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A. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 

roku Nr 243, poz. 1409 tekst jednolity) 

 

OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany  pn. „Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej” został wykonany 

z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad 

wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót 

budowlanych. 

stanowisko: imię i nazwisko: nr uprawnień(w spec.): podpis: 

 
 
Projektant: 
 
 
Sprawdzający:  

Branża drogowa: 
 
mgr inż. Łukasz Antoniewicz 
 
 
mgr inż. Krzysztof Prymaka 

w spec. drogowej: 

 
nr upr.: POM/0299/POOD/09 
 
 
nr upr.: POM/0055/POOD/06 

 

 
 
 
 

Projektant: 
 
 

Sprawdzający:  

 

Branża sanitarna: 

 

mgr inż. Anna Mrzygłód  

 

mgr. inż. Mariusz Kowalski 

w spec instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych: 
 

nr upr.: POM/0227/PWOS/13 
 
nr upr.: POM/0242/POOS/09 
 

 
 

 
 
 

 
Projektant: 
 
Sprawdzający: 

 

Branża elekroenergetyczna: 

 

mgr inż. Piotr Auguściak 

 

inż. Tadeusz Kopiejć 

w spec instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
 
 

nr upr.:  POM/0210/POOE/09 
 
 

nr upr.:  949/Gd/82 

 
 

 
 
Projektant: 
 
Sprawdzający:  

Branża telekomunikacyjna:  

 

inż. Jarosław Szczodrowski 

 

mgr inż. Zbigniew Kowalski 

w spec. telekomunikacyjnej:  

 

nr upr.: DT-WBT/02354/02/U 

 

nr upr.: POM/0231/PWBT/15 

 

 

 

 
Projektant: 
  

Branża zieleń:  

 

inż. Martyna Mikos 

 

 

  

 

Gdańsk, październik 2016 
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B. UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ZAŚWIADCZENIA 

Decyzja o nadaniu uprawnień dla Projektanta – branża drogowa 
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Zaświadczenie o przynależności Projektanta do POIIB – branża drogowa 
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Decyzja o nadaniu uprawnień dla Sprawdzającego – branża drogowa 
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Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

12 

Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do POIIB – branża drogowa 
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Decyzja o nadaniu uprawnień dla Projektanta – branża sanitarnej 
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Zaświadczenie o przynależności Projektanta do POIIB – branża sanitarna 
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Decyzja o nadaniu uprawnień dla Sprawdzającego – branża sanitarna 
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Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do POIIB – branża sanitarna 
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Decyzja o nadaniu uprawnień dla Projektanta – branża elektroenergetyczna 
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Zaświadczenie o przynależności Projektanta do POIIB – branża elektroenergetyczna 
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Decyzja o nadaniu uprawnień dla Sprawdzającego – branża elektroenergetyczna 
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Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do POIIB–branża elektroenergetyczna 
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Decyzja o nadaniu uprawnień dla Projektanta – branża telekomunikacyjna 
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Zaświadczenie o przynależności Projektanta do POIIB – branża telekomunikacyjna 
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Decyzja o nadaniu uprawnień dla Sprawdzającego – branża telekomunikacyjna 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

27 
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Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do POIIB – branża telekomunikacyjna 
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C. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 

70-456 Szczecin – umowa nr CRU/15/0002962 z dn. 29 lipca 2015r.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu dla 

Modernizacji ulicy Modrej i Koralowej w Szczecinie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

i opiniami do rozpoczęcia robót budowlanych.  

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

[2] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym 

na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja ulicy Modrej 

i Koralowej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

[3] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 

ze zm.), 

[4] rozporządzenia 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 poz. 430), 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 poz. 462) 

[6] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 

ze zm.), 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.); 

[8] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 

220, poz. 2181 ze zm.), 

[9] rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 

1393), 

[10] Wizje lokalne przeprowadzone we wrześniu 2015r. 

[11] Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona w listopadzie 2015 

[12] Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia 
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4. Lokalizacja obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, Powiat 

Szczecin, Gmina – Miasto Szczecin oraz Powiat Policki, Gmina Dobra Szczecińska. Zakres 

inwestycji obejmuje ul. Modrą i Koralową wraz z drogami bocznymi z uwagi na dowiązanie się 

do stanu istniejącego. 

Długość rozbudowywanej drogi wynosi ok. 1558m. Szczegółową lokalizację drogi 

przedstawia załączony plan orientacyjny. 

Wykaz działek, na których zlokalizowana jest planowana inwestycja: 

Miasto Szczecin: obręb 2045: 4/1; 7; obręb 2044: 14/1; 62; 15/32; obręb 2043: 1; 51; 2/3; obręb 

2042: 1; 2/1; 19/3 

Gmina Dobra: obręb 0001: 281; 30 

5. Opis stanu istniejącego 

Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest ok. 20m przed skrzyżowaniem 

ul. Koralowej z ul. Zaściankową i ul. Brylantową, natomiast koniec na skrzyżowaniu ul. Modrej 

z ul. Szeroką. Ulica Modra i ulica Koralowa stanowią miejski przebieg drogi powiatowej 

nr DP5074Z.  

Projektowana ulica zbiera ruch lokalny z ulic osiedlowych, łączy okoliczne dzielnice 

mieszkaniowe z zachodniej części Szczecina z ulicami głównymi prowadzącymi do centrum 

miasta i pozostałych dzielnic.  

W stanie istniejącym nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego o szerokości 

zmiennej ok. 5,8-6,7m. Z uwagi na liczne spękania, nierówności poprzeczne, ubytki i łaty, stan 

nawierzchni jest niezadawalający. Ponadto pozapadane i połamane krawędzie jezdni 

dodatkowo pogarszają możliwość prawidłowego odwodnienia jezdni. 

Chodnik po północnej stronie występuje na całej długości ulicy, zaś po południowej 

fragmentami i wykonany jest z płyt betonowych bądź kostek betonowych.  

