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Poznań dnia 15 maja 2019 r. 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy remontu ulicy Ogrodowej 

w Poznaniu na odcinku od ul. Krysiewicza do ul. Półwiejskiej został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

1. Projektant      ......................................................................... 
        mgr inż. Zenon Jurga    

          Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  

Robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności dróg 
 nr ewid.: 165/73 WZDP Poznań 

 
 
 
 
 
 

2. Sprawdzający    ......................................................................... 
        mgr inż. Jacek Holtzer 
             Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności dróg 
     nr ewid.: 33/69 i 40/72 WZDP Poznań 

 
 
 

 
 
Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego – w załączeniu. 
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2. OPIS TECHNICZNY 
do projektu remontu ulicy Ogrodowej w Poznaniu  
na odcinku od ul. Krysiewicza do ul. Półwiejskiej 

 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Ogrodowej w Poznaniu (na odcinku od ul. 

Krysiewicza do ul. Półwiejskiej) o długości odcinka 0,090 km.  

Podstawą opracowania są: 

- wytyczne Inwestora tj. Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 

- aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 

- wyrysy z ewidencji gruntów 

- opinia geotechniczna 

- obowiązujące normy i przepisy. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem remont ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Ratajczaka do 

ul. Krysiewicza stanowi II etap realizacji.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

2.1 Ruch drogowy 

Ulica Półwiejska leży w strefie zamieszkania w rozumieniu przepisów prawa o ruchu 

drogowym.  

Z uwagi na dopuszczenie do ruchu pojazdów obsługujących posesje (w tym punkty 

handlowo-usługowe) przyległe do ulicy Ogrodowej tj. pojazdy ciężarowe i dostawcze - do celów 

wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto ruch lekki KR1.  

 

2.2 Stan zagospodarowania  

Obecnie ulica Ogrodowa posiada jezdnię brukową z kostki kamiennej rzędowej wysokości 

16cm o szerokości jezdni 6,80-9,80 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,70-3,50 m z kostki 

brukowej betonowej oraz częściowo z płyt kamiennych granitowych. Szerokość ulicy w liniach 

zabudowy (rozgraniczających) wynosi min. 14,50 m i pozostaje bez zmian w stanie władania. 

W części przyległej do ul. Krysiewicza znajduje się skwer przewidziany do rewitalizacji wg 

odrębnego projektu autorstwa PROSYSTEM – Poznań z 2017 r. 

Stan nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Krysiewicza do ul. Półwiejskiej 

ocenia się jako bardzo zły.  Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o ścianach łupanych wymaga 

już obecnie co najmniej przełożenia, z wypełnieniem spoin wysokowytrzymałą zaprawą z cementu 

i miału kamiennego.  

Skrzyżowania ul. Ogrodowej z ulicami bocznymi Krysiewicza i Półwiejską – zwykłe bez 

sygnalizacji świetlnej. Ulica Krysiewicza posiada nawierzchnię jezdni z mas mineralno-asfaltowych. 
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Uzbrojenie ulicy Ogrodowej stanowią przewody wodociągowe, kable energetyczne, kable 

telefoniczne, kanalizacja ogólnospławna, gazociągi i przyłącza do budynków. 

Oświetlenie ulicy Ogrodowej latarniami na wysięgnikach mocowanych do ścian przyległych 

budynków – pozostaje bez zmian.  

Odwodnienie ulicy Ogrodowej obecnie odbywa się poprzez wpusty deszczowe podłączone 

przykanalikami do kanalizacji ogólnospławnej. W projekcie uwzględniono regulację pionową kratek 

deszczowych wraz z oczyszczeniem wpustów.  

Ulica Ogrodowa jest drogą gminną - dojazdową (klasy „D”). Istniejące ulice boczne tj. ul. 

Krysiewicza i ul. Półwiejska są również ulicami klasy „D” (dojazdowymi). Ulica Półwiejska leży 

w „strefie zamieszkania”. 

2.3 Charakterystyka zieleni istniejącej 

W pasie ulicy Ogrodowej zieleń związana z gruntem nie występuje. W części przyległej do ul. 

