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Poznań, 31.10.2017  

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja niżej podpisany oświadczam , że projekt budowlany pt :

Budowa wiat, budowa kojców z płyt betonowych, modernizacja istniejących boksów w

schronisku dla bezdomnych zwierząt,
ul. Gajowa 7a, obręb Niesłusz, miasto Konin

działki o numerach 580/10, 2440/2

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej.

projektant architektury: mgr inż. arch Jakub Urbaniak
54/WPOKK/2012 specjalność architektoniczna

projektant konstrukcji: mgr inż. arch Michał Fórmaniak
WKP/0266/POOK/15 specjalność konstrukcyjno-budowlana
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Pan Michał Fórmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0090/13

adres zamieszkania m. Szamarzewo 27, 62-305 Sokolniki

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-SKH-VXG-VY5 *



OPIS TECHNICZNY

Budowa wiat, budowa kojców z płyt betonowych, modernizacja
istniejących boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

ul. Gajowa 7a, obręb Niesłusz, miasto Konin,
działki o numerach 580/10, 2440/2

 1.0.     DANE OGÓLNE

1.1. Nazwa budowy
       

Budowa wiat, budowa kojców z płyt betonowych, modernizacja istniejących 
boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
ul. Gajowa 7a, obręb Niesłusz, miasto Konin, działki o numerach 580/10, 2440/2 

1.2. Inwestor

Miasto Konin, Plac Wolności 1, Konin 62-500

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Miastem Konin.

2.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupełniające wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia  dot.  zakresu  proponowanych  rozwiązań  dokonane  z  Inwestorem i

zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowiązujące  przepisy  i  katalogi  w  tym  Miejscowy  Plan  Zagospodarowania

Przestrzennego

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Na przedmiotowym terenie  oraz w granicach opracowania,  znajduje  się istniejące
schronisko  dla  bezdomnych  zwierząt.  Niniejszy  projekt  ogranicza  się  jedynie  do
spełnienia  najpilniejszych  potrzeb  dot.  remontu  i  modernizacji  oraz  spełnieniu
obowiązujących przepisów i wymagań Powiatowego Inspektora Weterynarii. 

Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  wiat,  budowa  kojców z  płyt  betonowych,
modernizacja  istniejących  boksów w  schronisku  dla  bezdomnych  zwierząt,  obręb
Niesłusz, miasto Konin, działki o numerach 580/10, 2440/2 .

W  wyniku  projektowanej  inwestycji  przewiduje  się  poprawę  warunków  bytowych
zwierząt,  łatwiejsze  sprzątanie  i  utrzymanie  czystości  w  boksach  i  kojcach  dla
zwierząt oraz ogólną poprawę estetyki.

W zakres inwestycji wchodzą:

 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

 wykonanie robót ziemnych pod projektowane nawierzchnie utwardzone,

 wykonanie warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie,
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 nawierzchnia z kostki betonowej

 montaż ogrodzeń z prefabrykowanych płyt betonowych do wydzielenia kojców

 montaż ogrodzeń panelowych z siatki wraz z furtkami do kojców

 montaż lekkich wiat/zadaszeń nad kojcami i budami

 roboty porządkowe.

Celem  opracowania  jest  określenie  zakresu  rzeczowego  robót  oraz  uzyskanie
niezbędnych pozwoleń.

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

Projektowana  infrastruktura  zlokalizowana  jest  na  terenie  miasta  Konin  w  obrębie
geodezyjnym Niesłusz, na działkach o numerach 580/10, 2440/2 . Na przedmiotowym
terenie  oraz  w  granicach  opracowania,  znajduje  się  istniejące  schronisko  dla
bezdomnych zwierząt.

5.0. STAN ISTNIEJĄCY

Na  terenie  istniejącego  schroniska  znajdują  się  obecnie  budynki  techniczne,
magazynowe i administracyjne. Poza tym teren jest częściowo utwardzony – chodniki
oraz istniejące kojce, a większość boksów i kojców dla zwierząt jest zadaszona. Na
terenie objętym projektem występują podziemne urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kabel energetyczny.
Lokalizację tych urządzeń pokazuje aktualna mapa zasadnicza.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W  zakres  projektu  wchodzi  budowa  wiat,  budowa  kojców  z  płyt  betonowych,
modernizacja  istniejących  boksów  w  schronisku  dla  bezdomnych  zwierząt.  Dla
komfortu  i  utrzymania  czystości  projektuje  się  nawierzchnie  z  kostki  betonowej  –
zarówno w kojcach jak i pod istniejącymi budami dla psów.
Modernizacja i remont schroniska ma na celu jedynie poprawę warunków bytowych
zwierząt  i  zwiększenie  komfortu  dla  obsługi.  Funkcja  i  przeznaczenie  działki  nie
ulegają  zmianie  zatem  inwestycja  jest  zgodna  z  miejscowym  planem
zagospodarowania terenu.