Wzdłuż jezdni zlokalizowane są parkingi, przystanki i zatoki autobusowe. Ulica przebiega 

obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej, handlowej i usługowej. Odwodnienie jezdni 

odbywa się za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 

Przedmiotowy odcinek drogi powiązany jest z następującymi drogami publicznymi: 

 ul. Szeroka (droga powiatowa DP5182Z) – miasto Szczecin 

 ul. Żyzna (droga gminna 950986Z) – miasto Szczecin 

 ul. Wronia (droga gminna 950914Z – miasto Szczecin 

 ul. Rozmarynowa (droga gminna 950679Z) – miasto Szczecin 

 ul. Środkowa (droga gminna 950809Z) – miasto Szczecin 

 ul. Zaściankowa (droga gminna 950947Z) – miasto Szczecin 

 ul. Sosnowa (droga gminna 190015Z) – gmina Dobra, powiat policki 
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 ul. Nowowiejska (droga gminna 190004Z) – gmina Dobra, powiat policki 

 ul. Brylantowa (droga gminna 190002Z) – gmina Dobra, powiat policki 

6. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego są:  

 przebudowa ul. Modrej i Koralowej – poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji 

jezdni, wykonanie pasów rowerowych 

 przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi, 

 przebudowa zatok autobusowych, 

 przebudowa i budowa chodników, 

 przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową, 

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, 

 budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, 

 budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, 

 budowa kanału technologicznego, 

 przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 remont przepustu, 

 zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego. 

 

Cel realizacji przedmiotu zamówienia: 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na połączeniu gminy Dobra i Miasta 

Szczecin; 

 Uporządkowanie krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego; 

 Poprawę odwodnienia; 

 Stworzenie infrastruktury rowerowej w tej części miasta. 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w istniejącym pasie drogowym. Planowana inwestycja 

pozwoli spełnić oczekiwania społeczeństwa i spełnić normy stawiane drogom publicznym. 

7. Zestawienie projektowanych powierzchni 

Nawierzchnia jezdni i pasa rowerowego KN1 – 15 000 m2 

Nawierzchnia chodnika KN2 – 5 800 m2 

Nawierzchnia zjazdów i nawierzchni z kostki KN3 – 3 000 m2 

Nawierzchnia zatok autobusowych KN4 – 100 m2 

Nawierzchnia jezdni z kostki KN5 – 400 m2 

Nawierzchnia z płyt ażurowych KN6 – 550 m2 
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8. Parametry techniczne projektowanej drogi 

Podstawowe dane techniczne: 

 klasa techniczna drogi – Z; 

 kategoria drogi – droga powiatowa nr 5074Z, 

 kategoria ruchu – KR4; 

 prędkość projektowa – 40 km/h; 

 szerokość jezdni – 6,5+3m; 

 

Na całym projektowanym odcinku istniejącą jezdnię poszerzono do 9,5m. Jezdnia 

w przekroju normalnym ma w jednym kierunku dwa pasy ruchu – jeden przeznaczony dla 

rowerów (1,5m), a drugi dla pojazdów mechanicznych (3,25m).  

Projektuje się przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi. Na skrzyżowaniach 

z ul. Zaściankową, Brylantową i Rozmarynową projektuje się wyniesione sugerowane 

przejścia dla pieszych o szerokości 4m. Na skrzyżowaniu z ul. Wronią i ul. Żyzną projektuje 

się wyniesienia na wysokości chodnika od strony wjazdu na ul. Modrą. Skrzyżowania 

z ul. Nowowiejską, Środkową i Sosnową przebudowywane są w zakresie dowiązania się do 

projektowanej ulicy.  

Wzdłuż ulicy zaprojektowano chodnik obustronny o szerokości 2m. W celu 

umożliwienia parkowania w km 0+150-0+250 oraz 0+340-0+390 projektuje się pozostawienie 

istniejących parkingów, a ruch pieszych odbywać się będzie po chodniku za miejscami do 

parkowania. W miejscach gdzie dopuszcza się postój pojazdów, przy miejscach zatrzymań 

autobusów oraz w miejscu istniejącej balustrady (przy skrzyżowaniu z ul. Szeroką) projektuje 

się poszerzenie chodnika . 

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano jedną zatokę autobusową i siedem 

miejsc do zatrzymań autobusów. W ciągu ulicy zaprojektowano nawierzchnie wybrukowane 

kostką betonową lub płytami ażurowi, na których dopuszcza się postój pojazdów. 

Szczegóły dotyczące branży drogowej zawarto w Projekcie architektoniczno-

budowlanym Tom II Branża drogowa. 

9. Odwodnienie korpusu drogowego. 

Wody deszczowe z ul. Modrej i Koralowej będą odprowadzane przez 

nowoprojektowane wpusty deszczowe do istniejącej i przebudowywanej kanalizacji 

deszczowej. Z uwagi na projektowany pas rowerowy, projektuje się wpusty deszczowe 

krawężnikowe z wyjątkiem sytuacji gdzie projektowany jest krawężnik najazdowy bądź gdy 

zastosowanie wpustu krawężnikowego generowałoby kolizje z sieciami uzbrojenia terenu. 
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10. Remont przepustu 

W ramach opracowania przewiduje się naprawę lokalną przepustu w miejscu 

wykonanego przedłużenia, poprzez wymianą fragmentu rury i uszczelnienie połączenia celem 

eliminacji eksfiltracji wody. 

11. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 

Wody deszczowe z ul. Modrej i Koralowej będą odprowadzane przez projektowane 

wpusty deszczowe do istniejącej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej. 

Kanał deszczowy DN300 z uwagi na jego zły stan techniczny należy przebudować na 

całej długości opracowania po nowej trasie (km 0+055-1+230). Projektuje się zwiększyć 

średnice kanału w początkowym odcinku na DN500 w celu retencji jak największej ilości wód 

deszczowych. W końcowym odcinku przewidziano kanał o średnicy DN300 i włączenie do 

istniejącego przepustu na rzece Bukowa poprzez istniejący wylot. Nie przewiduje się 

przebudowy wylotu do rzeki Bukowa. 

Zaprojektowano nowy kanał DN300 od km 1+260 do km 1+420 z włączeniem do 

istniejącego kanału DN1000, który przejmie wody deszczowe dotychczas prowadzone 

w istniejącym kanale DN300 przeznaczonym do likwidacji. 

Istniejący kanał DN1000 należy poddać bezwykopowej renowacji z zastosowaniem 

rękawa CIPP w km 1+320-1+450 oraz w km 1+540-do ul. Szerokiej. 

W km 1+450-1+540 istniejący kanał deszczowy DN1000 należy przebudować na dwa 

kanały deszczowe o średnicy DN700 prowadzone równolegle.  

Projektowane wpusty należy podłączyć do istniejącej i przebudowywanej kanalizacji 

deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Istniejące przyłącza do posesji prywatnych oraz 

odejścia do dróg podłączone do kanałów przewidzianych do likwidacji przewidziano do 

przepięcia do projektowanych kanałów deszczowych. 

Szczegóły dotyczące budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej zawarto 

w Projekcie architektoniczno-budowlanym Tom III Branża sanitarna – Kanalizacja deszczowa. 

