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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

1. Umowa

2. Obowiązujące normy i normatywy

3. Projekt architektoniczny

4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany budowy przyłącza  wodociągowego  oraz

przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  dla  projektowanego  nowego  budynku  Ośrodka  Zdrowia

w Nieradzie, siedziba Michałów, gmina Poczesna, działki nr 27/6, 35, obręb 0008.

Opracowanie obejmuje:

1. zaprojektowanie trasy  przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej,

2. dobór średnic rurociągów i armatury,

3. dobór zestawu wodomierzowego,

4. dobór studni kanalizacyjnych.

3. WARUNKI GEOLOGICZNE

Dla trasy projektowanych przyłączy nie przeprowadzono wierceń geologicznych, stąd dane

na  temat  warunków gruntowo –  wodnych  przyjęto  w  oparciu  o  informacje  uzyskane  od

okolicznych mieszkańców.

W  przeważającej  części  występują  utwory  piaszczyste.  Grunty  zalegające  należą  do

kategorii II i III. 

W  przypadku  pojawienia  się  wody  odwodnienie  wykopów  należy  wykonywać  igłofiltrami

rozstawionymi jednorzędowo lub dwurzędowo.  Zaleca się przeprowadzenie robót w okresie

suchym. 

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu (projektowane przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej)

mieści się w całości w granicach działek, po których została zaprojektowana inwestycja, tj.

działki nr ewid. 27/6, 35, obręb 0008 Michałów. Projektowana inwestycja nie będzie oddziały-

wać na działki sąsiadujące.   

5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

Rozwiązanie projektowe budowy przyłączy zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne

oraz zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i ustaleniami z Inwestorem.
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Istniejącą infrastrukturę stanowią:  wodociąg (włączenie),  gazociąg, kanalizacja sanitarna i

kable energetyczne.

Wykopy  w  miejscach  skrzyżowań  z  uzbrojeniem  podziemnym  wykonać  ręcznie

z zachowaniem  szczególnej  ostrożności  w  porozumieniu  z  przedstawicielami

właścicieli tych obiektów. 

Roboty  z  wykorzystaniem  sprzętu  zmechanizowanego  wykonywać  z  zachowaniem

szczególnej ostrożności tak aby nie naruszyć uzbrojenia naziemnego i podziemnego.

Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umożliwiały eksploatacje.

6. OPIS PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Projektowane przyłącze wodociągowe do budynku zostało zaprojektowane zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przyłącze wody należy podłączyć  do istniejącej  sieci  wodociągowej  przechodzącej  przez

działkę Inwestora Ø 150 mm za pomocą nawiertki wodociągowej Ø 150/50 (DN40). Zasuwę

z przewodem zgrzać elektrooporowo. Trzpień klucza zasuwy przedłużyć i zakończyć typową

żeliwną skrzynką uliczną, którą należy posadowić na prefabrykacie betonowym. 

Przyłącze  wodociągowe  o  długości  3,7  m  zaprojektowano  z  rur  PE100  Ø  50/4,6  mm

SDR 11. Przejście projektowanego przyłącza pod fundamentem wykonać poprzez założenie

rury ochronnej z płozami dystansowymi  Ø 110 mm długości 2,0 m.

Do budowy przyłącza wodociągowego należy zastosować rury PE odpowiednio oznakowane

taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru  niebieskiego  o  szerokości  200  mm z  zatopiona

wkładka metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury. 

Zagłębienie  przyłącza  wodociągowego wynosi  1,70  m,  licząc  od  poziomu terenu  do  osi

rurociągu. Trasę przyłącza wodociągowego przedstawiono na rys. nr 2 i 3.

Wszystkie połączenia należy wykonać za pomocą zgrzewu elektrooporowego. 

Przyłącze wodociągowe należy ułożyć na podsypce piaskowej  grubości  20 cm i  obsypać

piaskiem grubości 30 cm. 

Do pomiaru ilości  wody będzie  służył  węzeł  wodomierzowy,  zlokalizowany w budynku w

skład którego wchodzi:

• zawór przelotowy grzybkowy Ø 40 mm;

• wodomierz skrzydełkowy Ø 32 mm typ JS-10 na konsoli;

• zawór przelotowy kulowy z odwodnieniem Ø 40 mm;

• zawór antyskażeniowy typ BA Ø 40 mm;

• zawór przelotowy grzybkowy Ø 40 mm.