Wysokości na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o:
 rzędne istniejącej drogi,

 rzędne wysokościowe istniejących działek,

 istniejące rzędne wysokościowe terenu (mapa zasadnicza).

Teren pod projektowane utwardzenia należy odpowiednio wyprofilować zachowując
projektowane  spadki.  Na  etapie  budowy,  w  przypadku  wątpliwości  dotyczących
rzędnych projektowanych należy zwrócić się do projektanta. 
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W  przypadku  kolizji  projektowanych  utwardzeń  i  zadaszeń  z  istniejącymi
drzewami lub elementami infrastruktury podziemnej, należy rozważyć niewielkie
przesunięcie.

7.0. ODWODNIENIE 

Odwodnienie  będzie  zapewnione  poprzez  nadanie  odpowiednich  spadków
podłużnych i  poprzecznych.  Wody powierzchniowo odprowadzane na powierzchnie
biologicznie czynne na terenie własnym.

8.0. OŚWIETLENIE

Nie projektuje się zmian w istniejącym oświetleniu terenu.

9.0. ZIELEŃ

Nie projektuje się zmian w istniejącej zieleni. Po wykonaniu zadaszeń i nawierzchni z
kostki  betonowej,  przyległe  powierzchnie  biologicznie  czynne  należy  wyrównać  i
obsiać trawą.

10.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

powierzchnia istniejąca po przebudowie

całkowita powierzchnia terenu 2 813 m2 2 813 m2

powierzchnia zabudowy 703 m2 703 m2

nawierzchnia utwardzona 840 m2 1 146 m2

powierzchnia zadaszeń
nad kojcami i boksami

354 m2 582 m2

powierzchnie biologicznie czynne 1 270 m2 965 m2

11.0. OCHRONA ŚRODOWISKA

11.1. Wpływ obiektu na środowisko

Inwestycja nie zmienia funkcji i dotychczasowego przeznaczenia terenu, nie
stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i sąsiednich
obiektów.  Zgodnie  z  aktualnym  stanem  prawnym  nie  jest  wymagane
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Projektowana infrastruktura nie znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody
ani w obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych

11.2. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan

Należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie  istniejącego  drzewostanu  wokół
planowanej  inwestycji.  Po  zakończeniu  robót  należy  naprawić/odtworzyć
nawierzchnię  trawiastą  wzdłuż  projektowanych  ciągów  komunikacyjnych  i
uzupełnić ją w miejscach zaznaczonych na planie.
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12.0. OCHRONA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

Obszar  opracowania  nie  znajduje  się  na  terenie  strefy  ochrony  stanowisk
archeologicznych, w związku z czym podczas inwestycji związanych z zabudowaniem
i zagospodarowaniem terenu,  a wymagających prac ziemnych,  nie jest  wymagane
prowadzenie badań archeologicznych.

13.0. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

W  granicach  opracowania  nie  występują  tereny  górnicze  ani  narażone  na
niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.

14.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 35 ust/ 1 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r.

14.1. Usytuowanie projektowanego obiektu kubaturowego na danym obszarze

Projektowana inwestycja dotyczy i oddziaływuje na działki nr 580/10, 2440/2 
oraz 2543. Inwestycja obejmuje budowę utwardzeń terenu oraz zadaszeń o 
wysokości ok 3,0 m.

14.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych definiujących obszar oddziaływania 
obiektu.

14.2.1. Naturalne oświetlenie

Planowana inwestycja  znajduje  się  na terenie  otwartym.  Nie  projektuje  się
ograniczenia dostępu światła słonecznego.

14.2.2. Miejsca postojowe

Dla przedmiotowej inwestycji nie są wymagane dodatkowe miejsca postojowe.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

14.2.3. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych

Istniejący śmietnik w południowej części bez zmian.

14.2.4. Studnie

Przedmiotowa  inwestycja  nie  obejmuje  realizacji  studni  wierconej.  Te
okoliczności sprawiają, że oddziaływanie na otoczenie związane z realizacją
studni nie występuje.

14.2.5. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe

Przedmiotowa  inwestycja  nie  obejmuje  realizacji  szamba.  Te  okoliczności
sprawiają, że oddziaływanie na otoczenie związane z realizacją szamba nie
występuje.

14.2.6. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejący drzewostan. Bez zmian w
stosunku do stanu istniejącego
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Podsumowanie

Po  przeanalizowaniu  wszystkich  aspektów  potencjalnego  oddziaływania
projektowanej  infrastruktury  stwierdzono,  że  planowana  inwestycja  i  jej
oddziaływanie  zamyka  się  granicach  działek  nr  580/10,  2440/2  oraz  2543.
Brak jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – projektowana inwestycja nie
doprowadzi  do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia  im
wskazanych w w/w ustawie wymagań ogólnych.

Rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i  ich usytuowanie – w zakresie parametrów zabudowy
inwestycja spełnia zapisy z rozporządzenia.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – projektowana
inwestycja  nie  jest  zaliczana  do  rodzaju  przedsięwzięć  mogących  zawsze
znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  ani  do  rodzaju  przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.   w  sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 nr
213.poz.1397),  projektowana  inwestycja  nie  jest  zaliczana  do  rodzaju
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  ani
do rodzaju przedsięwzięć  mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać  na
środowisko.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami
(Dz.U.  z  2015  r.  poz.1651)  –  projektowana  inwestycja  nie  znajduje  się  w
obszarze  objętym  w/w  ustawą,  i  nie  wywołuje  negatywnego  wpływu  na
otoczenie.

Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  (Dz.U.  2015  poz.  469)  Prawo  wodne  –
przedsięwzięcie  nie  znajduje  się  w  terenach  objętych  bezpośrednią  lub
pośrednią  ochroną  ujęcia  wody  i  nie  wywołuje  negatywnego  wpływu  na
otoczenie.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Jakub Urbaniak
upr. nr 54/WPOKK/2012

spec. architektoniczna

9



15.0. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

15.1. Projektowana infrastruktura

15.1.1. Powierzchnie utwardzone

Kostkę betonową gr.  6 cm należy układać na podsypce cementowo-
piaskowej  1:4  gr.  3-5  cm.  Jako podbudowę  należy  wykonać  15 cm
warstwę  odcinającą  z  piasku  średnioziarnistego  zagęszczonego.
Obrzeża  betonowe  6x20cm,  posadowione  na  ławie  z  betonu  klasy
C12/15 z oporem.
Projektuje się spadki poprzeczne wynoszące 2%.

15.1.2. Ogrodzenia kojców

Projekt  zakłada  wygrodzenie  kojców  za  pomocą  ogrodzenia  z
prefabrykowanych elementów betonowych o wys. 2,0 m.
Od  frontu  kojce  będą  zamknięte  ogrodzeniem  panelowym  z  siatki
ocynkowanej o wys. 2,0 m. Panele o wym. 200x250 cm lub 200x200
cm (w zależności  od systemu producenta),  zgrzewane z drutu o śr.
min. 5 mm. Słupki wys. 2,7 m do zabetonowania co 2,5 m lub 2,0 m.
Furtka wejściowa z siatki panelowej o wym. 100x200 cm

15.1.3. Zadaszenia nad kojcami i budami dla psów

Projektuje  się  lekkie  zadaszenia/wiaty  nad  kojcami  oraz  budami  dla
psów. Opis konstrukcji:
Fundamenty:
Stopy fundamentowe pod słupki wykonać z bloczków betonowych, na
głębokość  min.  0,9  m  poniżej  poziomu  terenu.  Opcjonalnie  stopy
można wykonać jako wylewane z betonu.
Słupki:
Słupki projektowane stalowe ø80 mm, wys. 3,0 m, o rozstawie osiowym
co 2,0 m. Słupy przymocować do fundamentów poprzez przykręcenie
śrubami lub zabetonowanie.
Dla  usztywnienia  konstrukcji  zaleca  się  przymocować  słupki  do
ogrodzenia  betonowego  (w  kojcach  betonowych)  oraz  zastosować
krzyżulce z linek stalowych (w zadaszeniach nad budami)
Belki poprzeczne (płatwie):
Konstrukcja dachu oparta na belkach drewnianych  o przekroju  8x16
cm.
Krokwie:
Krokwie o przekroju 6x12 cm należy oprzeć na belkach poprzecznych.
Rozstaw osiowy w przedziale 70-100 cm
Pokrycie:
Pokrycie wykonać z blachy ocynkowanej

15.2. Roboty ziemne

W projekcie uwzględniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie.
Koryta wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejących  urządzeń  nad-  i  podziemnych)  i  ręcznym  w  obrębie  tych
urządzeń.  Transport  gruntu  samochodami  samowyładowczymi.  Dno
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wykopów  (koryt),  należy  wykonać  zgodnie  ze  spadkiem  poprzecznym  i
podłużnym  projektowanych  elementów,  a  podłoże  należy  wyprofilować  i
zagęścić  sprzętem  mechanicznym  wibracyjnym  (walce,  płyta,  itp.)  z
uzyskaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

15.3. Plac budowy (teren robót)

Plac budowy (teren robót) dla prowadzenia robót na terenie inwestycji należy
zabezpieczyć  wg  planu  BIOZ  oraz  przepisów  prawa  budowlanego,  BHP  i
ppoż.

