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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO    
1.1. Orientacja na mapie Polski. 

 Rys.  1.  Orientacja na mapie Polski [źródło: www.google.pl/maps] 

PRZYWIDZ 
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1.2. Orientacja na mapie powiatu Gdańskiego 

 Rys.  2.  Orientacja na mapie powiatu [źródło: www.google.pl/maps] 
 

 
1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga 
się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 
uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinków dróg gminnych w 
miejscowości Przywidz w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości 
Przywidz” o długości projektowanego odcinka: 
- ul. Brzozowa ok. 365 m. 
- ul. Rzeczna ok. 46 m. 
- ul. Kasztanowa ok. 53 m. 
Razem: ok. 464 m.  
Przedmiotowy odcinek ul. Brzozowej i dróg z nią związanych znajduje się w województwie 
Pomorskim, na terenie powiatu Gdańskiego, w gminie Przywidz. 
Budowa drogi jest inwestycją o znaczeniu lokalnym. Istniejący układ komunikacyjny nie spełnia 
oczekiwań mieszkańców – droga gruntowa lub o nawierzchni tymczasowej utrudnia codzienne 
życie mieszkańców, a brak chodników jest groźne z punktu widzenia BRD. 
Bezpośrednią korzyścią wynikającą z przebudowy ul. Brzozowej jest zwiększenie bezpieczeństwa 
i komfortu życia wszystkich użytkowników tej drogi. Dodatkowo zaobserwować będzie można 
następujące korzyści:  
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- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz zmniejszenie ryzyka wypadków poprzez 
wybudowanie chodnika na całej długości przebudowanego odcinka; 

- zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez wybudowanie przystanku autobusowego 
- polepszenie warunków odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej na całej 

długości  przebudowywanego odcinka drogi; 
- zminimalizowanie możliwości uszkodzenia pojazdu, co wiąże się z koniecznością wypłacania 

odszkodowania przez zarządcę drogi za uszkodzenie pojazdów i kolizji drogowych; 
 
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych  
i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 
obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 
może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na 
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i 
gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ 
będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

 
1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres Robót  

Parametry ogólne:  
- klasa techniczna:        - ulica klasy D 
- prędkość projektowa:        - 30 km/h  
- obciążenie:         - 100 kN/oś  
- kategoria ruchu:        - KR 1    
- przekrój drogi:        - 1 x 2   
- szerokości  jezdni:     - 5 m   
- szerokość chodnika:       - 2 m   
- odwodnienie jezdni:                          - wpusty uliczne lub wpusty deszczowe  
- pochylenie  skarp:       - 1:1,5  
- długość projektowanej ulicy    - 464 m 

Korpus drogi ulicy Brzozowej należy zaprojektować  i wykonać dla układu docelowego tj.: 
 jezdni o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,5 m. każdy; na łukach szerokości pasów 

należy powiększyć zgodnie z przepisami; 
 chodniki przy jezdni o szerokości 2 m. 
 skarp nasypu i wykopu drogowego; wysokość skarp ustalona będzie na etapie Projektu 

Budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi; 
 

1.5. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 
oraz wykonaniu Robót dla przebudowy odcinków dróg gminnych  w miejscowości Przywidz w 
ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Przywidz” 
Dokumentacje projektowe oraz Roboty  powinny być  zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także 
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi  w przedmiocie zamówienia, z przepisami 
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techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz obecnie 
przyjętymi zasadami wiedzy technicznej.  
W ramach zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z 
koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać zgłoszenia o 
zakończeniu robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca uzyska staraniem własnym. 
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.). 
Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę: 

1. Kopia mapy do celów projektowych (ZAŁĄCZNIK NR I) 
2. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego (ZAŁĄCZNIK NR II) 
3. Warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszczowej (ZAŁĄCZNIK NR V) 
4. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie studni chłonnej (ZAŁĄCZNIK NR VII) 
5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ZAŁĄCZNIK NR VIII)  
6. Warunki wykonania i odbioru robót (ZAŁĄCZNIK NR X) 

