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Podstawa opracowania: 
- uzgodnienia robocze z Inwestorem, 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
- zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót, 
- roboty rozbiórkowe 
- wykonanie urządzeń odwodnienia 
- wykonanie konstrukcji drogi, zjazdów i chodników 
- wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników 
- montaż krawężnika na ławie betonowej 
- wymiana słupów oraz opraw oświetlenia ulicy 
- roboty porządkowe 
- zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na działkach będących przedmiotem opracowania lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie znajdują się: 
- budynki jednorodzinne 
- budynki zabudowy wielorodzinnej  
- budynki oświatowe 
 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- Nie projektuje się. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas wystąpienia. 
- zabezpieczenie terenu, gdzie będą prowadzone roboty budowlane, 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi opracować instrukcję bezpiecznego 
ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac, 
- wszystkich przebywających na terenie budowy obowiązuje nakaz stosowania niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej, 
- wszystkie prace związane z budową wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych ustanowić Kierownika Budowy, 
- teren wokół prowadzonych robót budowlanych zabezpieczyć ogrodzeniem lub taśmami 
ostrzegawczymi, 
- wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producentów 
materiałów budowlanych, 
- pracownicy prowadzący roboty budowlane powinni być uprzednio przeszkoleni pod względem BHP, 
- wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
- Nie dotyczy. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających w wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- Nie dotyczy. 
 
Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych. 
- Wszyscy uczestniczący w procesie budowlanym mają obowiązek współdziałania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i to zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji budowy. 
- Bezpośredni nadzór nad BHP, na poszczególnych stanowiskach sprawują kierownik robót, stosownie 
do zakresu obowiązków. 
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OPIS TECHNICZNY  
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem Gminą Głogówek 

a P.P.U.H. „PK” Patryk Kawa, 47-244 Lubieszów, ul. Leśna 28 B  
- wizja lokalna i pomiary z natury, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- aktualne instrukcje, wytyczne, normy i normatywy techniczne, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 
430); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90 z 2000 r., poz. 
1006), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 
dnia 21 listopada 2003 r., z późn. zmianami); 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz. 
2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z późn. zmianami); 
- Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM 2001, 

 
2. CEL OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę ul. Korfantego w Głogówku w celu poprawienia 
bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu. 

 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: „Przebudowa ul. Korfantego w 
Głogówku” obejmujący zakresem: 
- roboty rozbiórkowe 
- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi,  wjazdów i chodnika  
- wykonanie warstwy odsączającej 
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
- wykonanie nawierzchni  jezdni z kostki granitowej 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  
- remont kanalizacji deszczowej, regulację wpustów i urządzeń znajdujących się w zakresie 
inwestycji 
- wymiana słupów oraz opraw oświetlenia ulicy  
- roboty porządkowe 
 
4. PARAMETRY TECHNICZNE 

 Obiekt – droga gminna 
 Klasa drogi – lokalna „D” 
 Prędkość projektowa 30 km/h 
 Kategoria ruchu – KR1-KR2 
 Długość –  185,61  m  
 Szerokość drogi -  7,50 m 
 Szerokość chodnika 2,00 m 
 Spadek poprzeczny 2% 

 
 
 



Przebudowa ul. Korfantego w Głogówku 
PROJEKT BUDOWLANY 

 

 - 7 - 

5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projektowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowości Głogówek, gmina, 
powiat prudnicki województwo opolskie pomiędzy skrzyżowaniem z drogą powiatową ul. 3 
Maja a skrzyżowaniem z drogą wojewódzka nr 416 ul. Kościuszki. 
Istniejące uzbrojenie: 
- wodociągowe 
- kanalizacja deszczowa 
- sieć gazociągowa  
- sieć energetyczna 
- sieć teletechniczna 
Projektowana droga gminna jest własnością Inwestora zlokalizowana na działce nr  392. 
Istniejąca nawierzchnia drogi wykonana z kostki granitowej  w  średnim stanie technicznym. 
Na przedmiotowym terenie znajdują się: 
- budynki zabudowy jednorodzinnej 
- budynki zabudowy wielorodzinnej  
- budynki oświatowe 