12. Przebudowa oświetlenia ulicznego 

Projektuje się przebudowę oświetlenia poprzez demontaż istniejącego oraz budowę 

nowego oświetlenia LED.  

Oświetlenie projektowanej ulicy należy wykonać poprzez zastosowanie opraw 

oświetleniowych LED typu „ulicznego” o symetrycznym rozsyle strumienia. Dla oświetlenia 

chodnika wzdłuż ul. Modrej 22÷36 zastosowano dodatkowe słupy typu „parkowego” 

o wysokości 4,0m. Oprawy dekoracyjne LED 21W należy zamontować bezpośrednio na 

słupie. W celu doświetlenia przejść dla pieszych projektuje się wykorzystanie opraw LED z 

optyką dedykowaną dla przejść tj. o asymetrycznym rozsyle strumienia. Montaż opraw 

zaprojektowano na słupach 6m. Oprawę należy ustawić pod kątem 10° montując ją 
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bezpośrednio na szczycie słupa. Wszystkie słupy projektuje się o przekroju okrągłym (grubości 

ścianki min. 4mm), ocynkowane ogniowo, posiadające wytrzymałość wymaganą dla II strefy 

wiatrowej.  

Szczegóły dotyczące przebudowy oświetlenia zawarto w Projekcie architektoniczno-

budowlanym Tom VI Branża elektryczna – Oświetlenie. 

13. Budowa kanału technologicznego 

Projektuje się kanał technologiczny wzdłuż przedmiotowego odcinka jezdni w postaci 

dwóch rur o średnicy Ф110 wraz z podejściami do przystanków autobusowych.  

Szczegóły dotyczące budowy kanału technologicznego zawarto w Projekcie 

architektoniczno-budowlanym Tom VIII Branża telekomunikacyjna – Kanał technologiczny. 

14. Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

W ramach opracowania projektuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci 

wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.  

Przebudowa kanalizacji sanitarnej - istniejącą kanalizację sanitarną należy 

przebudować w km 0+030-0+055 i w km 0+580-0+630 projektowanej drogi. Przebudowa jest 

konieczna z uwagi na kolizję z projektowanymi wpustami deszczowymi. 

Przebudowa sieci wodociągowej – istniejący wodociąg należy przebudować z uwagi 

na kolizję z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Należy zachować istniejące średnice i 

odejścia wodociągowe. 

Demontaż sieci ciepłowniczej – należy usunąć z gruntu nieczynną sieć ciepłowniczą 

dwururową wraz z komorami ciepłowniczymi na całej jej długości (km 0+700-1+215). Materiał 

z demontażu zutylizować. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań kolizji sieci sanitarnych zawarto w Projekcie 

architektoniczno-budowlanym Tom IV Branża sanitarna – Przebudowa sieci sanitarnych. 

Przebudowa sieci gazowej – istniejącą sieć gazową średniego ciśnienia DN180 PE 

należy przebudować w km 0+554-km  0+825 projektowanej drogi. Przebudowa jest konieczna 

z uwagi na kolizję z projektowanymi wpustami deszczowymi i projektowanym krawężnikiem. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań kolizji sieci gazowych zawarto w Projekcie architektoniczno-

budowlanym Tom V Branża sanitarna – Przebudowa sieci gazowych. 

Przebudowa sieci elektrycznych – istniejące linie kablowe nN-0,4 kV oraz SN-15 kV 

kolidujące z projektowanym układem drogowym lub z projektowanymi sieciami innych branż 

należy przebudować po nowej trasie w miejscach nie kolidujących lub zabezpieczyć rurami 

osłonowymi przed uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące rozwiązań kolizji elektrycznych 

zawarto w Projekcie architektoniczno-budowlanym Tom VII Branża elektryczna – Usunięcie 

kolizji. 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych – w związku z modernizacją ulicy Modrej 

i Koralowej w Szczecinie zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia urządzeń 



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

35 

telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia teletechniczne, które znajdują się w obszarze 

projektowanych ciągów jezdnych oraz skarp drogowych należy przebudować poprzez 

przełożenie poza pas jezdny lub zagłębienie poniżej 0,7m od projektowanych rzędnych terenu. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań kolizji telekomunikacyjnych zawarto w Projekcie 

architektoniczno-budowlanym Tom IX Branża telekomunikacyjna – Usunięcie kolizji. 

W związku ze zmianą niwelety jezdni i chodników konieczna jest regulacja studni, 

zasuw, zaworów, włazów, krat wpustowych, itp. do projektowanych rzędnych.  

15. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

określania rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcie 

należy do kategorii wskazanych w §3 ust.1 pkt. 60. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta 

Szczecina nr WGKiOŚ-II.6220.1.69.2015.DMł z dn. 06 maja 2016 nie ma potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

W ramach inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów. 

Szczegóły dotyczące wycinki drzew i krzewów wraz z pełną inwentaryzację zieleni oraz 

projektem nasadzeń zastępczych zawarto w Projekcie architektoniczno-budowlanym Tom X 

Branża zieleń –Projekt zieleni. 

16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

W zakresie inwestycji obowiązują następujące Miejscowe Plany: 

Miasto Szczecin 

 KRZEKOWO - ŻYZNA – SZEROKA – uchwała nr LII/1372/10 Rady Miasta Szczecin z 

dnia 25 października 2010 r. – obejmuje działki Miasto Szczecin: obręb 2045: 4/1 

(część działki); 7 (część działki); 

 KRZEKOWO – INSPEKTOWA – uchwała nr XVI/378/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 

23 lutego 2016 r. – obejmuje działki Miasto Szczecin: obręb 2045: 4/1 (część działki); 

7 (część działki); obręb 2044: 14/1 (część działki); 62; 15/32; 

 

Na pozostałym obszarze – tj. obręb 2044: 14/1 (część działki); obręb 2043: 1; 51; 2/3; obręb 

2042: 1; 2/1; 19/3 nie występują obowiązujące plany miejscowe. Na tę część uzyskano decyzję 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WPNS.6733.34.2016.KB z dnia 7 

września 2016. 

 

 

Gmina Dobra 
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 BEZRZECZE – uchwała nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r,  – 

Gmina Dobra: obręb 0001: 281; 30 

17. Uwarunkowania archeologiczne 

Na przedmiotowym odcinku podczas wizji lokalnych nie stwierdzono występowania 

zabytków ani stanowisk archeologicznych.  

18. Bezpieczeństwo pożarowe 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na zmianę bezpieczeństwa pożarowego 

istniejących obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie.  