Materiały dołączone jako załączniki III, IV, VI i IX nie stanowią opis przedmiotu zamówienia poza 
zakresem wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach 
poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. 
Materiał dołączony jako załączniki III, IV, VI i IX o charakterze wiążącym, stanowiącym opis 
przedmiotu zamówienia: 

 Zakres opracowania przebudowy drogi i budowy kanalizacji deszczowej 
 Odbiornik wód opadowych 
 Lokalizacja przystanku autobusowego 
 Zakres budowy chodnika 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i 
wykonać w szczególności następujące Roboty: 
- niezbędne rozbiórki 
- wykopy i nasypy 
- korektę poziomą geometrii drogi do wymaganych parametrów technicznych 
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

konstrukcji naziemnych i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp, 
- krawężniki i obrzeża betonowe 
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- nawierzchnię drogi dla kategorii KR1, 
- budowę i przebudowę skrzyżowań,  
- budowę i przebudowę zjazdów, 
- budowę chodnika z kostki betonowej usytuowanego przy jezdni, o szerokości 2 m, 
- budowę kanalizacji deszczowej, 
- budowę murów oporowych 
- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową drogi,  
- wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne,  
- umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką traw 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- docelową organizację ruchu, 
- oznakowanie na czas prowadzenia robót budowlanych. 
- Inne drobne roboty drogowe i towarzyszące  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i Szczególnych 
Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz 
przedłużenia Czasu na Ukończenie. 
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 
W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 
Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 
danego elementu. 
 

1.6. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do zaprojektowania i 
wykonania w ramach inwestycji. 
 

1.6.1. Nawierzchnia jezdni 
Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm. o szerokości 5 m na 
całej projektowanej długości ul. Brzozowej i Rzecznej. Szerokość jezdni należy powiększyć na 
łukach poziomych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konstrukcję nawierzchni należy 
zaprojektować i wykonać w oparciu o załączone wyniki badań geotechnicznych i wykonać na 
kategorię ruchu KR1. Nawierzchnia jezdni powinna być obramowana krawężnikami betonowymi o 
wymiarach 15x30 cm. 
Nawierzchnię jezdni ul. Kasztanowej należy wykonać poprzez frezowanie istniejącej warstwy 
ścieralnej i wykonanie nowej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 
 

1.6.2. Przebudowa skrzyżowań i zjazdów 
Wszystkie skrzyżowania i zjazdy publiczne należy zaprojektować i wykonać jako skrzyżowania 
proste. Zakres przebudowy skrzyżowania lub zjazdu publicznego określi dokumentacja projektowa, 
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po uwzględnieniu spadków i rzędnych wysokościowych. Szerokość skrzyżowania należy 
dostosować do istniejących dróg, z tym, że szerokość minimalną i szerokość maksymalną określają 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  W celu 
uniknięcia zastoin wody, Wykonawca w ramach dokumentacji sporządzi plany warstwicowe. 
Do wszystkich istniejących posesji należy wykonać zjazdy indywidualne. Szerokość zjazdu 
powinna być nie mniejsza niż szerokość istniejącej bramy (ale nie mniejsza i nie większa, niż 
określają to warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). 
Zakres przebudowy zjazdów określi dokumentacja projektowa, po uwzględnieniu spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
 

1.6.3. Chodniki 
Na całej długości projektowanej ul. Brzozowej należy wykonać chodnik z kostki betonowej o 
szerokości 2 m. Chodnik należy wykonać przy krawędzi jezdni, obramowany od strony jezdni 
krawężnikami betonowymi 15x30 a od strony posesji obrzeżami betonowymi 8x30. Spadek 
poprzeczny chodników należy wykonać do jezdni. 
 

1.6.4. Proponowane konstrukcje nawierzchni 
W ramach Ceny Kontraktowej należy wykonać następujące konstrukcje jezdni: 

1. Konstrukcja jezdni ul. Brzozowej i Rzecznej: 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 20 cm.  Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.  Kostka betonowa gr. 8 cm. Wyżej wymienioną konstrukcję jezdni należy posadawiać na podłożu o nośności min. 80 MPa. W 

przypadku, gdy nośność podłoża będzie mniejsza, należy zaprojektować i wykonać wzmocnienie 
podłoża zgodnie z: „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
(załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych I Autostrad z dnia 
16.06.2014 r.). Konstrukcje nawierzchni powinny być mrozoodporne.  
 