Krysiewicza znajduje się skwer przewidziany do rewitalizacji wg odrębnego opracowania.  

2.4 Zagospodarowanie terenu przyległego 

Ulica Ogrodowa leży w strefie zabudowy wielorodzinnej i handlowo-usługowej. 

 

2.5 Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Ryc. 1. Widok ulicy Ogrodowej od strony ul. Krysiewicza 
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Ryc. 2. Stan nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej 

 

 

Ryc. 3. Stan krawężników ze ściekiem po stronie lewej 
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Ryc. 4. Widok ul. Ogrodowej od strony ul. Półwiejskiej 

 

 

Ryc. 5. Stan krawężnika ze ściekiem po stronie prawej 
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Ryc. 6. Widok na istniejący chodnik z płyt kamiennych i kostki brukowej betonowej (strona lewa) 

 

Ryc. 7. Stan wpustów deszczowych 
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3. Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na przedmiotowym terenie jest opracowany (obowiązujący) miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr V/49/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

8 stycznia 2019 r. – Dz. Urz. WW z 2019 poz. 932 ).  

Zgodnie z ustaleniami planu ustala się: 

- klasę drogi dojazdową 

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu 

- lokalizację jezdni oraz obustronnych chodników wzdłuż terenów zabudowy 

- dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu 

- zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej 

lub ogólnospławnej 

- ochronę terenu jako fragmentu układu urbanistyczno-architektonicznego centrum 

miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytków 

-na terenie KD-D nakaz nawiązania rysunku posadzki do istniejącej, historycznej 

nawierzchni brukowej 

- zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego z zewnętrznym 

układem drogowym 

- dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów 

zagospodarowania pasa drogowego 

Uchwałę RMP nr V/49/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. – Dz. Urz. 

WW z 2019 poz. 932 w sprawie mpzp dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej 

w Poznaniu wraz z rysunkiem planu przedstawiono w punkcie IV niniejszego tomu. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1 Podstawowe parametry techniczne 

- klasa ulicy „D” (dojazdowa) 

- kategoria drogi - gminna  

- prędkość projektowa Vp=30km/godz.  

- szerokość jezdni – istniejąca – 6,80-9,80 m (bez zmian) 

- szerokość chodników – obustronnie 1,70-3,50 m. (bez zmian). 

Szerokość ulicy w liniach zabudowy (rozgraniczających) wynosi min. 14,50 m i pozostaje bez 

zmian w stanie władania. 

 

4.2 Trasa dróg w planie i granice opracowania 

Oś ulicy poprowadzono po śladzie istniejącej osi ulicy Ogrodowej (w odległości 3,50m od 

krawężnika po stronie lewej ulicy).  Wyokrąglenia osi jezdni i krawędzi na W1 dokonano promieniami 

od R=30 do R=50 zbliżonymi wielkością do istniejących promieni.  
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Granice opracowania (linie rozgraniczające pas drogowy i działki przyległe) pokrywają się z 

granicami działek. Z opracowania wyłączono zagospodarowanie terenu skweru, w związku 

z budową budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 19 (wg projektu CDF – Architekci). 

 

4.3 Niweleta i spadki poprzeczne  

Niweletę jezdni należy dowiązać do rzędnych istniejących krawężników zintegrowanych ze 

ściekiem, z uwzględnieniem rzędnych wjazdów bramowych i rzędnych ulic bocznych.  

Na całym odcinku zastosowano (poza wjazdami bramowymi i skrzyżowaniem z ul. 

Półwiejską) istniejące krawężniki kamienne zintegrowane ze ściekiem. Na wjazdach bramowych 

i w rejonie skrzyżowania z ul. Półwiejską zastosowano krawężniki kamienne wtopione z oddzielnym 

ściekiem z 2 rzędów kostki kamiennej rzędowej na ławie z oporem z betonu C-12/15. Ława 

betonowa wspólna dla krawężnika i ścieku. 

Ze względu na konieczność dowiązania wysokościowego do chodników (wjazdów i wejść do 

budynków) oraz zachowania historycznego układu nawierzchni brukowej zastosowano spadki 

poprzeczne jezdni istniejące 2-3.5%.. Spadki poprzeczne i podłużne w miejscach połączenia 

z drogami bocznymi oraz wjazdów bramowych należy dowiązać do rzędnych istniejących.  