19. Wpływ eksploatacji górniczej 

Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 

20. Strefa ochronna przeciwpowodziowa 

Projektowana inwestycja nie leży w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

21. Znaczenie wynikające z potrzeb obronności Państwa. 

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte służące obronności 

Państwa. Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronności kraju. 

22. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie, który nie podlega ochronie 

konserwatorskiej mocą obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) 

zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków – pismo nr BMKZ-

S.4125.867.2015.RW z dnia 09.11.2015. 

23. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

Inwestycja nie znajduje się: 

a. Na terenie górniczym; 

b. W strefie narażonej na zalew Wód powodziowych, 

c. W strefie zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych. 

24. Interesy osób trzecich 

Przebudowa drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu 

Prawa Budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi. 
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25. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 

Obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie następujących przepisów prawa: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. 

Dz. U. poz.1232). 

2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 z późn. zmianami). 

 

Obszar oddziaływania obiektu:  

Nr działek ewidencyjnych: 

Miasto Szczecin: obręb 2045: 4/1; 7; obręb 2044: 14/1; 62; 15/32; obręb 2043: 1; 51; 2/3; obręb 

2042: 1; 2/1; 19/3 

Gmina Dobra: obręb 0001: 281; 30 

 

26. Inne uwagi 

 Projekt wykonano w układzie współrzędnych poziomym: „2000” 

i wysokościowym: Amsterdam.  

 Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne 

i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela. 

 

 

Sporządzili:  

mgr inż. Łukasz Antoniewicz    mgr inż. Anna Mrzygłód 

 

mgr inż. Piotr Auguściak    inż. Jarosław Szczodrowski 

 

inż. Martyna Mikos 
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA  

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin – umowa nr CRU/15/0002962 z dn. 29 lipca 2015r.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla projektu Modernizacji ulicy 

Modrej i Koralowej w Szczecinie. 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463).  

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

4. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

4.1. Budowa geologiczna 

Rzeźba i budowa geologiczna obszaru inwestycji jest wynikiem procesów zachodzących 

w końcowej fazie deglacjacji  lądolodu zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego). 

Podłoże charakteryzuje się prawie jednorodną budową. Występują tu osady czwartorzędowe 

genezy rzecznej, lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady genezy rzecznej to piaski drobne. 

Osady lodowcowe: piaski gliniaste, pyły i gliny. Osady wodnolodowcowe to: piaski pylaste 

i piaski drobne. Grunty spoiste i niespoiste przewarstwiają się wzajemnie lub piaski drobne 

podścielone są gliną zwałową. Na zachodnim końcu droga zlokalizowana jest już w obrębie 

Wału Bezleśnego, wzniesienia morenowego zaburzonego glacitektonicznie - porwaki iłów 

septariowych. 

4.2. Warunki wodne 

Na terenie inwestycji występują dobre warunki wodne. W trakcie wykonywania wierceń 

wodę gruntową nawiercono w trzech odwiertach (nr 2, 5 i 6) na głębokości 1,8-2,3 m p.p.t.  

Podany poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może ulegać wahaniom 

w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, pracy systemu 

melioracyjnego. 

4.3. Charakterystyka konstrukcji 

Omawiana droga posiada nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 

od 7 do 9cm na betonie - płyty betonowe i beton zbrojony. W rejonie odwiertu nr 5 podbudowę 

stanowi kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 15cm (w miejscu tym 

wykonywana była sieć kanalizacyjna - nawierzchnia – odtworzenie). 

4.4. Charakterystyka podłoża  

Podłoże do głębokości 0,7 - 2,0 m p.p.t. zbudowane jest z nasypów z piasku drobnego. 

W odwiercie numer 1 ujawniono grunty pochodzenia morskiego w postaci Iłów piaszczystych 
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w stanie twardoplastycznym. W odwiertach numer 2 i 3 na głębokości 1,8 m (odwiert nr 2) i 

2,0 (odwiert nr 3) nawiercono warstwę namułu gliniastego i piaszczystego w stanie 

plastycznym. Generalnie podłoże zbudowane jest z piejstoceńskich gruntów lodowcowych i 

wodnolodowocych. Do głębokości 1,0 m p.p.t. podłoże zbudowane jest z gruntów 

niewysadzinowych w postaci nasypów piaszczystych. 

Na podstawie warunków wodnych, które uznano za dobre oraz wysadzinowości gruntu, 

grunt niewysadzinowy, zatem grupa nośności podłoża to G1. 

5. Wnioski i zalecenia 

Analiza lokalizacji oraz dostępnych badań geotechnicznych dotyczących terenu 

inwestycji, jednoznacznie wskazuje, iż przewidywane warunki gruntowe należy zaliczyć do 

prostych (§4.1 ust. 2 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)).  

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem obiekt należy zaliczyć do: 

 Drugiej kategorii geotechnicznej w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji 

deszczowej, przebudowy sieci sanitarnej i wodociągowej, likwidacji ciepłociągu. 

 Pierwszej kategorii geotechnicznej w zakresie pozostałych projektowanych elementów. 

 

 

Sporządzili:  

mgr inż. Łukasz Antoniewicz    mgr inż. Anna Mrzygłód 

 

mgr inż. Piotr Auguściak    inż. Jarosław Szczodrowski 

 

inż. Martyna Mikos 
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E. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 

70-456 Szczecin – umowa nr CRU/15/0002962 z dn. 29 lipca 2015r.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt geotechniczny dla projektu Modernizacji 

ulicy Modrej i Koralowej w Szczecinie. Sporządzenie projektu geotechnicznego wymagane 

jest dla obiektów budowlanych znajdujących się w drugiej kategorii geotechnicznej.  

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463); 

 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne; 

 PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego; 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego; 

4. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego 

Podłoże do głębokości 0,7 – 2,0 m p.p.t. zbudowane jest z nasypów z piasku drobnego. 

W odwiercie numer 1 ujawniono grunty pochodzenia morskiego w postaci iłów piaszczystych 

w stanie twardoplastycznym. W odwiertach numer 2 i 3 na głębokości 1,8 m (odwiert nr 2) i 

2,0 ( odwiert nr 3) nawiercono warstwę namułu gliniastego i piaszczystego w stanie 

plastycznym. 

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywołanych przez procesy 

geodynamiczne. Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się podczas wykonywania 

inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, pod następującymi warunkami: 

 przewody kanalizacyjne zostaną prawidłowo i szczelnie połączone wzajemnie ze sobą 

oraz ze studzienkami rewizyjnymi, zgodnie z zaleceniami producenta; 

 zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidłowo 

zagęszczonego. 

5. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych 

genezy rzecznej, lodowcowej i wodnolodowcowej. 

Osady genezy rzecznej: piaski drobne 

Osady lodowcowe: piaski gliniaste, pyły i gliny 

Osady wodnolodowcowe: piaski pylaste i piaski drobne 
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Grunty spoiste i niespoiste przewarstwiają się wzajemnie lub piaski drobne podścielone 

są gliną zwałową. Na zachodnim końcu droga zlokalizowana jest już w obrębie Wału 

Bezleśnego, wzniesienia morenowego zaburzonego glaciktektonicznie – porwaki iłów 

septariowych. 

Na podstawie warunków wodnych, które uznano za dobre oraz wysadzinowości gruntu, 

grunt niewysadzinowy, przyjęto że grupa nośności podłoża należy do grupy G1. 

6. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

Do obliczeń geotechnicznych należy przyjąć następujące współczynniki 

bezpieczeństwa: 

 dla parametrów geotechnicznych warstw gruntowych współczynniki materiałowe 

0,9 lub 1,1, przy czym w poszczególnych obliczeniach stosuje się bardziej 

niekorzystną wartość współczynnika. 

7. Określenie oddziaływań od gruntu 

Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi w przypadku budowy kanalizacji są: 

 obciążenia od ciężaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej, 

 przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami. 

Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu na przewody i studzienki rewizyjne zostały 

uwzględnione przez producenta i mogą być pominięte w obliczeniach. Obciążenia od parcia 

wody gruntowej (wypór) są zrównoważone przez nadkład zasypki gruntowej nad przewodami. 

Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami dotyczą zasypki gruntowej nad przewodami. 

Przemieszczenia te są minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zagęszczenie zasypki. 

8. Model obliczeniowy podłoża gruntowego 

Model obliczeniowy należy przyjąć na podstawie kart dokumentacyjnych otworów 

geotechnicznych w opracowaniu „Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego z Opinią 

Geotechniczną”.  

9. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności 

Ponieważ obciążenia dodatkowe wynikające z budowy sieci kanalizacyjnej nie będą 

większe od dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania 

dodatkowych obliczeń nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności. 

10. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania obiektów 

Dane niezbędne do projektowania obiektów pod względem geotechnicznym: 

I. Rodzaj podłoża gruntowego:  

Warstwa I - Piaski drobne, nasypy budowlane wykonane z piasków drobnych, 

wilgotne,  średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,40 - 0,50  
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Warstwa II -  Piaski  średnie, nasypy  budowlane  wykonane z piasków  

średnich, nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n)= 

0,60  

Warstwa  III -  piaski gliniaste, gliny piaszczyste, iły pylaste IL(n)= 0,20 – 0,40 

 

II. Wody gruntowe 

Na terenie inwestycji występują dobre warunki wodne. W trakcie wykonywania wierceń 

wodę gruntową nawiercono w trzech odwiertach ( nr 2,5 i 6) na głębokości 1,8 – 2,3 m p.p.t. 

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i 

może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, 

pracy systemu melioracyjnego. 

Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma 

uzasadnienia ekonomicznego. 

 

III. Opis istniejącej konstrukcji nawierzchni 

Omawiana droga posiada nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 

od 7 do 9 cm na betonie – płyty betonowe i beton zbrojony. W rejonie odwiertu nr 5 podbudowę 

stanowi kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 15cm ( w miejscu tym 

wykonywana była sieć kanalizacyjna – nawierzchnia – odtworzenie). 

 

11. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót 

ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych 

Należy przeprowadzić następujące badania niezbędne do zapewnienia wymaganej 

jakości robót ziemnych: 

 odbiór geotechniczny podłoża w dnie wykopów budowlanych; 

 kontrola zagęszczenia zasypki nad przewodami przy użyciu płyty dynamicznej lub 

sondy dynamicznej. 

12. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany 

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej są odpowiednio zaizolowane 

i przystosowane do kontaktu z wodą gruntową. Jedynym zagrożeniem jest możliwość 

wypłukiwania gruntu - sufozją (w wypadku nieszczelności) i jego przenoszenia i składowania 

- kolmatacja. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu należy dokonać dokładnej kontroli 

wszystkich połączeń sieci przed jej zasypaniem gruntem. Nie przewiduje się wykonywania 

dodatkowych badań agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu. 
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13. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 

rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w 

ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego. 

W terenie zabudowanym, jeśli odległość obiektu sąsiedniego od krawędzi wykopu jest 

mniejsza od 3hw (hw oznacza głębokość wykopu) należy przeanalizować potencjalne 

zagrożenia. Ocena zagrożeń obejmuje wpływ wykopu na stateczność obiektów sąsiednich. W 

odniesieniu do projektowanej kanalizacji zagrożenia wynikają głównie z faktu, że jej trasa 

przebiega wzdłuż ciągów komunikacyjnych: ulic i chodników. Projekt kanalizacji powinien 

określać warunki realizacji wykopu i rodzaje przewidywanych zabezpieczeń. W przypadku 

stwierdzenia zagrożeń dla budynków, projekt wykopu powinien określać, na których 

budynkach sąsiadujących powinny zostać założone repery, umożliwiające geodezyjne 

monitorowanie ewentualnych przemieszczeń. W przypadku pojawienia się nadmiernych 

przemieszczeń kierownictwo budowy musi podjąć natychmiastowe środki zaradcze. 

 

 

 

Sporządzili:  

 

mgr inż. Anna Mrzygłód 
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F. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zamawiający:  

 

Gmina Miasto Szczecin 

Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 

Jednostka projektowa 

 

HIGHWAY Biuro Projektów 

80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska 18/14 

tel./fax: (58) 710 05 93 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 
Zamierzenie budowlane: 

Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

Zamierzenie budowlane: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

stanowisko: imię i nazwisko: nr uprawnień (w spec.): podpis: 

 
Projektant: 

 
 

 
Projektant: 
 
 
 
Projektant: 
 
 

 
Projektant: 
 
 
 
Projektant: 
 

Branża drogowa: 

mgr inż. Łukasz Antoniewicz 

 
 
Branża sanitarna: 
mgr inż. Anna Mrzygłód 
 
 
Branża elektroenergetyczna: 
mgr inż. Piotr Auguściak 
 

 
Branża telekomunikacyjna:  
inż. Jarosław Szczodrowski 
 

 
Branża zieleń:  
inż. Martyna Mikos 
 

w spec. drogowej: 
nr upr.: POM/0299/POOD/09 
 
 
 
w spec instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych: 

nr upr.: POM/0227/PWOS/13 

 

 
w spec instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr upr.:  POM/0210/POOE/09 

 

 
w spec. telekomunikacyjnej:  

nr upr.: DT-WBT/02354/02/U 

 

 

nr archiwalny: data opracowania:  

P-13.2015 październik 2016  
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 Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan 

prawny z późniejszymi zmianami) i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) Kierownik budowy jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do 

opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

o w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 lub 

o przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 

poz.844); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47, poz.401); 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, 

poz.1263); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181). 