2. Konstrukcja chodników: 
 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym , C1,5-2,0 gr. 10 cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm.  Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm  Kostka betonowa gr. 6 cm..  

3. Konstrukcja zjazdów: 
 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym , C1,5-2,0 gr. 10 cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm.  Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm  Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm.   
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4. Konstrukcja jezdni ul. Kasztanowej  Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm.  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.  
1.6.5. Przystanki autobusowe  

W ramach Ceny Kontraktowej należy wykonać przystanek autobusowy. Lokalizację przystanku 
autobusowego pokazano w załączniku nr III. Przystanek autobusowy należy oznakować zgodnie z 
przepisami. 
 

1.6.6. Zieleń   
W przypadku, gdy w związku z zaprojektowaną drogą lub chodnikiem wyniknie konieczność 
wycinki drzew, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi wniosek oraz uzyska zgodę 
na wycinkę drzew oraz zniszczenie gatunków chronionych (o ile zajdzie taka potrzeba). W ramach 
kompensacji, Wykonawca wykona nasadzenia. Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki 
zieleni powinny cechować niewielkie wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz 
i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich 
kosztów utrzymania. 
Powierzchnie niezabudowane, Wykonawca zahumusuje i obsieje mieszanką traw. 
 

1.6.7. Konstrukcja oporowa 
Planowane jest wykonanie konstrukcji oporowych z elementów prefabrykowanych. Mają one 
zabezpieczyć skarpy oraz umożliwić realizację inwestycji w granicach istniejącego pasa 
drogowego.  
 

1.6.8. Kanalizacja deszczowa 
W pasie projektowanego pasa drogowego należy zaprojektować i wykonać odwodnienie za 
pomocą kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do projektowanej studni infiltracyjnej w ul. 
Rzecznej. Przed zrzutem wód do studni infiltracyjnej, należy zastosować separator lamelowy z 
wewnętrznym bypasem o charakterystyce 10/100 oraz osadnik fi 1500 o objętości czynnej 3,0 m3. 
 

1.6.9. Stała organizacja ruchu  
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewniać wysoki poziom 
bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosowane 
materiały powinny zapewniać trwałość oznakowania i utrzymania wymaganych parametrów takich, 
jak widoczność, odblaskowość w całym okresie przewidzianym gwarancją wykonania robót.  
Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki 
techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 
2181, z późn. zm.).  
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W ramach Ceny Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać oznakowanie ul. Brzozowej 
znakami strefy ograniczonej prędkości (znaki B-43 i B-44) oraz oznakować znakami poziomymi i 
pionowymi: 

1. Przejście dla pieszych 
2. Przystanek autobusowy. 

 
1.6.10. Kolidująca podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna 

Wykonawca jest zobowiązany do przebudowy sieci podziemnych i nadziemnych znajdujących się 
w kolizji z zaprojektowanymi rozwiązaniami zgodnie z wydanymi przez gestorów sieci warunkami 
technicznymi.  
Na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego należy wystąpić o wydanie 
warunków technicznych, zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie 
istniejących i projektowanych sieci podziemnych i nadziemnych. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, należy dokonać rozbiórki istniejących sieci podziemnych i nadziemnych w wymaganym 
zakresie. 
W zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze 
strony gestorów sieci. 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od 
budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody 
powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 
mieszkaniowej. 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 
obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia 
etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 
Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 
wodno-ściekowej.  
Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów. 
Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i 
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oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 
znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 
od marca do sierpnia włącznie.  
Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 
uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów 
bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. 
Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak,  aby składowany 
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w 
taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 
Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 
zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian  lub ograniczenia wielkości 
przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany 
kierunków i prędkości przepływów wód. 
Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 
ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

1.7.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem budowy 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 
wytycznych i uwarunkowań. 

