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ROZDZIAŁ I

CZĘŚĆ FORMALANO – PRAWNA

                 

OŚWIADCZENIE  
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Zgodnie  z  art.20  ust.4  Prawa  Budowlanego  oświadczam,  że  sporządziłem

projekt budowlany : 

„Projekt  sieci  wodociągowej  po działkach nr 305/3,  306/3,  311,  314/36,  314/34,

313/12, 313/3 w ul. Szkolnej obręb 0011 Kalej, 42-130 Wręczyca Wielka”

zgodnie  z  umową,  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej, posiadają niezbędne uzgodnienia i są kompletne z punktu widzenia

celu jakiemu mają służyć.

                                                                                   

...............................................................
                                                                                                                                      /  czytelny podpis i pieczęć projektanta /

...............................................................
                                                                                                                                   /  czytelny podpis i pieczęć sprawdzającego /
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                                                                              Poświadczam  za zgodność z oryginałem  : 
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                                                                              Poświadczam  za zgodność z oryginałem  : 
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ROZDZIAŁ II

INFORMACJI BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA 

INWESTOR :       Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1 
42-130 Wręczyca Wielka 

TEMAT :          Projekt sieci wodociągowej po działkach nr 305/3, 306/3, 311, 
314/36, 314/34, 313/3, 313/12 w ul. Szkolnej, obręb 0011 Kalej, 
42-130 Wręczyca Wielka                                            

 
                                                                 
 
PROJEKTANT : mgr inż. Janusz Matuszewski 

ul. Okulickiego 55 A/23
42-200 Częstochowa
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Zakres robót :
1.) Wytyczenie trasy przebiegu wodociągu i oznaczenie szerokości wykopów
2.) Wykonanie wykopów
3.) Utwardzenie dna wykopów
4.) Montaż rur
5.) Wykonanie złączy
6.) Próba szczelności
7.) Płukanie i dezynfekcja
8.) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
9.) Zasypywanie wykopów

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej znajdują się następujące 
obiekty budowlane :

1.) istn. wodociąg
2.) istn. kabel energetyczny

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

1.) istn. wodociąg
2.) istn. kabel energetyczny

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych :
           W trakcie budowy głównym zagrożeniem są roboty ziemne ze względu na swój 
charakter oraz na możliwość awarii w miejscach skrzyżowań z istn. infrastrukturą 
techniczną. W przypadku mechanicznego wykonywania wykopów należy przestrzegać 
szczególnych warunków bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą maszyn, które 
stanowią zagrożenie dla osób zatrudnionym lub znajdujących się w pobliżu. Szczególną 
ostrożność należy zachować zarówno podczas wykonania wykopów jak i ich zasypywania.
Prowadzenie instruktażu pracowników :
Każdy  pracownik  biorący  udział  w  powyższych  robotach  budowlanych  musi  posiadać
uprawnienia odpowiednie do wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu w/w sieci muszą mieć ukończone szkolenie BHP
pod kątem wykonywanych robót.
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  –
rozruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Szkolenie  wstępne  ogólne  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudnieni  pracownicy   przed
dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy
i  regulaminach  pracy,  zasadami  bhp  obowiązującymi  w  danym  zakładzie  pracy  oraz
zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami,
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oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Na placu budowy powinny być udostępnione  do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące :

a. wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub
zagrożeniami zdrowia pracowników

b. obsługi maszyn i urządzeń technicznych
c. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
d. udzielania pierwszej pomocy.

Środki techniczne i komunikacyjne zapobiegające ewentualnemu 
niebezpieczeństwu :

W trakcie wykonywania robót budowlanych przy w/w inwestycji pracownicy 
zobowiązani są do używania sprzętu ochronnego ( okulary ochronne, rękawice, tarcze) oraz 
odpowiedniej odzieży ochronnej.
Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy. Prace wykonywane
na potrzeby w/w projektu wykonywać zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i
normami.
Osoba  kierująca  pracownikami  jest  zobowiązana  jest  do  organizacji,  przygotowania  i
prowadzenia  prac,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników  przed  wypadkami  przy
pracy, chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
Podczas prac należy przestrzegać ściśle przepisów BHP i p.poż.. obowiązujących na dzień
wykonywania robót a w szczególności :
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
późn.zm.) art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z późn.zm.)
-  ustawa  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o  dozorze  technicznym (Dz.U.Nr  122  poz.1321  z
póź.zm.)
-  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
-  rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki Socjalnej  z  dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)
-  rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki Socjalnej  z  dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie
rodzajów prac wymagających szczególnej  sprawności psychofizycznej  (Dz.U.Nr 62 poz.
287)
-  rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki Socjalnej  z  dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)
-  rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki Socjalnej  z  dnia 29 maja 1996 r.  w sprawie
uprawnień  rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i  higieny pracy, zasad opiniowania
projektów  budowlanych,  w  których  przewiduje  się  pomieszczenia  pracy  oraz  trybu
powoływania  członków  Komisji  Kwalifikacyjnej  do  Oceny  Kandydatów  na
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
-  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  profilaktycznych
posiłków                  i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r.  w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- 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).

Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 
poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.

                                                                                          ........................................…
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ROZDZIAŁ III

PROJEKT BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA
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Opis techniczny 

do projektu sieci wodociągowej po działkach nr 305/3, 306/3, 311, 314/36, 314/34, 313/3,
313/12 w ul. Szkolnej, obręb 0011 Kalej, 42-130 Wręczyca Wielka.

1. Podstawa opracowania.
1.1  Zlecenie inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych
1.3. Wizja lokalna w terenie
1.4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej nr GK.6342.20.2015 z dn. 30.03.2015r.
1.5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
       odbiorze 

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje budowę sieci wodociągowej po działkach nr 305/3, 306/3,

311, 314/36, 314/34, 313/3, 313/12 w ul.  Szkolnej, obręb 0011 Kalej, 42-130 Wręczyca
Wielka.

Źródłem wody dla projektowanego wodociągu   Ø125/11,4mm PE100RC, SDR 11
jest istniejący  wodociąg źródłowy o średnicy Ø160 PCV w ulicy Szkolnej

3.   Stan istniejący 
 Na przedmiotowych działkach zlokalizowano następujące uzbrojenie terenu:
- istn. wodociąg 
- istn. kabel energetyczny 

4.  Stan projektowany.
4.1.  Sieć wodociągową projektuje się zgodnie z warunkami technicznymi z istniejącego
wodociągu Ø160 PCV zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Szkolnej . Włączenie do
sieci  wodociągowej  realizować  poprzez  zabudowanie  trójnika   150/100/150 .  Sieć
wodociągową projektuje się z rur wodociągowych  ciśnieniowych Wavin PE-RC SDR 11
PN16  Ø125/11,4  mm  PE100RC,  SDR  11,  łączonych  za  pomocą  zgrzewania
elektrooporowego  ,   zgodne  z  normą  PN  EN  12201-2  oraz  ze  specyfikacją  PAS
1075:2009.04  z  potwierdzeniem wykonania  badań  na  wyrobie  (a  nie  na  granulacie)  w
niezależnym instytucie:  . W przypadku zastosowania rur innych producentów wymagana
jest aprobata IBDiM. Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny
mieć  atest  dopuszczenia  do  eksploatacji,  wydany  przez  właściwe  organy  państwowe,
upoważnione do wydawania takiego świadectwa. Wymagany jest atest  higieniczny PZH
oraz aprobata techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych
oraz możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej, 

4.2.  Uzbrojenie
Zaprojektowano  uzbrojenie  wodociągu  w  armaturę  odcinającą  i   cztery  hydrant

przeciwpożarowe podziemne Ø80. Można ze względu na niezawodność i łatwość montażu
zastosować armaturę  firmy Hawle.  Skrzynki  do zasuw i  hydrantów osadzić  na  blokach
betonowych o wymiarach 0,6x0,5x0,1 m dla łatwiejszego ich odszukania. 
W trakcie realizacji w/w inwestycji istnieje możliwość uszkodzenia drogi o nawierzchni
szutrowej  utwardzonej,  z  uwagi  na  to  wykonawca  jest  zobowiązany  na  odtworzenie
nawierzchni zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Urząd Gminy właściwego dla danej
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lokalizacji.  Na  wszystkich  zmianach  kierunku  należy  stosować  kształtki  systemowe
segmentowe do zgrzewania elektrooporowego.

       Przed hydrantami na przewodzie doprowadzającym należy zamontować zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia
11 lipca 2003 r.) armaturę zaporową (zasuwę) wraz z późniejszymi zmianami. Pozwala to
przeprowadzić montaż lub wymianę hydrantu lub jego części, bez przerwania zasilania w
wodę  dalszej  części  wodociągu.  Przed  montażem  należy  w  wykopie  odpowiednio
przygotować  powierzchnię  posadowienia  hydrantu  i  zwrócić  uwagę  na  jego  głębokość
zabudowy.