Maksymalne pochylenie podłużne wynosi 10,365%, minimalne 5,495%. 

 

4.4 Odwodnienie ulicy 

Sposób odwodnienia ulicy Ogrodowej pozostaje tak jak obecnie - poprzez wpusty deszczowe 

podłączone przykanalikami do kanalizacji ogólnospławnej.  W projekcie uwzględniono regulację 

pionową wpustów deszczowych z posadowieniem na nowych pierścieniach żelbetowych 

utrzymujących wpust. Studzienki ściekowe oraz przykanaliki należy oczyścić z osadów sprzętem 

specjalistycznym (WUKO). 

 

4.5  Urządzenia obce 

Istniejące studnie kontrolne kanalizacyjne, studzienki kablowe telekomunikacyjne oraz 

skrzynki zasuw zaworów wodociągowych i gazowych należy wyregulować do rzędnych 

projektowanego terenu. 

Istniejące zsypy piwniczne i naświetla przewidziano do regulacji przez obetonowanie 

betonem B20 z naprawą krat. 

Oświetlenie ulicy Ogrodowej latarniami na wysięgnikach mocowanych do murów budynków – 

pozostaje bez zmian.  

 

4.6 Warunki gruntowo-wodne. 

 

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych oraz badań 

archiwalnych ustalono dla badanego obszaru II kategorię geotechniczną, w złożonych warunkach 

gruntowo-wodnych. Podłoże traktować należy jako genetycznie niejednorodne. Woda gruntowa 

występuje na poziomie rzędnych 60 - 61 m n.p.m..  
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Ze względu na złożone warunki gruntowe należy przewidzieć konieczność nadzoru 

geotechnicznego nad robotami ziemnymi. 

 

5. Stan projektowany  

5.1 Nawierzchnia jezdni 

W projekcie założono wykonanie na całej szerokości jezdni nawierzchni z kostki kamiennej 

rzędowej pochodzącej z odzysku. Kostka kamienna granitowa o bokach łupanych i licu ciętym 

i płomieniowanym. Wysokość kostki -14 cm. 

Kostkę kamienną rzędową należy ułożyć na istniejącej podbudowie z betonu. W projekcie 

założono wymianę podbudowy na 50% jej powierzchni z uwagi na deformacje i uszkodzenia. 

Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 (o Rm=~14MPa) o grubości średnio 9 cm. 

Na całym odcinku zastosowano (poza wjazdami bramowymi i skrzyżowaniem z ul. 

Półwiejską) istniejące krawężniki kamienne zintegrowane ze ściekiem pochodzące z odzysku. 

Krawężniki kamienne zintegrowane ze ściekiem należy wywieźć na bazę magazynową ZDM i tam 

przyciąć piłami diamentowymi poprzecznie, aby odrzucić uszkodzenia na końcach bloków 

kamiennych. Założono, że 50% krawężników podlega przycięciu z jednej lub obu stron. Na wjazdach 

bramowych i w rejonie skrzyżowania z ul. Półwiejską zastosowano krawężniki kamienne wtopione 

z oddzielnym ściekiem z 2 rzędów kostki kamiennej rzędowej na ławie z oporem. Ława betonowa 

z betonu C12/15 wspólna dla krawężnika i ścieku. 

Jako podbudowę należy wykorzystać istniejącą podbudowę betonową (z założeniem 

wymiany podbudowy na 50% powierzchni). 

Kostkę brukową kamienną rzędową oraz krawężniki kamienne pochodzące z rozbiórki należy 

wywieźć na magazyn ZDM w Poznaniu przy ul. Energetycznej. 

Wypełnienie spoin należy wykonać miałem kamiennym 0-8mm. 

Szczelin dylatacyjnych nie przewiduje się. 

 

5.1 Nawierzchnia chodników 

Nawierzchnie chodników zaprojektowano analogicznie jak na chodniku przy ul. Krysiewicza. 

Nawierzchnię chodników o szerokości 1,50-2,25m zaprojektowano z kostki brukowej betonowej np. 