1.7.2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub Prawem budowlanym: 

  Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów Wykonawcy. 
Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawcy ujmie w kosztach opracowania 
Dokumentów Wykonawcy. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona inwentaryzację stanu „0” w zakresie 
istniejących w sąsiedztwie planowanej inwestycji nieruchomości, w tym zabudowań 
zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, na które może oddziaływać inwestycja.  
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  W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

 Wykonawca uzyska uzgodnienia dotyczące wyłączeń urządzeń infrastruktury technicznej 
u odpowiednich gestorów sieci oraz pokryje wszelkie niezbędne koszty z tym związane 

 Należy opracować, uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu, uzgodnić z odpowiednimi 
władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W 
projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.  

 Program przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 
przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  

 Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 
- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem;  
- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności 
decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej. 

 Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 
przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa 
lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej) powinny spełniać obowiązujące 
przepisy i normy.  

 W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie.  

1.7.2.2. Przygotowanie Placu Budowy 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w 
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w 
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg 
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, 
inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów 
zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 
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 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: 
rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz 
pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

 wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości 
uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez 
właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości 
odszkodowania); 

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej 
zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 
rozbiórki obiektów budowlanych; 

 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 
zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 
Budowy; 

 dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 
 wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, 
gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu 
Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 
prowadzenia robót budowlanych; 

 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

1.7.2.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 
Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. 
Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 
postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 
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oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 
prac - porządkowanie terenu; 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 
powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 
zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 
migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 
obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 
zakończenia budowy; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na tytuł prawny 
lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze 
budowy należy wykluczyć obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 
Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 
magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 
zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 
Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych; 

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  
- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 
wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie 
ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 
wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 
kontenerów na odpadki,  

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 
maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 
cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 
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Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie 
odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, 
zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 
mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych 
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  
2.1. Ul. Brzozowa 

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 
2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji 
deszczowej. 
Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej 
drogi lub na działkach, którymi dysponuje gmina (za jej zgodą). Odstępstwo od powyższej zasady 
musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno–budowlanymi.  
 

2.1.1.2. Przebudowa sieci podziemnych i nadziemnych kolidujących z 
projektowaną drogą. 

Sieci kolidujące z projektowaną inwestycją należy przebudować zgodnie z warunkami 
technicznymi.  
 

2.1.2. Konstrukcje nawierzchni  
 
Ulica Brzozowa 
Nawierzchnia ul. Brzozowej powinna być wykonana z kostki betonowej. Warstwa podbudowy 
zasadniczej powinna być wykonana z mieszanki niezwiązanej C90/3.  Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie innych materiałów do wykonania podbudowy zasadniczej np. betonu cementowego 
Konstrukcję ulepszonego podłoża dla podłoża grupy nośności G1 – G4 należy zaprojektować 
zgodnie z KTKNPiP 2014.  
 
Chodniki 
Konstrukcję nawierzchni chodników należy zaprojektować z założeniem okazjonalnego 
dopuszczenia ruchu pojazdów (np. sprzęt odśnieżający). Warstwę ścieralną na chodnikach 
powinna stanowić kostka betonowa barwy szarej grubości 6 cm. Kostkę betonową należy układać 
na podsypce cementowo-piaskowej i  podbudowie zasadniczej z kruszywa niezwiązanego. 
Należy zaprojektować konstrukcje ulepszonego podłoża odpowiednie dla grupy nośności podłoża 
na danym odcinku. 
Przed każdym przejściem dla pieszych należy umieścić płytki betonowe lub kostkę betonową z 
wypustkami dla osób niepełnosprawnych. 
Lokalizacja płytek powinna zapewnić możliwość zatrzymania się przed jezdnią. Łączna szerokość 
min. 60 cm.  
 
Zjazdy indywidualne i publiczne 
W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 
trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów, które tego wymagają. Zjazdy należy wykonać w 
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sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego 
w planie zagospodarowania przestrzennego, o parametrach technicznych dostosowanych do 
wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 
przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu 
(publiczny/indywidualny). Konstrukcję zjazdów publicznych należy uzależnić w każdym 
indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 
Zjazdy indywidualne powinny mieć warstwę ścieralną z kostki betonowej. Konstrukcja zjazdów 
powinna zapewnić przeniesienie ruchu co najmniej kategorii KR1. Zaleca się stosowanie tego 
samego rodzaju nawierzchni jak na drodze głównej. 
Kolorystykę nawierzchni należy dostosować do uwarunkowań gminy. Barwa zjazdu nie może być 
identyczna jak ciąg pieszy lub rowerowy który go przecina. 
Należy zaprojektować konstrukcje ulepszonego podłoża odpowiednie dla grupy nośności podłoża 
na danym odcinku. 
 