 
6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Projektowany układ komunikacyjny nie będzie wnosił zmian w istniejącej sieci drogowej i 
relacjach łączących się dróg. Na całym analizowanym odcinku zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia drogi z kostki granitowej (istniejącej z rozbiórki), poddana zostanie  przebudowie 
konstrukcja zjazdów i chodnika. Nowa nawierzchnia w znacznym stopniu usprawni 
komunikację samochodową, poprawi komfort oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
pieszego. Układ komunikacyjny projektowanej drogi stanowi dojazd do prywatnych posesji, 
budynków zabudowy wielorodzinnej oraz budynków oświatowych. Projektowana droga łączy 
się z drogami wyższej kategorii. 
Planowany jest remont istniejącego systemu odwodnienia polegająca na demontażu i 
rozbiórce części  wpustów, studni oraz kolektora. 
Krawędzie jezdni zakończone krawężnikiem betonowym wystającym 15x30x100 cm wzdłuż 
trasy chodników oraz najazdowym 15x22x100 cm na wjazdach zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu oraz przekrojami konstrukcyjnymi.  Obramowanie chodników 
projektuje się obrzeża betonowe 8x30x100 cm. Rzędne wysokościowe drogi dostosowane są 
do istniejących skrzyżowań oraz wjazdów, przekrój poprzeczny daszkowy 2%.  
 
Projektuje się wyniesione  przejście dla pieszych o szer. 4,00m oznakowane malowaniem 
grubowarstwowym farbą chlorokauczukową.  Wyniesienie przejścia dla pieszych wynosi 10cm 
ponad powierzchnię jezdni. Rampę najazdową projektuje się na długości 1,50m. Z uwagi na 
zapewnienie prawidłowego odwodnienia konieczne jest wykonanie wzdłuż przejścia ścieków 
przykrawężnikowych szerokości 20 cm z kostki granitowej.  
 
Oświetlenie przejścia dla pieszych będą zapewniały  dwa słupy z oprawą typu  BGP281 T25 
1xLED45-4S/730 FP DPR1 oświetlenie przejścia dla pieszych. 

 

6.1.1 Konstrukcja drogi:  
-kostka granitowa         11 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      8 cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0-31,5 mm    10 cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5-63 mm     20 cm 
- warstwa odsączająca z pospółki                               10 cm 

         Razem  59 cm 
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6.1.2. Konstrukcja chodnika:  
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.     8 cm  
- podsypka z grysu kamiennego gr.      3 cm 
- podbudowa z tłucznia kamiennego  0-31,5 mm gr.    15 cm 
- warstwa odsączająca z pospółki gr.       10 cm 

Razem:   36 cm 
6.1.3. Konstrukcja wjazdów:  
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.     8 cm  
- podsypka z grysu kamiennego gr.      3 cm 
- podbudowa z tłucznia kamiennego  0-31,5 mm gr.    20 cm 
- warstwa odsączająca z pospółki gr.       10 cm 

Razem:   41 cm 
6.3. Odwodnienie 
- odprowadzenie wody opadowej grawitacyjne powierzchniowe do studni ściekowych 
istniejącej  kanalizacji deszczowej. 

 
6.4. Trasowanie 
Trasa w planie 
Rozwiązania sytuacyjne zostały dostosowane do warunków terenowych. Trasa składa się z 
odcinków prostych oraz łuków km 0+000 do 0+185,61  km . Projektowane są łuki poziome o 
promieniach od R=300 do R=500 m.  
 
Trasa w przekroju podłużnym 
Rozwiązania wysokościowe zostały dostosowane do istniejącego terenu. 
Projektowana niweleta posiada następujące parametry techniczne: 
- maksymalne pochylenie imax = 3 %, 
- minimalne pochylenie imin = 0,5%, 
 
Trasa w przekroju poprzecznym 
Projektowana trasa będzie miała przekrój  jedno-jezdniowy dwupasowy, jezdnię szerokości 
7,50  m, na odcinkach  prostych spadek daszkowy 2%. 
Na rysunkach przekrojów pokazano podział funkcjonalny jezdni projektowanej oraz 
charakterystyczne wymiary i dane konstrukcyjno – materiałowe. 
 