„NOVA GRANIT” o podwyższonych właściwościach antypoślizgowych w kolorze „strzegomskim”. 

Wysokość kostki 8,3 cm. 

Od strony krawężnika oraz od strony budynków zastosowano bordiurę z kostki brukowej 

betonowej np. „NOVA GRANIT” o podwyższonych właściwościach antypoślizgowych w kolorze 

„grafitowym”. Szerokość pasa bordiury przyległej do krawężnika 0,50m. 

Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów G-2 zaprojektowano warstwę (wzmacniającą 

podłoże) z betonu C8/10 i grubości warstwy 15cm.  

Spadki poprzeczne chodników – 1-3%.  

Materiały kamienne i betonowe pochodzące z rozbiórki należy wywieźć na magazyn ZDM 

w Poznaniu przy ul. Energetycznej. 



- 16 - 
 
 

5.1 Nawierzchnia wjazdów bramowych 

Na wjazdach bramowych zastosowano następującą konstrukcję nawierzchni:  

- podbudowa z betonu C-12/15 o grubości warstwy 15cm 

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm 

- nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o grubości 14 cm, o licu ciętym i płomieniowanym 

pochodzącej z magazynu ZDM z wypełnieniem spoin miałem kamiennym 0-8mm. 

Spadki poprzeczne chodników – 1-3%.  

 

6. Organizacja ruchu 

Ulica Półwiejska stanowi ciąg pieszo-jezdny leżący w strefie zamieszkania.  

Na wlotach do strefy zamieszkania umieszczone są znaki B-1, D-40 i D-41.  

Projekt organizacji ruchu został opracowany i zatwierdzony przez Urząd Miasta Poznania – 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Oddział Zatwierdzeń i Odbiorów Organizacji 

Ruchu. 

 

7. Oddziaływanie na środowisko 

W projekcie ulicy dążono do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania inwestycji na 

otoczenie poprzez: 

- zastosowanie materiałów kamiennych dla jezdni z kostki o licu ciętym i płomieniowanym,  

- regulację odwodnienia ulicy za pomocą wpustów deszczowych i ścieków 

przykrawężnikowych. 

 

 

 

Opracował: 

 
..................................................... 

Zenon Jurga 
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II. UZGODNIENIA I OPINIE 
 

1. Pozwolenie konserwatorskie nr 621 z 27-06-2019 

2. Opinia Plastyka Miejskiego z 31-05-2019 

3. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 
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III. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE 
ZDROWIA  

 
 

1. Zakres robót  

2. Wykaz istniejących obiektów 

3. Zagospodarowanie terenu zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 
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1. Zakres robót  

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Ogrodowej w Poznaniu (od ul. Krysiewicza do ul. 

Półwiejskiej) o długości odcinka 0,090 km.  

Podstawą opracowania są: 

- wytyczne Inwestora tj. Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 

- aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 

- wyrysy z ewidencji gruntów 

- opinia geotechniczna 

- obowiązujące normy i przepisy. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem remont ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. 

Krysiewicza stanowi II etap realizacji.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

 

2.1 Ruch drogowy 

Ulica Półwiejska leży w strefie zamieszkania w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Z uwagi na dopuszczenie do ruchu pojazdów obsługujących posesje (w tym punkty handlowo-usługowe) 

przyległe do ulicy Ogrodowej tj. pojazdy ciężarowe i dostawcze - do celów wymiarowania konstrukcji 

nawierzchni przyjęto ruch lekki KR1.  

 

2.2 Stan zagospodarowania  

Obecnie ulica Ogrodowa posiada jezdnię brukową z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16cm 

o szerokości jezdni 6,80-9,80 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,70-3,50 m z kostki brukowej 

betonowej oraz częściowo z płyt kamiennych granitowych. Szerokość ulicy w liniach zabudowy 

(rozgraniczających) wynosi min. 14,50 m i pozostaje bez zmian w stanie władania. W części przyległej 

do ul. Krysiewicza znajduje się skwer przewidziany do rewitalizacji wg odrębnego projektu autorstwa 

PROSYSTEM – Poznań z 2017 r. 