Przed przystąpieniem do prac związanych z rozbiórką, kierownik budowy zobowiązany 

jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu 

określenia zagrożeń występujących podczas robót budowlanych. 
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BRANŻA DROGOWA i ZIELEŃ 

Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące 

zadania: 

a) wszystkie branże: 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp, 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 dostawa materiałów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi 

sieciami, 

 zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, 

 zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

b) branża drogowa, 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

 roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz 

z transportem, 

 wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzędnych, 

 wykonanie nowego korpusu drogowego, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych, 

 wykonanie warstw bitumicznych na jezdni i pasach rowerowych, 

 wykonanie obrzeży betonowych 

 wykonanie nawierzchni na pozostałych elementach zagospodarowania terenu, 

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu, 

 nasadzenia drzew i krzewów. 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane 

z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 drogi istniejące, 

 przepust, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

 sieć teletechniczna, 

 sieć gazowa 

 sieć energetyczna, 

 sieć ciepłownicza 

 istn. oświetlenie uliczne. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia 

ludzi 

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywać w powiązaniu z wykazem obiektów 

jak podano wyżej. Należy mieć na uwadze to, że prace budowlane na włączeniach i 

skrzyżowaniach prowadzone będą przy czynnym ruchu pojazdów i w sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy. Zabezpieczenia budowy muszą w szczególności uniemożliwiać wtargnięcie na 

teren budowy osób postronnych, a także zabezpieczenie budowy przed kradzieżą 

i wandalizmem, co może mieć znaczący wpływ na organizację robót i sposób 

zagospodarowania placu budowy. Na organizację placu budowy będą mieć także wpływ 

wymagania wynikające z projektu organizacji ruchu na czas budowy. Konieczność zachowania 

i ochrony istniejących drzew, wiązać się będzie z ograniczeniem stosowania sprzętu 

mechanicznego w rejonie ich występowania. 

Przy przebudowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy 

równocześnie występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Przeważająca część robót budowlano-montażowych związanych z przebudową drogi 

i sieci uzbrojenia terenu objętych projektem, będzie oparta na rozwiązaniach znanych 

i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie 

ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do robót w okolicy rzeki oraz skrzyżowań będzie 

wymagane zastosowanie specjalnych zabezpieczeń, związanych z wydzieleniem strefy 

ochronnej, odpowiednim rozlokowaniem sprzętu i zastosowaniem odpowiednich 

zabezpieczeń i oznakowań.  

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem  osób 

postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, 
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wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych, dla ruchu 

pieszego i kołowego.  

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa : 

 wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania 

ziemią, 

 załadunek, rozładunek, montaż rur – możliwość przygniecenia, 

 prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 

 zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu, 

 wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

 uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem, 

 najechanie sprzętem budowlanym, 

 porażenie prądem podczas prac instalacyjnych, 

 

Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w 

aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. 

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami 

wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować 

odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. 

Dlatego instruktaż pracowników powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, 

z którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Wykonawca robót zobowiązany jest 

stosować wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów 

cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność powinien 

sprawdzić. Poniżej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników.  

 

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

 projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi 

oraz organizacją budowy, 

 wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu, 

 zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu 

i porządku, 

 obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, 

 obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń, 

 obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi, 
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 zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych, 

 zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu,  

 odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów), prace będą odbywać się wzdłuż 

ulicy na terenie otwartym, w związku z czym droga ta stanowi drogę ewakuacyjną, 

 dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom 

stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej, 

 wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami 

BHP. 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 

projektuje się wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części 

jezdni. Projekt organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem 

"ręcznie". Zatwierdzony przez Policję i zarządcę drogi. Projekt tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 

 W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego 

w czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych 

w czasie ewentualnych kolizji. 

 Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych 

elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz 

komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

 Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady 

nadzoru w trakcie przerw w pracy. 

 Określenie przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

 Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii 

energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym 

zgłoszeniu robót użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

 

 

Czynności organizacyjne 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 

jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty 
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należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz 

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 

odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 

zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 

autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktażowej. Prawidłowo przygotowana budowa 

powinna być wyposażona w: 

Komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w 

przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 

zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Szkolenie: 

 Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 

 Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy 

i zapoznanie z jej wynikami pracowników, 

 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 

dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych. 

 

Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawierać imienne przypisanie, 

potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób 

w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, 

sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

BRANŻA SANITARNA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Prace przygotowawcze, 
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 Prace rozbiórkowe, 

 Roboty ziemne, 

 Budowa kanalizacji deszczowej, 

 Odtworzenie nawierzchni 

 Roboty wykończeniowe. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto 

zagrożenie może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne a także linie napowietrzne. W celu 

uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 

poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 

dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego 

uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 

uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 

podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Wszelkie prace w pobliżu napowietrznych 

linii prowadzić  z należytą ostrożnością. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące 

przy robotach: 

 Przysypania ziemią: 

 Roboty ziemne. 

 Przygniecenie, uderzenie: 

 Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Prace drogowe, 

 Budowa wodociągu 

 Poparzenie i porażenie prądem: 

 Prace z elektronarzędziami. 

 Potrącenie: 

 Sprzęt zmechanizowany, 

 Droga o dużym natężeniu ruchu. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 

prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 

podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 

pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być 

przeszkolony. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja 

szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną 

szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników charakter 

obligatoryjny. 

RODZAJE SZKOLEŃ: 

dla pracodawcy - dla pracowników 

wstępne – okresowe 

Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 

1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  

2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  

3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  

4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  

5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  

6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  

7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 

SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE: 

1. instruktaż ogólny 

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 

 wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także 

 studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu, 

1.2. zakres: 

 instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, 

a także z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

1.3. prowadzi: 

 pracodawca lub 
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 wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

 pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona 

1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

 potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego 

2. instruktaż stanowiskowy 

2.1. obejmuje: 

 pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy 

wiąże się z bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem 

na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, 

 pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych 

stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

 uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu. 