6.5.  Kategoria geotechniczna obiektu 
- obiekt należy do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla 
których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, 
- poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, 
- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

 
7.0. Schematy konstrukcyjne. 
Obciążenia zgodnie z PN. 
 
8.0.  Ochrona zabytków. 
Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków. 
9.0. Wpływ eksploatacji górniczej. 
Na terenie objętym inwestycją nie występują szkody górnicze. 

 
10.0.  Ochrona przeciwpożarowa. 
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Roboty budowlane związane z wykonaniem zjazdu zostały zaprojektowane z materiałów 
niepalnych. 
Zagrożenie wybuchem nie występuje, gdyż nie stosuje się materiałów powodujących 
wytworzenie substancji grożących wybuchem. 

 
11.0. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko. 
11.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 
 Nie przewiduje się lokalizowania urządzeń lub też realizacji procesów technologicznych , 
które byłyby źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
11.2. Wytwarzanie odpadów stałych. 
Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przyrostu ilości odpadów. 
Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji  zostaną usunięte i wywiezione na 
składowisko odpadów. 
11.3. Emisja hałasu i wibracji oraz promieniowania jonizującego i zakłóceń 
elektromagnetycznych. 
W obiekcie będącym przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje się funkcjonowania 
źródeł hałasu, wibracji oraz emitujących promieniowanie jonizujące i zakłócenia 
elektromagnetyczne o wielkim natężeniu. 
11.4. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na funkcjonowanie 
znajdujących się w otoczeniu ekosystemów przyrodniczych. 

Nie projektuje się zmiany odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
11.5. Ocena przyjętych w projekcie rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych 
w aspekcie ograniczenia lub eliminacji wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
inne obiekty budowlane. 
Projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana, z mocy przepisów szczególnych o ochronie i 
kształtowaniu środowiska do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. 
 
12. Stan terenowo prawny 
Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejącego pasa drogowego 
drogi gminnej - nie powodując tym samym potrzeby zajmowania terenów nie                 
będących własnością Inwestora. Powyższe informacje o charakterze terenowo - prawnym 
zaczerpnięto z planu zagospodarowania przestrzennego, planowana inwestycja jest zgodna z 
miejscowym planem zagospodarowania terenu.  
 
13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu – zgodnie z art 34. Ust. 3 pkt.5) PB. 
Przebudowa drogi zlokalizowana jest w na działkach nr: 392 które są własnością inwestora – 
Gminy Głogówek. Realizacja inwestycji nie wymaga wejścia na działki sąsiednie a jej obszar 
odziaływania zamyka się w granicach tych działek. Planowana inwestycja została 
zaprojektowana w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jej usytuowania i 
przeznaczenia. Parametry inwestycji zostały dostosowane do wymagań bezpieczeństwa 
ruchu na drodze. Planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania 
terenów sąsiednich, w tym zabudowy tego terenu. Nie ograniczy również dostępu do drogi 
publicznej.  Zadanie inwestycyjne nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich 
przez uciążliwości powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie wpłynie 
na istniejącą zieleń i drzewostan.  
Przyjęte rozwiązania projektowe są zgodne z: 

 Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 
1336.) wraz z przepisami wykonawczymi, 
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 Rozporządzeniem 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 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430) 
 
Uwagi ogólne: 
- na czas wykonywania robót uwzględnić zapewnienie dojazdu i dojść do posesji, 
- na etapie projektu przewiduje się, że materiały z rozbiórki zostaną wywiezione z terenu 
budowy i przekazane do utylizacji, 
- Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć karty odpadów na materiały, które zostaną 
wywiezione z budowy i przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Wykonawca opracuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót i 
uzyska wymagane zgody, 
- Wykonawca na etapie prowadzenia robót powinien uwzględnić odpowiednie badania i 
kontrole jakości robót, 
- Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie, 
 
Wytyczne wykonania 
- wszelkie roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
normami w zakresie budownictwa i sztuką budowlaną, 
- roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia i 
nadzorowania robót budowlanych, 
- Art. 21 Prawa Budowlanego. 
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 
- wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 
realizacji, 
- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia 
możliwości powstania zagrożenia oraz wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
 
 

OPIS TECHNICZNY BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
Wstęp  
Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia ulicy Korfantego w Głogówku. 
 