15.4. Zakres rzeczowy robót

Zakres  rzeczowy  i  ilościowy  robót,  dla  realizacji  projektowanego
przedsięwzięcia został określony w projekcie oraz w "Przedmiarze robót”.

U W A G A   : 
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę na

istniejące lub też uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.
Do robót przystąpić po uprzednim, dokładnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.

W obrębie ww. uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji.

Włazy do studzienek oraz zasuwy wodociągowe dostosować wysokościowo  do
projektowanych  nawierzchni  drogowych.  Prace  te  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod
nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejące  uzbrojenie  kablowe  sieci  energetycznych  i  teletechnicznych  pod
nawierzchniami zjazdów i jezdni zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Jakub Urbaniak
upr. nr 54/WPOKK/2012

spec. architektoniczna
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0 INWESTOR

Miasto Konin.

3.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Gajowej 7a, obręb Niesłusz, miasto Konin, działki o 
numerach 580/10, 2440/2 

4.0 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres  robót  obejmuje  budowę  wiat,  budowę  kojców  z  płyt  betonowych,  modernizację
istniejących boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Kolejność robót:
 roboty przygotowawcze,
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie podbudowy pod projektowaną nawierzchnię
 budowę nawierzchni z kostki betonowej
 budowa ogrodzeń z siatki oraz z płyt betonowych
 montaż lekkich zadaszeń
 roboty porządkowe.

5.0 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na  terenie  istniejącego  schroniska  znajdują  się  obecnie  budynki  techniczne,
magazynowe i administracyjne. Poza tym teren jest częściowo utwardzony – chodniki
oraz istniejące kojce, a większość boksów i kojców dla zwierząt jest zadaszona. Na
terenie  objętym  projektem  występują  podziemne  urządzenia  infrastruktury
technicznej. Istniejące uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-wysokościowych.

6.0 ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU,  KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

 wykonanie projektowanej nawierzchni

 wykonanie ogrodzeń i zadaszeń.

7.0 DANE  TECHNICZNE  OBIEKTU  CHARAKTERYZUJĄCE  WPŁYW  OBIEKTU  NA
ŚRODOWISKO  I  JEGO  WYKORZYSTANIE  ORAZ  NA  ZDROWIE  LUDZI  I
OBIEKTY SĄSIEDNIE

7.1. Zaopatrzenie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków
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W trakcie wykonania i eksploatacji  obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.

7.2.Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych,
        z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania

W  przypadku  powyższej  inwestycji  nie  zachodzi  emisja  zanieczyszczeń
gazowych, pyłowych i płynnych oraz zapachów uciążliwych.

7.3.Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

W przypadku powyższej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadów.

7.4.Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania

W przypadku inwestycji emisja hałasu i wibracji nie ulegnie zmianie.

7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku powyższej inwestycji  sposób odprowadzenia wód opadowych nie
ulega zmianie.

7.6.Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót w miejscach kolizji projektowanych urządzeń
podziemnych z istniejącym uzbrojeniem, bądź też w ich sąsiedztwie, urządzenia
te  należy  odszukać  i  wytyczyć  w  terenie  za  pomocą  ręcznych  przekopów
próbnych i odpowiednio je zabezpieczyć.

Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót  budowlano-montażowych  cz..  II,  przepisami  BHP  oraz  specyfikacjami
technicznymi  wykonania i odbioru robót.

Przedsięwzięcie  ma  na  celu  poprawę  komfortu  i  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego.

Projektowane  zmiany  istniejącego  stanu  będą  miały  pozytywny  wpływ  na
środowisko, jego obecne i przyszłe wykorzystanie.

8.0.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
       REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią roboty budowlane, w tym roboty
załadunkowe i rozładunkowe elementów o dużym ciężarze np. krawężniki itp. 

9.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

 instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy

 instruktaż  stanowiskowy  przed  rozpoczęciem  robót   niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dźwigu)

 szkolenia udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie                 i
szkolonego.
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10.0. ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA
ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym mogą wykonywać wyłącznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani  z  wykonywaniem  robót  drogowych,  przeszkoleni  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.
Wystarczające  i  powszechnie  stosowane  środki  techniczne  przy  robotach
drogowych stanowią urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowania robót przewidziane w
projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robót          w pasie drogowym.
Przy  pracach  w  niebezpiecznych  wykopach  zapewnić  właściwą  obudowę
wykopu.
Wykonanie prac niebezpiecznych w zespołach min.2 osobowych
Zapewnienie dostępności do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
służb ratowniczych.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Jakub Urbaniak
upr. nr 54/WPOKK/2012

spec. architektoniczna