2.2. zakres: 

 instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz 

metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku 

2.3. prowadzi: 

 wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w 

zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

 sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego 

3. szkolenie podstawowe 

3.1. obejmuje: 

 pracodawców, 

 osoby kierujące pracownikami, 

 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

 pracowników inżynieryjno-technicznych 

 pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp. 

3.2. zakres: 
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 powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 

organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

3.3. prowadzi: 

 pracodawcy 

 jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

 egzamin sprawdzający 

 zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

 

Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na 

robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 

zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie 

podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 

SZKOLENIE OKRESOWE: 

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym 

2. Zakres: 

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie 

bhp nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi 

rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie 

3. kto prowadzi: 

3.1. pracodawcy 

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

4.1. egzamin sprawdzający 

4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 

robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   

nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe 

nie rzadziej niż raz w roku. 

3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej 

pracy jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, 

kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, 
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że niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia 

w zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w 

odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki  

z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i 

zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni  

w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które 

spełniają kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują 

ruch elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie 

pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w 

strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych 

urządzeń technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych 

lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-

budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, uprawnienia 

z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 

6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 

7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, 

posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 

drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

1. Zakres robót: 
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 demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego (demontaż słupów, opraw i okablowania), 

 dobranie i usytuowanie szafek oświetleniowych, 

 doboru słupów oświetleniowych, 

 wskazanie usytuowanie słupów, 

 doboru opraw ze źródłami LED, 

 dobranie okablowanie oświetlenia ulicznego,  

 ochronę przeciwporażeniową, 

 zasilenia proj. szafek oświetleniowych z proj. złącz kablowo – pomiarowych realizowanych na 

zlecenie ENEA – Operator wg. warunków przyłączenia nr 7812/2016/OD3/ZR1, 

7813/2016/OD3/ZR1.  

 Przebudowa istn odc. linii kablowej 15 kV nr 570, 

 Przebudowa istn odc. linii kablowych 0,4 kV 

 Przestawienie istniejących złącz kablowych, 

 Wymianę istniejącego słupa energetycznego ŻN na słup wirowany, 

 Przebudowa istn. odc. linii napowietrznej 0,4 kV 

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 ruch pojazdów mechanicznych na ul. Modrej i ul. Koralowej 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

 Upadek do wykopu podczas robót ziemnych (wykopy pod słupy) – zagrożenie od rozpoczęcia robot 

do ich zakończenia  

 Upadek z wysokości podczas prac montażowe prowadzonych na wysokości ok. 9m (zakres prac 

obejmuje montaż opraw) – zagrożenie podczas prac montażowych. 

 Przygniecenie przez słup podczas prac montażowych. 

 Porażenia prądem podczas podłączania i prace pomiarowych prowadzonych pod napięciem 0,4kV 

- zakres pomiarów obejmuje sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia, w zakresie: 

 prac montażowych na słupach, podłączenia wykonywać bezwzględnie po odłączeniu napięcie  

 wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie robót montażowych  

 prac pomiarowych wykonywanych pod napięciem 

 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót  

 Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania pracami budowlanymi. 

 Stosować sprzęt ochronny przewidziany dla poszczególnych rodzajów robót 

 Miejsca robót wygrodzić folią biało-czerwoną lub barierkami 

 Przy skrzyżowaniach z istn. urządzeniami i zbliżeniach prace wykonywać ręcznie 
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 Prace na liniach wykonywać w stanie beznapięciowym po dopuszczeniu przez służby techniczne 

właścicieli urządzeń 

 Plac budowy należy odpowiednio oznakować, wykonać w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia 

i aby istniał dogodny dostęp dla dostawy materiałów. 

 Nie wykonywać robót podczas ulewnych deszczów 

 Materiały składować w taki sposób i w takim miejscu, aby nie stwarzały zagrożenia. 

 Funkcje operatorów urządzeń takich jak spawarki można powierzyć wyłącznie osobom o 

odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać aktualne badania lekarskie i być wyposażeni w 

niezbędną odzież ochronną oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski, okulary przyciemniające, 

fartuchy spawalnicze, rękawice, szelki itp.) 

 Wykonywanie prace montażowych, podłączenia bezwzględnie po odłączeniu napięcie 

 Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 

uprawnionego pracownika. (wykonywać w składzie dwuosobowym) 

 Projekt organizacji robót budowlanych wykona kierownik budowy posiadający odpowiednie 

uprawnienia wykonawcze. 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione 

przez uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Projektowana trasa znajduje 

się wzdłuż drogi publicznej. 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas 

wykonywania prac ziemnych można spodziewać się rzadkich kolizji z podziemną infrastrukturą 

inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces 

załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na 

budowie. 
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3. Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

ZDARZENIE 

PRAWDOPODOBIE

NSTWO 

WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 

ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowani

e 

z gazociągie

m 

 

 

- wyciek gazu:  

zatrucie gazem  

wybuch 

pożar 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z 

uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu 

- roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności 

osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

-zabezpieczyć 

(oznakować) miejsce 

zagrożenia 

-zawiadomić 

odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie 

z wodociągie

m 

 

 

- wyciek wody: 

- utonięcie 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           -

roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności 

osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

-zabezpieczyć 

(oznakować) miejsce 

zagrożenia  

-zawiadomić 

odpowiednie służby 

 

Prace 

w kanalizacji 

teletechniczne

j 

 

 

- zatrucie 

gazem  

- upadek z 

wysokości  

- uszkodzenie 

ciała 

- wietrzenie kanalizacji 

-sprawdzenie obecności 

gazu 

- roboty w obecności osób 

trzecich 

-barierki zabezpieczające 

- środki ochrony 

indywidualnej 

 - udzielenie pierwszej 

pomocy                                           

-zawiadomić 

odpowiednie służby 

 

Prace w pasie 

drogowym 

 

 

 

 

-ruch 

komunikacyjny: 

- potrącenie 

przez 

uczestników 

ruchu 

-kamizelki ostrzegawcze 

- zabezpieczenie znakami 

i tablicami 

informacyjnymi zgodnie 

z uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 

(oznakować) miejsce   

- zawiadomić 

odpowiednie służby 

Prace pod 

napowietrzny

mi liniami 

energetyczny

mi 

 

 

 

 

- porażenie 

prądem 

- roboty pod nadzorem 

- roboty wykonywane  

zgodnie z 

uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zawiadomić 

odpowiednie służby 
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Skrzyżowanie 

z kablem 

energetycznym 

i urządzeniami 

energetycznym 

 

 

 

 

 

- porażenie 

prądem  

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - 

roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności 

osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 

(oznakować) miejsce 

zagrożenia  

- zawiadomić 

odpowiednie służby  

Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach branżowych. 