Montaż przeprowadza się na odpowiednim łuku kołnierzowym ze stopką o średnicy DN 80,
który  zapewnia  poprawne  ustawienie  hydrantu.  Kolano  stopowe  powinno  być  mocno
posadowione, a powierzchnia kołnierza musi być pozioma. Hydranty posiadają osadzoną w
stopie uszczelkę kołnierzową, co ułatwia ich montaż. Do połączenia kołnierza hydrantu z
łukiem zalecamy stosować śruby nierdzewne.  Śruby należy przykręcać równomiernie na
krzyż.  Następnie  powinno  się  hydrant  odpowiednio  podeprzeć  i  odwodnić.  Hydrant
posiadają w dolnej części korpusu zawór odwadniający, poprzez który woda pozostała po
zamknięciu  hydrantu  jest  odprowadzana  na  zewnątrz  i  nie  dochodzi  do  jej  zamarzania.
Hydranty podziemne należą do grupy hydrantów odwadniających się do „0” samoczynne
opróżnienie kolumny hydrantu, zapewniające zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem
uwarunkowane jest jednak prawidłowym systemem odprowadzenia wody z odwodnienia co
należy rozwiązać poprzez: 
- wykonanie podsypki odsączającej
- odprowadzenie wody do kanalizacji
- odpompowywanie hydrantu
Dla  zaprojektowanych  hydrantów  maksymalne  ciśnienie  robocze  wynosi  PN16
bar,głębokość przykrycia 1,70m, maksymalna wydajność hydrantów przy Δp=1 bar. wynosi
153 m³/h.
Zasuwy na projektowanym wodociągu winny być zabudowane na głębokości zgodnie  z
warunkami określonymi przez właściwe normy i warunki techniczne wykonania określone
przez użytkownika w oparciu o projekt techniczny w sposób uwzględniający zabezpieczenie
przed zamarzaniem. Węzły połączeniowe należy montować zgodnie z ogólnymi zasadami
na  blokach  podporowych.  W  trakcie  montażu  zasuw  zwrócić  szczególną  uwagę  na
zachowanie współosiowości zasuwy i rurociągu oraz na równoległość kołnierzy zasuwy i
rurociągu,  niezachowanie  w/w  warunków  może  prowadzić  do  powstania  trudnych  do
przewidzenia  wartości  naprężeń  montażowych.  Zasuwa  nie  powinna  również  przenosić
obciążeń pochodzących od ciężaru rurociągów. Obsługa zaprojektowanych zasuw odbywa
się za pomocą obudów teleskopowych.  Przy  zabudowie w ziemi zalecana jest  skrzynka
uliczna sztywna lub teleskopowa
Posadowiona na płycie podkładowej lub równoważnym elemencie zapewniającym stabilne
posadowienie skrzynki. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:
•   czy zasuwa jest w pozycji „otwarta” jeśli nie, to należy ją otworzyć,
•   sprawdzić czystość wnętrza zasuwy oraz czołowych powierzchni przyłączy,
•  sprawdzić  stan  powłoki  ochronnej,  w  przypadku  stwierdzenia  drobnych  uszkodzeń
powłoki należy użyć do ich usunięcia zestawu naprawczego  lub farby renowacyjnej 
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4.3. Rury ochronne

Rura przewodowa nie powinna mieć złącza usytuowanego wewnątrz rury ochronnej.
Rury  ochronne  wykonać  z  rur  klasy  PE  100  SDR-11  o  odpowiedniej  średnicy,
uwzględniając wysokość płóz dystansowych. Rura przewodowa nie powinna mieć złącza
usytuowanego  wewnątrz  rury  ochronnej.  Końce  rury  ochronnej  uszczelnić  manszetami.
Przy przejściu przez ulice końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone poza krawędź
jezdni (wjazdu na posesje).

Przy  skrzyżowaniach  z  kablami  telekom.-  zabezpieczyć  je  pustakami  kablowymi,  a  z
kablami energ. zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną lub w obu  przypadkach zastosować
rury ochronne Arota. Miejsce kolizji z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 