Stan nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Krysiewicza do ul. Półwiejskiej ocenia 

się jako bardzo zły.  Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o ścianach łupanych wymaga już 

obecnie co najmniej przełożenia, z wypełnieniem spoin wysokowytrzymałą zaprawą z cementu i miału 

kamiennego.  

Skrzyżowania ul. Ogrodowej z ulicami bocznymi Krysiewicza i Półwiejską – zwykłe bez 

sygnalizacji świetlnej. Ulica Krysiewicza posiada nawierzchnię jezdni z mas mineralno-asfaltowych. 

Uzbrojenie ulicy Ogrodowej stanowią przewody wodociągowe, kable energetyczne, kable 

telefoniczne, kanalizacja ogólnospławna, gazociągi i przyłącza do budynków. 

Oświetlenie ulicy Ogrodowej latarniami na wysięgnikach mocowanych do ścian przyległych 

budynków – pozostaje bez zmian.  
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Odwodnienie ulicy Ogrodowej obecnie odbywa się poprzez wpusty deszczowe podłączone 

przykanalikami do kanalizacji ogólnospławnej. W projekcie uwzględniono regulację pionową kratek 

deszczowych wraz z oczyszczeniem wpustów.  

Ulica Ogrodowa jest drogą gminną - dojazdową (klasy „D”). Istniejące ulice boczne tj. ul. 

Krysiewicza i ul. Półwiejska są również ulicami klasy „D” (dojazdowymi). Ulica Półwiejska leży w „strefie 

zamieszkania”. 

2.3 Charakterystyka zieleni istniejącej 

W pasie ulicy Ogrodowej zieleń związana z gruntem nie występuje. W części przyległej do ul. 

Krysiewicza znajduje się skwer przewidziany do rewitalizacji wg odrębnego opracowania.  

2.4 Zagospodarowanie terenu przyległego 

Ulica Ogrodowa leży w strefie zabudowy wielorodzinnej i handlowo-usługowej. 

 

3. Zagospodarowanie terenu zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

Bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi mogą zagrażać następujące elementy zagospodarowania 

terenu: 

• ulica, a zwłaszcza występujący ruch drogowy 

W projekcie ulicy dążono do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania inwestycji na 

otoczenie poprzez: 

- zastosowanie materiałów kamiennych dla jezdni z kostki kamiennej ciętej i płomieniowanej, dla 

chodników z kostki brukowej betonowej 

- wypełnienie spoin w nawierzchni z kostki kamiennej miałem kamiennym 

- regulację odwodnienia ulicy za pomocą wpustów deszczowych i ścieków przykrawężnikowych. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia: 

• związane z terenem budowy w czasie realizacji robót 

• związane z zagrożeniem środowiska  

• związane z ochroną przeciwpożarową 

• związane z materiałami szkodliwymi dla otoczenia stosowanymi w procesie 

technologicznym 

• związane z ochrona własności publicznej i prywatnej 

• związane z ochroną i utrzymaniem robót 

• związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony zdrowia. O fakcie przeszkolenia należy 

przechowywać pisemne potwierdzenia pracowników oraz osób prowadzących szkolenie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

6.1  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

6.2  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

 

6.3  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowe. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

6.6  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

  

6.7  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

6.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
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robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.9 Roboty ziemne i wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 

w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących przewodów podziemnych należy wykonywać ręcznie. 

Dane szczegółowe o przebiegu urządzeń podziemnych należy uzyskać na podstawie próbnych 

przekopów w terenie. 

Wykopy pod przewody kanalizacyjne należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody 

wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20m. 

 

 

 

       Opracował: 

 

..................................................... 

mgr inż. Zenon Jurga 
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IV.  WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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V.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Plan orientacyjny     1:5 000 

2. Plan sytuacyjny – stan projektowany  1:250 

3. Przekroje normalne     1:50 

4. Przekrój podłużny      1:50/500 

5. Plan sytuacyjny – stan istniejący   1:250 

6. Plan zagospodarowania skweru wg opracowania  

   PROSYSTEM z 2017 r.    1:250   

7. Mapa zasadnicza – stan istniejący   1:500 

 