 

4. Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed 

przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, 

przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. Wszystkich 

pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujących w rejonie pasa 

drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Każdą 

grupę pracowników wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania 

pierwszej pomocy. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicznych 

właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do wszystkich 

poleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników 

o możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 

zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni 

kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika 

wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu 

pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby nie 

uszkodzić kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde 

uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany 

kabel. Prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  

na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 

wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być 

oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 
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G. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Nr rys. Tytuł Skala 

1.0 Plan orientacyjny 1:10 000 

2.1-2.3 Plan zagospodarowania terenu 1:500 
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PZT_1.0 Plan orientacyjny 
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PZT_2.1 Plan zagospodarowania terenu 
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PZT_2.2 Plan zagospodarowania terenu 
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PZT_2.3 Plan zagospodarowania terenu 
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H. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i OPINIE 

1) Prezydent Miasta Szczecina – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

3) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – uzgodnienie projektu budowlanego 

4) Prezydent Miasta Szczecina – decyzja w sprawie pasów rowerowych 

5) Architekt Miasta – opinia projektu budowlanego 

6) Ogrodnik Miasta – opinia projektu zieleni 

7) Miejski Konserwator Zabytków – uzgodnienie 

8) Biuro Strategii Miasta – uzgodnienie 

9) Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej – 

uzgodnienie 

10) Gmina Dobra – opinia projektu budowlanego 

11) Zarząd Powiatu w Policach – opinia  projektu budowlanego 

12) Zgoda na wykorzystanie chodników Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” 

13) Zgoda na wykorzystanie chodników Wspólnota Mieszkaniowa „Koralowa Park” 

(dot. ul. Nowowiejska 1) 

14) Zgoda na wykorzystanie chodników Jan Balczewski, Piotr Lubarski, Jagoda 

Lubarska – działka 140/13 (przy „Żabce”) 

15) Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – uzgodnienie 

16) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – warunki techniczne 

17) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – uzgodnienie 

18) Wodociągi Zachodniopomorskie – uzgodnienie 

19) Poldek Polikowscy – uzgodnienie kanalizacji gmina Dobra 

20) Szczecińska Energetyka Cieplna – uzgodnienie 

21) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – brak danych na temat właściciela 

ciepłociągu 

22) Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodość – pismo dot. ciepłociągu 

23) Polska Spółka Gazownictwa – warunki techniczne 

24) Polska Spółka Gazownictwa – uzgodnienie 

25) Enea Oświetlenie – warunki techniczne 

26) Enea Oświetlenie – uzgodnienie 

27) Enea Operator – warunki przyłączenia do sieci dz. 14/1 obręb 2044 

28) Enea Operator – warunki przyłączenia do sieci dz. 1 obręb 2043  

29) Enea Operator – warunki techniczne 

30) Enea Operator – uzgodnienie 

31) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – uzgodnienie oświetlenia 

32) Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecina – warunki techniczne 

33) Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecina – uzgodnienie 
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34) Orange Polska – warunki techniczne 

35) Orange Polska – uzgodnienie projektu budowlanego 

36) Orange Polska – uzgodnienie projektu wykonawczego 

37) Multimedia Polska – warunki techniczne 

38) Multimedia Polska – uzgodnienie 

39) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – uzgodnienie  

40) Starosta Policki – protokół z narady koordynacyjnej 

41) Prezydent Miasta Szczecin – protokół z narady koordynacyjnej 

42) Prezydent Miasta Szczecin – zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 

43) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – zgoda na wycinkę drzew i 

krzewów 
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1) Prezydent Miasta Szczecina – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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3) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – uzgodnienie projektu budowlanego 
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4) Prezydent Miasta Szczecina – decyzja w sprawie pasów rowerowych 
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5) Architekt Miasta – opinia projektu budowlanego 
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6) Ogrodnik Miasta – opinia projektu zieleni 
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7) Miejski Konserwator Zabytków – uzgodnienie 
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8) Biuro Strategii Miasta – uzgodnienie 
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9) Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej – 

uzgodnienie 
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10) Gmina Dobra – opinia projektu budowlanego 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

99 

11) Zarząd Powiatu w Policach – opinia  projektu budowlanego 
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12) Zgoda na wykorzystanie chodników Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Młodość” 
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13) Zgoda na wykorzystanie chodników Wspólnota Mieszkaniowa „Koralowa Park” 

(dot. ul. Nowowiejska 1) 
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14) Zgoda na wykorzystanie chodników Jan Balczewski, Piotr Lubarski, Jagoda 

Lubarska – działka 140/13 (przy „Żabce”) 
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15) Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – uzgodnienie 
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16) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – warunki techniczne 
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17) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – uzgodnienie 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

113 

 

 



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

114 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

115 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

116 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

117 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

118 

18) Wodociągi Zachodniopomorskie – uzgodnienie 
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19) Poldek Polikowscy – uzgodnienie kanalizacji gmina Dobra 
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20) Szczecińska Energetyka Cieplna – uzgodnienie  
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21) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – brak danych na temat właściciela 

ciepłociągu 
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22) Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodość – pismo dot. ciepłociągu 
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23) Polska Spółka Gazownictwa – warunki techniczne 
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24) Polska Spółka Gazownictwa – uzgodnienie  

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

131 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

132 

 

  



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

133 

25) Enea Oświetlenie – warunki techniczne 
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26) Enea Oświetlenie – uzgodnienie  
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27) Enea Operator – warunki przyłączenia do sieci dz. 14/1 obręb 2044 
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28) Enea Operator – warunki przyłączenia do sieci dz. 1 obręb 2043 
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29) Enea Operator – warunki techniczne 
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30) Enea Operator – uzgodnienie 
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31) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – uzgodnienie oświetlenia 
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32) Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecina – warunki techniczne 
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33) Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecina – uzgodnienie 
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34) Orange Polska – warunki techniczne 
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35) Orange Polska – uzgodnienie projektu budowlanego 
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36) Orange Polska – uzgodnienie projektu wykonawczego 
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37) Multimedia Polska – warunki techniczne 
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38) Multimedia Polska – uzgodnienie  

 

 

 

 



Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

163 

39) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – uzgodnienie  
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40) Starosta Policki – protokół z narady koordynacyjnej 
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41) Prezydent Miasta Szczecin – protokół z narady koordynacyjnej 
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42) Prezydent Miasta Szczecin – zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 
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43) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – zgoda na wycinkę drzew i 

krzewów 
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