Przed  oddaniem  przyłącza  do  eksploatacji  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  wg

obowiązującej  normy.  W  trakcie  próby  należy  sprawdzić  wszystkie  złącza  zgrzewane

badanego  odcinka  instalacji.  Ciśnienie  próbne  wynosi  nie  mniej  niż  1,0  MPa.  Próbę

szczelności  wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. Wykonany odcinek należy dokładnie
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przepłukać  i  zdezynfekować  po  pomyślnie  przeprowadzonej  próbie  szczelności.  Odbioru

technicznego przyłącza wodociągowego należy dokonać w obecności przedstawiciela PWiK

S.A., Inwestora i Kierownika budowy.

Zasuwę oznaczyć tabliczką oznacznikową.

Wszystkie  zastosowane  materiały  i  uzbrojenie  powinny  być  wykonane  zgodnie

z polskimi normami i posiadać aprobatę techniczną.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się

z warunkami  uzgodnień  i  warunkami  technicznymi  załączonymi  do  niniejszego

projektu i przestrzegania tychże warunków.

6.1. DOBÓR WODOMIERZA

Maksymalne  zapotrzebowanie  na  wodę  bytowo-gospodarczą  wyliczone  z  programu

komputerowego dla instalacji wewnętrznej wynosi:

Qmax = 4,36 m3/h = 1,21 l/s.

Budynek wyposażony jest w standardowe przybory: umywalki – 13 szt., zlewy – 3 szt., miski

ustępowe – 3 szt., natrysk – 1 szt.

Wodomierz  dobrano  uwzględniając  zapotrzebowanie  wody  na  cele  bytowe  (nie  jest

wymagana ochrona przeciwpożarowa - hydranty wewnętrzne): przepływ maksymalny 12,5

m3/h - wodomierz klasy C JS10  DN32

qw = 2 * 4,36 m3/h = 8,72 m3/h 

Doboru  wodomierza  dokonano  porównując  przepływ  obliczeniowy  qw  =  8,72  [m3/h]  z

maksymalnym  strumieniem  objętości  qmax  =  12,5  [m3/h]  podanym  przez  producenta

wodomierza.

 12,5 ≥ 8,72 m3/h - warunek spełniony

Warunek sprawdzający nominalną średnicę  wodomierza ze  średnicą  przewodu na którym

wodomierz ma być zainstalowany:

DN32 ≤ DN40 => warunek spełniony

Dla  zabezpieczenia  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  przewidziano  w  zestawie

wodomierzowym zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA DN40.

Straty ciśnienia na zaprojektowanym węźle wodomierzowym wynoszą: 6,5 mH2O.
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6.2. OBLICZENIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Dobór średnicy przyłącza dokonano za pomocą programu komputerowego.

6.3. WYTYCZNE WYKONAWCZE

W ramach prac montażowych przyłącza wody należy:

1. wyznaczyć trasę układania rurociągów,

2. wykonać wykopy na trasie instalacji od podłączenia do istniejącej instalacji wodocią-

gowej w budynku,

3. zabezpieczyć ściany wykopów,

4. wykonać podłączenie do zaprojektowanej sieci,

5. zamontować zestaw wodomierzowy,

6. rury ochronne montować z użyciem manszet i płóz dystansujących,

7. trasę instalacji w gruncie oznaczyć taśmą sygnalizacyjną metalizowaną,

8. wykonaną instalacje oznaczyć w terenie tabliczkami zamontowanymi na ścianach bu-

dynków lub słupkach stalowych,

9. wykonać próbę ciśnieniową przyłącza,

10. całość robót oraz próbę ciśnieniową, prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami tech-

nicznymi.

7. OPIS PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie  ścieków  z  budynku  zostało  zaprojektowane  zgodnie  z  warunkami

technicznymi wydanymi przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.