Podstawa opracowania   
Projekt opracowano na podstawie: 
 Mapa zasadnicza do celów projektowych. 
 Obowiązujących przepisów i norm technicznych. 
 Zlecenia inwestora. 

 
Dane energetyczne. 

 Napięcie zasilania: 0,4/0,23 kV, 
 Moc przyłączeniowa szczytowa oświetlenia: 0,4 kW z sieci TAURON Dystrybucja S.A. 
 Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania, 
 Miejscem zasilania  projektowanej linii oświetleniowej jest szafa oświetlenia ulicznego SOU. 
 Długość projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 wynosi 234 m w ziemi + 30 m w 

projektowanych słupach oświetlenia ulicznego. 
 Ilość projektowanych słupów typu SAL-70k + fundament B-71 wynosi 8 szt. 
 Ilość projektowanych słupów typu SAL-5 + fundament B-50 wynosi 6 szt. 
 Ilość projektowanych opraw typu PHILIPS BGP281 T25 1xLED45-4S/730 FP DPR1 wynosi 6 

sztuki. 



Przebudowa ul. Korfantego w Głogówku 
PROJEKT BUDOWLANY 

 

 - 11 -

 Ilość projektowanych opraw typu Philips BGP281 T25 1xLED56-4S/740 FP DM10 wynosi 8 
sztuk. 

 Ilość projektowanych WR-14/1/1,5/5 wynosi 8 sztuk. 
 
Zakres projektu 
Zakres dotyczyć będzie budowy oświetlenia ulicznego ulicy Korfantego w Głogówku. W 
projekcie tym uwzględniono wymagania inwestora w zakresie słupów oraz warunki 
przyłączenia. 
 
Zasilanie elektryczne 
Projektowane oświetlenie uliczne zasilić z projektowanej szafy SOU. Zaprojektowano 8 sztuk 
słupów SAL-70k, na których będzie zamontowana będzie oprawa oświetlenia ulicznego typu 
Philips BGP281 T25 1xLED56-4S/740 FP DM10. Zaprojektowano również 4 sztuki słupów SAL-
5 do oświetlenia przejść dla pieszych, na których będzie zamontowana będzie oprawa 
oświetlenia ulicznego typu PHILIPS BGP281 T25 1xLED45-4S/730 FP DPR1. Projektowane 
oświetlenie uliczne będzie zasilane kablem YAKXS 4x35mm2 od SOU. Miejscem dostarczania 
energii elektrycznej będą zaciski prądowe na słupie linii napowietrznej– obwód oświetlenia 
ulicznego, w kierunku instalacji odbiorcy. 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4kV jest układem bezpośrednim. 
Miejscem zainstalowania układu pomiarowego jest Szafa SOU. 
Zabezpieczenie główne to 10A, wkładka topikowa zwłoczna. 
 
Linia kablowa, słupy linii oświetleniowej i oprawy. 
Linia kablowa zasilająca projektowane oświetlenie uliczne realizowana będzie za pomocą kabla 
typu YAKXS 4x35mm2 z projektowanej SOU, do której należy podłączyć projektowane 
uziemienie ochronne w postaci bednarki Fe-Zn 30x4mm od słupa do słupa. 
Moc szczytowa przewidziana tylko dla projektowanego oświetlenia ulicznego budowanego 
wynosi PS = 0,4kW z sieci Tauron Dystrybucja. Projektowane oświetlenie uliczne oświetlać 
będzie pas drogowy. Projektowane oświetlenie uliczne będzie załączane automatycznie 
poprzez sterownik np.: RABBIT CPA-4 w SOU. 
Linię kablową, stanowiska słupowe  i oprawy pokazano na rys. nr E-01 i E-02. 
 
1.1 OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
Dla przyłącza z istniejącego słupa linii napowietrznej  
 
Moc szczytowa PS=0,4kW. 
 