2.1.3.  Kanalizacja deszczowa  
Na całej długości ul. Brzozowej należy wykonać kanalizację deszczową. 
Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków 
gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i wykonać urządzenia do 
podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. 
poniżej stężeń dopuszczalnych: 

- separatory związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek awarii; 
- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki); 

 
2.1.4. Organizacja ruchu 

2.1.4.1. Stała organizacja ruchu 
2.1.4.1.1. Znaki poziome 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby; 
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 
- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną 

naniesione; 
- trwałością w okresie gwarancyjnym; 
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Sposób oznakowania należy uzgodnić z gminą i starostwem powiatowym. 
2.1.4.1.2. Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: 
- znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1, 
- wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową. 
- słupki do znaków pionowych należy umieszczać w fundamencie prefabrykowanym 
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2.1.4.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych z budową drogi: 
 w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, 

należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy 
zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw 
w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem 
nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór 
drogowych U-20;  

 do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21; 
 wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych 

warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie 
na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania 
tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego; 

 wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); 
 

2.2. Dokumenty Wykonawcy 
2.2.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie 
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia.  
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 
1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 
2. Uzupełniające rozpoznanie warunków gruntowych 
3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 
5. Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, 

w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 
towarzyszącymi; 
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6. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 
7. Projekt stałej organizacji ruchu 
8. Projekty podziału nieruchomości (o ile będą wymagane) 
9. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem 
przebiegu granic pasów drogowych dla dróg wybudowanych w ramach inwestycji, z 
uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

10. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
11. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia ma budowę lub 

zgłoszenia robót wraz z załącznikami.; 
12. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
13. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 
14. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 
15. Przedmiary Robót; 
16. Programy Zapewnienia Jakości; 
17. Dokumentację powykonawczą; 
18. Mapa powykonawcza; 

 
2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 
szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 
przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia. 
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa, wytyczne, 
instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-
użytkowego. 
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Tabela Finalna ilość egzemplarzy opracowań  
L.p. Nazwa Dokumentu Ilość kompletów 

1 Programy Zapewnienia Jakości 3 
2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1 
3 Projekty podziału nieruchomości 6 
3 Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją 1 
4 Wykaz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją 1 
5 Uzupełniając rozpoznanie warunków gruntowych 3 
6 Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi  6 
7 Wniosek o wydanie decyzji ZRID, PB lub zgłoszenie robót 2 

11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6 
13 Projekty organizacji ruchu na czas budowy 3 
14 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 4 
15 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego 5 
16 Dokumentacja Powykonawcza 3 
17 Mapa powykonawcza  3 
20 Projekt stałej organizacji ruch  3 

 Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej 
edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 
Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a także 
wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy 
uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego 
w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 
Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia dróg, opracuje 
dokumentacje dla dodatkowego podziału nieruchomości oraz uzyska decyzje administracyjne 
zatwierdzające podział. Uzyskane decyzje Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać 
Zamawiającemu. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 
wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające 
koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych 
związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 
użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
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2.3. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych. 

2.3.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, 
określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich 
jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości 
należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych 
przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB)/ ST. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 
każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu 
przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 
wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, 
to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, 
niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWEGO  
 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  
 

Uchwała Nr XXXVI/257/2014 z dnia 2014-06-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz   

 
3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 

3.3. Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych. 