Projektowane  przyłącze  usytuowane  będzie  na  działce  nr  27/6  oraz  35.  Włączenie  do

istniejącej kanalizacji sanitarnej następuje w pasie drogi wojewódzkiej nr 904 (ul. Laurowa) –

działka nr ewid. 35.

Projektowane  przyłącze  będzie  wykonane  z  rur  PVC lite  Ø  160/4,7  mm,  SN8,  SDR34.

Całkowita długość przyłącza wynosi 31,5 m

Przejście  poprzeczne  pod  drogą  wojewódzką  –  ul.  Laurowa  długości  13,0  m  zostanie

wykonane metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej stalowej Ø 273 mm długości

11,0 m. Włączenie przyłącza nastąpi  do istniejącej  studni kanalizacyjnej  w poboczu drogi

wojewódzkiej.

Przewiert  zostanie wykonany na głębokości ok. 1,90 – 2,10 m do dna przyłącza.

Przewody układać  na podsypce z piasku grubości 20 cm, zasypkę  do 30 cm nad wierzch

kanału wykonać z piasku, dalej gruntem rodzimym. Rury układać ze spadkiem 1,5 i 2,0 %.
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Na przyłączu zaprojektowano studnie: SP1 – studnia żelbetowa Ø 1200 mm i SP2 – studnia

z tworzywa sztucznego Ø 425 mm.

W miejscu skrzyżowania przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągiem, należy

założyć na przyłączu kanalizacyjnym rury ochronne stalowe Ø 273 mm długości 3 m. Na

istniejącym  kablu  telekomunikacyjnym  w  miejscu  przecięcia  założyć  rurę  osłonową  Arot

Ø 110 mm długości min. 2 m.

Wszystkie  zastosowane  materiały  i  uzbrojenie  powinny  być  wykonane  zgodnie

z polskimi normami i posiadać aprobatę techniczną.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się

z warunkami  uzgodnień  i  warunkami  technicznymi  załączonymi  do  niniejszego

projektu i przestrzegania tychże warunków.

7.1. OBLICZENIA PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyjęto, iż ilość odprowadzanych ścieków jest równa maksymalnemu zapotrzebowaniu na

wodę dla budynku i wynosi Qmax = 4,36 m3/h = 1,21 l/s.

Dobór średnicy przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  dokonano za pomocą programu

komputerowego. DOBRANO RURY PVC-U 160x4,7 mm.

7.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Próbę  szczelności  na  eksfiltrację  poszczególnych odcinków ułożonej  instalacji  kanalizacji

sanitarnej należy wykonać zgodnie z PN-EN-1610.

W  czasie  trwania  próby  szczelności  na  eksfiltrację  nie  powinien  nastąpić  ubytek  wody

w badanym odcinku instalacji i  studzience. Czas próby po ustabilizowaniu się zwierciadła

wody  w  studzience  powinien  wynosić  30  minut.  W  trakcie  trwania  próby  wszelkie

odgałęzienia  należy  zaślepić.  W czasie  trwania  próby  należy  dokonywać  kontroli  złączy,

ścian przewodu studzienki kanalizacyjnej. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać 

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty  ziemne  wykonywać  w  sposób  ręczny  (20%)  i  mechanicznie  (80%  ).  Wykopy  o

ścianach  pionowych  zabezpieczyć  balami  drewnianymi  lub  wypraskami  stalowymi

zakładanymi  poziomo.  Wykopy  w  pobliżu  budowli  i  istniejącego  uzbrojenia  wykonać

bezwzględnie  sprzętem  ręcznym.  Wykopy  zabezpieczyć  przed  napływem  wód

powierzchniowych oraz zabezpieczyć barierami lub taśmą ostrzegawczą przed wejściem na

teren budowy osób niepowołanych. Rury wodociągowe należy układać na podsypce z piasku

grubości  20  cm,  natomiast  rury  kanalizacyjne  należy  posadowić  na  ławie  piaskowej  o

grubości  20  cm  wykonanej  z  piasku  gruboziarnistego  lub  średnioziarnistego  bez  frakcji

pylastych o wielkości ziaren do 20 mm z zagęszczeniem i z wyprofilowaniem dna w obrębie

kąta  90°  i  z  zaprojektowanym  spadkiem.  W miejscach  złączy  rur  należy  wykonać  dołki

montażowe o głębokości ca 10 cm. Ułożony odcinek rury wymaga zastabilizowania przez

wykonanie  obsypki  ochronnej  z  piasku.  Grubość  warstwy  nie  powinna  przekroczyć  1/3