5.  Układanie sieci wodociągowej
Budowę  wodociągu  należy  prowadzić  w  wykopie  wąsko  przestrzennym,

umocnionym szalunkiem rozporowo-przesuwnym, szerokość wykopu 0,9 m. Rury należy
posadowić na
warstwie piasku gr. min. 10 cm ubitej do 92 %. materiał podsypki powinien spełniać
następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm
- materiał nie może być zmrożony
- materiał nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Po  wykonaniu  wykopu,  zabezpieczeniu  skarp  i  uzbrojenia  oraz  wykonaniu
zagęszczenia i wyprofilowaniu podsypki, należy przystąpić do ułożenia sieci wodociągowej
z jej uzbrojeniem. Ułożenia rury ze spadkiem należy wykonać na wyprofilowanym podłożu
ubitym  do  92  %  pod  kątem  900,  co  stanowić  będzie  łożysko  nośne  rury.  Następną
czynnością  jest  wykonanie  obsypki  wodociągu.  Obsypka  rury  musi  być  wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu
winna  być  prowadzona  aż  do  uzyskania  grubości  warstwy  przynajmniej  30  cm  (po
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki ma spełniać te same wymagania co
stawiane  podsypce.  Obsypkę  zagęścić  do  92  %  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.
Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu
stronach przewodu. Przy zagęszczaniu ważne jest aby uniknąć pustych przestrzeni pod rurą.
Pierwsza  warstwa  aż  do  osi  rury  powinna  być  zagęszczona  ostrożnie,  ażeby  uniknąć
uniesienia się rury. Do wykonania zasypki wykorzystać grunt rodzimy. Nie można używać
dużych kamieni i głazów narzutowych. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  we  wszystkich  miejscach  skrzyżowań  istniejącego
uzbrojenia  z  projektowanym  wodociągiem  do  wykonania  przekopów  kontrolnych,
potwierdzających stan przyjęty w projekcie na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych.
Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.
W trakcie realizacji i odbioru wodociągu należy przestrzegać wymagań: PN-81/B-10725 –
Wodociągi. Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-83/8836-02
–  Wykopy  otwarte  pod  przewody  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Przed  zasypaniem
wodociągu należy dokonać powykonawcze pomiary geodezyjne oraz próby i odbiory wg
obowiązujących przepisów. Po ułożeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzić próbę
szczelności oraz wykonać płukanie i  dezynfekcję przewodu. Po zakończeniu robót teren

25



doprowadzić do stanu pierwotnego. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną
z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy układać na wysokości 30 cm nad sklepieniem
rury z wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw i hydrantów.

6.  Warunki gruntowo-wodne
Badań  podłoża  gruntowego  dla  danego  terenu  nie  wykonano.  Na  podstawie

obserwacji  terenu  projektowanego  wodociągu  stwierdzono  że  istnieją  proste  warunki
gruntowe.  Poziom  wody  gruntowej  na  terenie  projektowanej  inwestycji  jest  zmienny,
zależny od pory roku i występujących opadów. Odwodnienie wykopu o ile zaistnieje taka
konieczność najkorzystniej przeprowadzić w schemacie jedno i dwurzędowym zestawem
igłofiltrowym.  Na  odcinkach  realizowanego  wodociągu  gromadzącą  się  wodę  należy
usuwać poprzez pompowanie bezpośrednio z wykopu.
W  przypadku  gdy  podczas  realizacji  projektowanego  wodociągu  stwierdzone  zostaną
odmienne  –  gorsze  warunki  posadowienia  należy  wezwać  projektanta  celem dokonania
zmian w dokumentacji.

7.  Przepisy BHP
Wykopy wykonywane będą częściowo w ulicy czynnej, w związku z tym miejsca

prowadzenia  robót  winny  być  odpowiednio  zabezpieczone  i  oznakowane.  Rejon
prowadzenia robót powinien być odpowiednio zabezpieczony barierkami ochronnymi, od
zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien zostać odpowiednio oświetlony. Przed
przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących
przepisów BHP i  wyposażeni  w odzież  ochronna.  Przy  prowadzeniu robót  ziemnych w
bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w
poziomie i pionie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu ciężkiego sprzętu.
Prace w pobliżu słupów energetycznych wykonywać z dużą ostrożnością, pod nadzorem
Wydziału Utrzymania Sieci Zakładu Energetycznego.
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym, należy opracować projekty organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnić je z właściwym zarządcą drogi, a co się z tym
wiąże  oznakowanie  ulic  i  rejonu robót  winno być wykonane  zgodnie  z  tym projektem.
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne i umocnione. 

8. Roboty ziemne.
W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne i inne urządzenia nie podane w projekcie
jak kable, rurociągi itp. roboty ziemne należy przerwać, zawiadomić odpowiednie instytucje
i  dalsze  prace  wykonać  z  ich  zgodą  zabezpieczając  wymienione  urządzenia  w  sposób
wskazany przez te instytucje. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację
geodezyjną przyłącza przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.  Odbioru
technicznego należy dokonać przy współudziale Inwestora, Kierownika budowy.

Całość robót wykonać zgodnie z:
1. Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-

montażowych cz.II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

3. Zarządzeniem  nr.  60  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów
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Budowlanych  z  dnia  29  grudnia  1972  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  wodociągowe  i
kanalizacyjne.

                                                                            Opracował : mgr inż. Michał Krysiński
Wręczyca Wielka, 2015
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