 
Wszystkie pozostałe informacje zostały umieszczone w załącznikach: 

 ZAŁĄCZNIK NR I – Kopia mapy do celów projektowych. 
 ZAŁĄCZNIK NR II – Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego; 
 ZAŁĄCZNIK NR III – Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej 
 ZAŁĄCZNIK NR IV  – Projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej 
 ZAŁĄCZNIK NR V – Warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszczowej 
 ZAŁĄCZNIK NR VI – Uzgodnienie budowy kanalizacji deszczowej 
 ZAŁĄCZNIK NR VII – Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie studni chłonnej  
 ZAŁĄCZNIK NR VIII – Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 ZAŁĄCZNIK NR IX – Szacunkowe zestawienie kosztów; 
 ZAŁĄCZNIK NR X – Warunki wykonania i odbioru robót. 

 
3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 
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przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z 
późn. zm.); 

3. 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 późn zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. 
zm.); 

7. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 931 z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 
późn. zm.); 

9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 
kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie 
dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. nr 193, poz.1192 z późn. zm.); 

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.); 
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12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012.462); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. 
zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240, z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z późn. zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 

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

20. 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. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. 
U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. 
U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z późn. 
zm.);  

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z późn. zm.); 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 
późn zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 

29. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 
193, poz.1287, z późn. zm.); 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z 
późn. zm.); 

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247); 
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32. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572, z późn. zm.); 

34. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1232, t.j.); 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. 
zm.); 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 
Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032); 

40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.Nnr 16, poz. 87, z późn. zm.); 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z późn. zm.); 

42. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. 
zm.); 

43. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.); 
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44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. 
U. Nr 64, poz. 402, z późn. zm.); 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z późn. zm.); 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.); 

47. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.); 

48. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.); 

49. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 
981, z późn. zm.); 

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, 
z późn. zm.); 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót 
których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 
zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 
próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. 
U. Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.); 

53. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

54. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 
55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, 
z późn. zm.); 

56. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z 
późn. zm.); 
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57. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z późn.zm.); 

58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U.2012.81)  

59. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz.1765 z późn. zm.); 

60. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz.1419 z późn. zm.); 

61. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. 
zm.); 

62. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1205, z późn. zm.); 

63. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 
64. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.); 
65. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. 
zm.); 

66. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 
2006.75.527 z późn. zm.); 

67. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.); 

68. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568, z późn. zm.); 

69. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z 
późn. zm.); 

70. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 
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71. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 
1393, z późn. zm.); 

72. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181, z późn. zm.); 

73. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z późn. zm.); 

74. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 
94, z późn. zm.); 

75. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934, z późn. zm.); 

76. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
178, poz. 1380, z późn. zm.); 

77. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 
korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  

78. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 

79. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239); 

80. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.); 

81. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030, z późn. zm.); 

82. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
2013 r., poz. 757, z późn. zm.); 
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83. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 
212, poz.1263, z późn. zm.); 

84. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012, poz. 651 - j.t.); 

85. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 r., poz.1393- j.t.); 
86. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.); 
87. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2013 r., poz. 647 j.t.); 
88. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r., poz.267, z późn. zm.); 
89. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.); 
90. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.); 
91. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 
92. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z 

późn. zm.); 
93. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 
Nr 26, poz. 313, z późn. zm.); 

94. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 
2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z późn. zm.); 

95. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. 
zm.); 

96. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 
101 poz. 926, z późn. zm.); 

97. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
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informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, 
z późn. zm.); 

98. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198, z późn. zm.); 

99. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U.2010.182.1228) 

100. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948) 

101. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn 
zm.); 

102. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 
r., poz. 1422, z późn. zm.); 

103. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, 
z późn. zm.) 

104. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.); 

105. Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1018, z późn. zm.); 

106. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z późn. zm.); 

107. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 z późn. 
zm.); 

108. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 z późn. zm.); 

109. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie 
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 41, 
poz. 242 z późn. zm.); 

110. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego 
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ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 
294, z późn. zm.); 

111. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 
106, poz. 675, z późn. zm.); 

112. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z 
późn. zm.); 

113. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.); 

114. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z późn. zm.); 

115. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, 
z późn. zm.); 

116. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);  

117. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25); 

118. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1); 

119. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12); 

120. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 
(Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.); 
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121. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 
2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24); 

122. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w 
dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17); 

123. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 
sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263); 

124. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci 
drogowej (Dz. U. UE. L 2004.167.39); 

125. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089); 

126. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w 
ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37); 

127. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie 
wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury 
drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10); 