średnicy  rury  lub  nie  powinna  być  większa  niż  30  cm.  Zasypkę  wykopów  w  poziomie
7



rurociągu jak i  30 cm ponad wierzch rury należy wykonać  piaskiem -  sprzętem ręcznym,

powyżej  gruntem  rodzimym  bez  kamieni  z  zagęszczeniem. Stopień  zagęszczenia  dla

obsypki  poza  drogami  wynosi  98%  zmodyfikowanej  skali  Proctora,  a w  drodze  100%.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-15 cm. Po zakończeniu prac

montażowych teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

9.  MONTAŻ PRZEWODÓW

Montaż przewodów wykonywać przy temperaturze otoczenia od 530C. Budowę wodociągu

należy  wykonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów

z Tworzyw Sztucznych (Rozdział 4. Sieci Wodociągowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) i obowiązującymi

normami.

Bezpośrednio przed ułożeniem w wykopie należy sprawdzić stan techniczny rur. 

Łączenie rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Łączone  powierzchnie,  czyli  zewnętrzna  ścianka  rury  oraz  wewnętrzna  strona  mufy,

rozgrzewane są do temperatury zgrzewania, a następnie zgrzewane ze sobą przy pomocy

zwojów elektrooporowych (tzw. skrętki grzejnej) zatopionych w wewnętrznej ściance mufy,

przez  które  przepuszczany  jest  prąd  elektryczny.  Ewentualne  nierówności  okrągłego

przekroju rury w miejscu zgrzewu nie mogą przekraczać 1,5% średnicy zewnętrznej. Jeśli są

one większe, wówczas należy zastosować specjalne okrągłe uchwyty dociskające. 

Podczas wsuwania końcówek rur do wnętrza kształtki elektrooporowej należy uważać, aby

nie  uszkodzić  i  nie  naruszyć  zwojów  wskutek  zbyt  gwałtownego  lub  nieostrożnego

przesuwania zgrzewanych elementów. 

Przy  zgrzewaniu  przy  użyciu  złącz  elektrooporowych  należy  przestrzegać,  aby  łączone

powierzchnie były gładkie i czyste. Powierzchnia zewnętrznej ścianki rury w miejscu zgrzewu

powinna być uprzednio obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. Wewnętrzną krawędź

rury należy starannie oczyścić z wiórów, natomiast krawędź zewnętrzną należy wyrównać.

Kształtkę  elektrooporową  należy  wewnątrz  oczyścić  przy  pomocy odpowiedniego  środka

czyszczącego,  a  następnie  osuszyć  dobrze  nasiąkliwym papierem,  który  nie  pozostawia

strzępków. Można stosować wyłącznie zgrzewarki przeznaczone do zgrzewania określonych

typów kształtek elektrooporowych. Przed zgrzewaniem ustawiane są parametry zgrzewarki

w oparciu o średnicę i ciśnienie nominalne rury. Kształtkę elektrooporową podłącza się do

zgrzewarki przy pomocy specjalnego kabla. W trakcie procesu zgrzewania elektrooporowego

wtopiony  w  kształtkę  drut  grzewczy,  podgrzewany  jest  prądem  o  niskim  napięciu.  Pod

wpływem  ciepła  otaczający  go  materiał  topi  się  i  rozszerza  co  powoduje  zamknięcie

szczeliny pomiędzy rurą i kształtką. Ciepło z topionej kształtki przekazywane jest do rury,

która również zostaje podgrzana i materiał także topi się i rozszerza w strefie zgrzewu. W

strefie zgrzewu, która ograniczona jest przez zimne strefy, materiał rozszerza się powodując

miejscowy wzrost  ciśnienia zgrzewania,  dzięki  temu pomiędzy rurą i  kształtką tworzy się
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jednorodne połączenie. Sam proces zgrzewania przebiega automatycznie. Zgrzane w taki

sposób elementy można przenosić dopiero po całkowitym ostygnięciu.  

