roboty branżowe
nie dotyczy

       
   9.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek leży po stronie Wykonawcy.

10. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, sa 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie który nie jest objęty ochroną 
konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków i tym samym nie podlega ochronie w zakresie 
dziedzictwa kulturowego.

11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie jest terenem eksploatacji górniczej. 

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia

1 Gospodarka istniejącym drzewostanem.

W ramach projektu nie przewiduje się wycinki drzew jedynie usunięcie krzaków.

2 Projekt zieleni

Powierzchnie nie zabudowane oraz skarpy należy zahumusować i obsiać mieszanką traw.

3 Wpływ na stan powietrza atmosferycznego

  Nie dotyczy

4 Wpływ na warunki akustyczne

Nie dotyczy

       5.   Zagrożenie sytuacjami awaryjnymi i zagrożeniami środowiska

 Nie dotyczy



12. UWAGI

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie 
rozgraniczające.

� Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska.
� Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy 
wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością
� Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu 
pieszego i samochodowego.
� Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w wykazach robót
� Po zakończeniu robót plac budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Karol Kotłowski
POM/0096/POOD/12
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Modernizacja drogi transportu rolnego Cz ęstocin – Stara Huta w granicach

pasa drogowego

  Kolejność realizacji prac:

• roboty przygotowawcze

• roboty ziemne

• wykonanie podbudowy

• wykonanie nawierzchni

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działki nr 90, 102, 21

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Istniejące uzbrojenie terenu
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Miejscem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa jest teren budowy obejmujący działkę 90, 
102, 21  oraz  uzgodnione z Wykonawcą miejsca składowe materiałów budowlanych w okresie 
realizacji prac. 
Rodzaj zagrożeń:

o zagrożenia wypadkowe związane z ruchem drogowym, pracą maszyn i urządzeń
o zagrożenia zdrowotne a w tym wibracje, hałas
o zagrożenia pożarowe związane z pracą urządzeń i maszyn spalinowych
o zagrożenia porażeniem prądowym związane z pracą urządzeń oraz istniejącym 
uzbrojeniem
o zagrożenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do głębokości 1,5 m
o zagrożenie wypadkiem spowodowane składowaniem materiałów ciężkich w granicach
pasa drogowego.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81:
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić :

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
• odpowiednie środki zabezpieczające
• instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
•

- imienny podział pracy
- kolejność wykonywania zadań
- wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.



• Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu oraz 
aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaż stanowiskowy przeprowadzony 
przez kierownika budowy.

• zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy 
mają stosować środki ochrony indywidualnej

•

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

• bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika 
budowy, majstrów, brygadzistów.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
6.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie:
a) ogrodzenia wykopów i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania przejść dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy w miejscach bezpośredniego prowadzenia robót, szczególnie w rejonie pracy sprzętu 
ciężkiego typu: koparki, dźwigi itp. powinien być w miarę potrzeby oznakowany i ogrodzony lub 
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 
oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co nąjmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane 
we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizator napięcia. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i 
socjalne - szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.



Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5.00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 
przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.
6.2 Roboty ziemne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
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).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- ciepłownicze,
- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
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. 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.
6.3 Roboty budowlane
Przewiduje się wystąpienie zagrożeń przy prowadzeniu następujących prac budowlanych
- prace polegające na transporcie pionowym i poziomym z użyciem dźwigu - zagrożenie osób 
przebywających w obszarze pracy żurawia
- prace brukarskie
Prace prowadzone z użyciem dźwigu będą każdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy 
niebezpiecznej i oznakowaniem jej w sposób widoczny. Nad prowadzonymi pracami będzie 
prowadzony bezpośredni nadzór przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, który będzie 
reagował w przypadku próby wejścia nieupoważnionych pracowników czy osób postronnych w strefę 
niebezpieczną. Przestrzegane będą odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w 
pracach zostaną przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Elementy 
prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 



wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy pracach brukarskich 
wyposażeni zostaną w niezbędne narzędzia oraz wyposażeni w wymagane elementy ochrony zdrowia 
przy wykonywaniu w/w prac takich jak: nakolanniki ochronne, rękawice, nauszniki itp.
Wszyscy pracownicy pracujący na remontowanym odcinku obowiązkowo wyposażeni zostaną w 
kamizelki ostrzegawcze koloru jaskrawego.
6.4 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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 i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy
prowadzeniu robót budowlanych określa : Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyślu
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na
wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6E §109
Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

Zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę oraz Komendę 
Powiatową Policji, projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy

UWAGI
• Informacj ę niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 , poz. 1126) z późn. Zm.

• Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej

• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót" oraz przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy
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