Kabel YAKXS 4x35mm2 – od SOU do ostatniego słupa – 165m 
RLINII 4x35 = 0,13 Ω;   XLINII 4x35 =0,052 Ω;  ZLINII 4x35 =√(2x0,13)2+0,0522) = 0,26Ω; ΔU%-LINII 4x35 = 0,3%;    
Pi=0,4kW;   Ps=0,4kW 
  warunek jest spełniony 
 
 
Projektowane obwody moc 

P 
moc Ps prąd IS Typ 

przewodu 
Długość 

przewodu 
 U 

 kW kW A  m % 
       
Szafa SOU – słup 01/12 0,4 0,4 0,6 YAKXS 4x35 165 0,3 
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Projektowany przewód YKY 3x2,5mm2 od słupa ostatniego o L=7m do oprawy \ 

S
lROPRAWA *


 

 05,0
5,2*57

7
OPRAWAR

 → Zoprawa = 1,25*2*ROPRAWA + ZLINII 4x35 = 0,125Ω + 0,66Ω = 0,79Ω 
Zoprawy = 0,8Ω 
 
IZ0-OPRAWA = 287A  dla t=0,4s;  Zoprawy = 0,8Ω dla IZ0-OPRAWA; 
 
Idd = 33A  dla YKY 3x2,5mm2 

 

PS = 0,03kW,  IS = 0,15A dla oprawy,  Ibn-oprawy = 4A zwłoczna, 
 
Ia-oprawy = 40A dla t≤0,4s,  Ia-oprawy – prąd wymagany do zadziałania wkładki topikowej 4A, 
 
IS = 0,15A  Ibn-oprawy = 4A  IZ0- oprawy = 287A dla oprawy; 
 
Z oprawy  * Ia-oprawy = 32,0V  Uo = 230V - warunek jest spełniony 

%200*
**
*

2
11

f

s
oprawa US

lPU



  

%007,0%200*
230*5,2*57

7*35
2 Uoprawa

 
 
∆Uoprawa  = 0,007 % - istniejący spadek napięcia 
 
∆U = ∆U oprawa  + Σ∆U  = 0,007+ 0,3 = 0,307 < 4%  warunek spełniony 
 
§ 46.Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszczalna wartość napięcia w sieci niskiego napięcia 
zasilającego mieściła się w przedziale 230/400 V +6 % / -10 %, a od dnia 1 stycznia 2009 r. 
230/400 V +10 % / -10 %. 
 
Warunki dla oświetlenia drogowego: 
Lśr = 0,5cd/m2, U0 = 0,35, klasa światła G4, TI = 15%, 
SIR = 0,5, UL = 0,4, droga kategorii ME5 wg PN-EN 13201.  
Dopuszczalne obciążenie słupów: 
Zgodnie z mapą stref wiatrowych w Polsce, Lubieszów należy do II strefy wiatrowej. Do 
obliczeń przyjęto II strefę wiatrową i 3 kategorię terenu. Współczynnik obciążenia wiatrem 
wynosi 1,2 dla klasy B. 
 
1.2 Ochrona przeciwporażeniowa. 
W projektowanym oświetleniu ulicznym przewidziano sieć typu TN-C od strony zasilania przez 
Tauron Dystrybucja. Ochronie podlegają wszystkie elementy urządzeń elektrycznych, które 
normalnie nie powinny znaleźć się pod napięciem, jednak przerzut napięcia może spowodować 
porażenie prądem elektrycznym. Do urządzeń tych zaliczyć należy oprawy I klasy ochronności. 
W objętej projektem instalacji elektrycznej maksymalny dopuszczalny czas wyłączenia wynosi 
w liniach zasilających 5s, a w instalacji  odbiorczej 0,4s. Samoczynne wyłączenie zasilania 
będzie realizowane przez wyłączniki nadmiarowo prądowe, dla których przeprowadzono 
obliczenia sprawdzające. 
 
Próby i badania powykonawcze wg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego 
napięcia – część 6: Sprawdzanie. 
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Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji 
powinna być poddana próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania w/w 
normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego należy wykonać pomiary: 

 Ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych, 

 Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych, 
 Samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 Sprawdzenia biegunowości, 
 Próby zadziałania urządzeń, 
 Pomiary luminancji oświetlenia zewnętrznego. 

 
1.3 Uwagi końcowe. 
Wszystkie prace wykonać wg przyjętej techniki montażu instalacji elektrycznej przestrzegając 
obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczególności: 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
 Projekt wykonawczy, 
 Normy techniczne, Prawo budowlane, 
 Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 

1126), 
 Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), 
 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 

147, poz. 1229),  
 Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 

52, poz. 452). 
Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają:  

1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.),  
2. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),  
3. Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1504). 
Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest 
norma wieloarkuszowa: 

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych 
dotychczas następujących arkuszy: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla   
zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla   
zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   dla   
zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów. 

 PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 6: Sprawdzanie. 
 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
 Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 
 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. 

Ponadto: 
 Części metalowe zabezpieczyć przed korozją, 
 Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony koniecznymi pomiarami z pozytywnym 

wynikiem, 
 Zamontowane w instalacjach elektryczne urządzenia krajowe i zagraniczne muszą posiadać 

deklarację zgodności lub certyfikat., 
 Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r  o zamówieniach publicznych z późniejszymi 

zmianami, wszystkie materiały zastosowane w projekcie mogą być zamieniane na urządzenia 
spełniające warunki techniczne i estetyczne materiałów projektowanych. 

 Do wiadomości inwestora: dotyczy słupów i opraw oświetleniowych – projekt zamienny na 
słupach aluminiowych typu SAL o wysokości 7m również spełnia wymagania normy PN-EN 
13201-2:2007. Trasa kablowa jest krótsza, słupów jest mniej i cała inwestycja jest o 40% tańsza. 
Przy założeniu, że słupy koniecznie mają być wysokości 4,5m to na słupach typu SAL o 
wysokości 4,5m zastosowano oprawy z kloszem, kula z posrebrzaną sferą i źródłem 
wysokoprężnym rtęciowym 80W. Ilość słupów i trasa kablowa jest taka sama jak w projekcie 
jednak materiały (słupy i oprawy) są o 60% tańsze niż te narzucone prze inwestora w 
warunkach technicznych. 
 
1.4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Wyszczególnienie jednos
tka 

Razem 

2 3 4 
Rura chronna SRS 75 m 40 
Rura chronna DVR 75 m 2 
Kabel YAKXS 4x35mm2 m 305 
Oprawa Philips BGP281 T25 1xLED56-
4S/740 FP DM10 

szt 8 

Oprawa PHILIPS BGP281 T25 1xLED45-
4S/730 FP DPR1 

kpl 6 

Wysięgnik WR-4/1/1,5/5 ZP szt 8 
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Słup SAL-70k + fundament B-71 szt 8 
Słup SAL-5 + fundament B-50 szt 6 
Uziemienie typu Fe-Zn 30x4mm m 314 
Przewód YAKXS 4x35mm2  m 24 

Odgromnik SE 30.150.Ap-10 szt 3 

Szafka SOU z wyposażeniem kpl 1 

 
 
1.5  Zestawienie rysunków: 
Rys.  nr E1 – PLAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1.6  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany. 
 

1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i 
sposobu odprowadzania ścieków 

Nie dotyczy 

2 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, 
pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 
zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

3 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów Nie dotyczy 
4 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także 

promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 
podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Pole 
elektromagnetyczne 
będzie bardzo słabe i 
nie będzie wykraczać 
poza średnicę 
przewodu AsXSn i 
kabla YAKXS 

5 Wpływu obiektu budowlanego na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Projektowane 
przewody są w 
pełnej izolacji i nie 
będą mieć 
negatywnego 
wpływu na 
drzewostan 

 
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
ZAKRES ROBÓT 
 
Zakres robót obejmuje dotyczy budowy oświetlenia drogi z ulicy Korfantego w Głogówku. 
 
5.1.  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
5.1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
-  zagospodarowanie placu budowy 
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-  roboty ziemne 
- roboty budowlano-montażowe 
-  maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
Realizacja obejmuje swym zakresem budowę oświetlenia ulicy Korfantego w Głogówku. 
 Zakres robót: 
5.1.1.1 Wykonanie wykopów o ścianach nieumocnionych o bezpiecznym nachyleniu ścian i 
głębokości do 150cm po wcześniejszym wytyczeniu przez służby geodezyjne – wykop pod słupy 
oświetlenia ulicznego. 
      5.1.1.2. Montaż słupów oświetlenia ulicznego 0,4kV  
      5.1.1.3. Ułożenie linii kablowej 0,4kV. 
     56.1.1.4. Montaż i podłączenie wysięgników i opraw oświetleniowych. 
5.1. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
5.1.2.1.    Budynki użyteczności publicznej i mieszkalne 
5.1.2.2. Linie napowietrzne 0,4kV typu izolowanego ASXSn. 
5.1.2.3. Kanalizacja sanitarna. 
5.1.2.4. Sieć wodociągowa. 
5.1.2.5. Droga gminna. 
5.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
-  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
   obuwia roboczego 
5.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Wykonawca. Dokumentacja codziennie będzie przywożona na teren budowy. 
5.1.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a)   wykonania oznakowania dla ruchu pojazdów i przejść dla pieszych, 
b)   urządzenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, 
c)   zapewnienia łączności telefonicznej, 
d)   urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 
 