Wiążące są szczegółowe warunki wykonania, określone w instrukcjach montażowych

producentów rur. Wszystkie zgrzewy powinny posiadać protokoły.

10. UWAGI KOŃCOWE

1. Całość  robót  wykonać  i  odebrać  zgodnie  z  projektem,  obowiązującymi  przepisami

branżowymi i BHP oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz "Instrukcją projektowania,

wykonania  i  odbioru  oraz  eksploatacji  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i  polietylenu, część III.  Zewnętrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC"

oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

2. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735, PN-92/B-01706 i PN-B-10702.

3. Wszelkie roboty ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

4. Wszystkie  wynikłe  w  trakcie  wykonawstwa  wątpliwości  należy  wyjaśnić  z  autorem

opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego

11. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L.p. Rury i uzbrojenie przyłącza wodociągowego Ilość
a) Rury PE100 Ø 50/4,6 mm SDR11 3,7 m
b) Rury ochronne: 

Rura ochronna dwudzielna Ø 110 – 1 szt. 2,0 m
c) Nawiertka wodociągowa Ø 150/50 (DN40) 1 szt.

   d) Zasuwa domowa DN40 1 szt.
    e) Kompletny zestaw wodomierzowy wg schematu 1 szt.

L.p. Rury i uzbrojenie przyłącza kanalizacji sanitarnej Ilość
   a) Rury PVC-U Ø 160/4,7 mm SN8 SDR34 31,5 m

b) Rury ochronne: 
Rura ochronna stalowa z płozami i manszetami Ø 273 mm – 3 szt. 16,0 m
Rura ochronna dwudzielna Ø 110 – 1 szt. 2,0 m

   c) Studnia PP 425 mm z włazem B125 1 szt.
Studnia żelbetowa 1200 mm z włazem B125 1 szt.
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II.  INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa Ośrodka Zdrowia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Michałowie

Budowa przyłącza wody i kanalizacji  sanitarnej

działki nr 27/6, 35, obręb 0008 Michałów

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego:

                                                                Gmina Poczesna
            ul. Wolności 2, 42-262 Puck

Imię Nazwisko i adres projektanta:

 

mgr inż. Seweryn Urbański

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

10



Część opisowa informacji B.I.O.Z.

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji

poszczególnych obiektów:

Zakres robót to budowa  przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej  dla
projektowanego nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Nieradzie,  siedziba Michałów,  gmina
Poczesna, działki nr 27/6, 35, obręb 0008.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek, uzbrojenie

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlano-montażowe
- maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia:

-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).
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót

Wskazanie  sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy
winien sprawdzić czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie,
czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokości.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających

bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Miejsce prowadzenia robót zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w
sposób  uniemożliwiający  przedostanie  się  osób  nieupoważnionych  w  strefę  zagrożenia.
Używać wyłącznie sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń.
Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i  zabezpieczeń (kaski, pasy asekuracyjne,
atestowane  rusztowania  itp.).  Sprawną  komunikację  należy  zabezpieczyć  wraz  z  całą
organizacją budowy.

Całość  robót  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23
czerwca 2003 roku – „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

Wykonać  szczegółowy  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia    przez  Kierownika  robót

przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.
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III. ZAŁĄCZNIKI

1. WARUNKI TECHNICZNE
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2.  PROTOKÓŁ  Z  UZGODNIENIA  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  NA  NARADZIE
KOORDYNACYJNEJ – STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE
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3. DECYZJA – DROGI WOJEWÓDZKIE 
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4. WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

UKŁAD 2000

Lp. Numer Współrzędna X Współrzędna Y

1 NW 5619846.64 6577015.61

2 BUD (WODA) 5619850.31 6577015.60

3 SKIST 5619828.13 6577032.77

4 SP1 5619840.50 6577028.08

5 SP2 5619855.32 6577028.08

6 BUD (KAN) 5619855.31 6577024.60
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5. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOWI 
URBAŃSKIEMU

mgr inż. Seweryn Urbański
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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6. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCIDO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBAŃSKIEGO

mgr inż. Seweryn Urbański
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/1
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