Teren budowy powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi w postaci barierek 
ochronnych i tablic ostrzegawczych. Roboty  w pasie drogowym zależy zabezpieczyć i 
oznakować zgodnie z zatwierdzonym  tym-czasowym projektem organizacji ruchu przez 
zarządcę drogi. Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz zajęcia pasa 
drogowego protokolarnie przekazać pas drogowy drogi powiatowej i drogi gminnej 
inwestorowi. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, powinna być ogrodzona barierkami  i oznakowana w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk składowisk 
wyrobów i materiałów  bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a)  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczający m 1 kV, 
b)  5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
Montaż stanowisk  słupowych  przy pomocy dźwigu  samojezdnego należy wykonać przy 
wyłączonej linii niskiego  zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
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możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a)  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b)  5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów o  płoty lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
5.1.2. Roboty ziemne. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu  
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu  
budowy, 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie wytyczenia geodezyjnego  
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 
jak: 
- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 
czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi 
wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy pod 
stanowiska słupowe należy wykonać sprzętem mechanicznym. W czasie prowadzenia prac 
montażowych związanych z podłączeniem obwodu oświetlenia do istniejącej sieci 
oświetleniowej, roboty wykonywać przy wyłączonym obwodzie elektrycznym. 
Prace prowadzone w okolicy pasa drogowego wykonywać w odblaskowych kamizelkach 
ochronnych. Montaż elementów oświetlenia prowadzony na wysokości prowadzić zgodnie z 
odpowiednią technologią wykonywania tego typu prac z użyciem osobistego sprzętu 
ochronnego oraz podnośnika samochodowego PHM. 
W czasie trwania innych prac montażowych nie przewiduje się zagrożeń ujętych w Dz.U.Nr120 
10.07.2003 poz1126, jednak zwraca się uwagę na stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych 
technicznie, posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
5.1.3. Roboty budowlano-montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 
   - upadek pracownika z wysokości  
- przygniecenie pracownika słupem energetycznym  podczas wykonywania   robót 
montażowych przy użyciu dźwigu samojezdnego  (przebywanie pracownika w strefie 
zagrożenia) 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności,  
Zabronione jest w szczególności: przechodzenia osób w czasie pracy sprzętu  pomiędzy 
obiektami budowlanymi, podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 
osób, przedmiotów.  
W czasie montażu słupów,  należy stosować podkładki  pod liny zawiesi, zapobiegające 
przetarciu i załamaniu lin. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na 
wysokości, co najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem 
z wysokości. 
5.1.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- potrącenie pracownika łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu  budowy, 
  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. 
Operatorzy  maszyn budowlanych, o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane   
kwalifikacje. 
5.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
-szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia  te  przeprowadzane  są  w  oparciu  o programy  poszczególnych  rodzajów  szkolenia.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny")  przechodzą wszyscy   nowo zatrudniani 
pracownicy przed  dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z  podstawowymi przepisami  bhp za-wartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 
pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
- zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby  bezpiecznego  wykonywania danej pracy,  czynności do wykonywania po jej  
zakończeniu  oraz  zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 
dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad  bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
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- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie   
pracowników przed wypadkami  przy  pracy, chorobami zawodowymi  i innymi  chorobami  
związanymi z  warunkami  środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  a także 
o sprawność 
   środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
-  zapewnić  likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie  przez   stosowanie   
technologii, materiałów  i substancji niepowodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia 
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
 
5.3.   MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna znajdować u kierownika budowy, 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny. 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny 
  i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
   robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany 
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