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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
Oświadczenie Projektanta
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
oświadczam,
że projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji, pn.:

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
Adres inwestycji:

Inwestor:

Województwo:
Powiat:
Gmina:

mazowieckie
Łosicki
Sarnaki

Działki nr ew.:

156/7, 156/9, 227/4, 365/1, 367, 479/5, 479/16

Obręb:

Zabuże

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3
08 - 200 Łosice

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inż. Sylwia Czechowska
uprawnienia nr: KUP/0132/POOD/09
specjalność: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
(nr ew. KUP/BD/0060/10)
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1. Uprawnienia i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta
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Oświadczenie Sprawdzającego
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
oświadczam,
że projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji, pn.:

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
Adres inwestycji:

Inwestor:

Województwo:
Powiat:
Gmina:

mazowieckie
Łosicki
Sarnaki

Działki nr ew.:

156/7, 156/9, 227/4, 365/1, 367, 479/5, 479/16

Obręb:

Zabuże

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3
08 - 200 Łosice

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający:
inż. Jolanta Kuźmicka-Misterek
uprawnienia nr: GT.III.7216/164/77
specjalność: konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie projektowania dróg i ulic oraz
typowych mostów i przepustów
(nr ew. KUP/BD/1302/01)
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Oświadczenie Projektanta
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
oświadczam,
projekt budowlany branży telekomunikacyjnej (budowa kanału technologicznego) w ramach
inwestycji, pn.:

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
Adres inwestycji:

Inwestor:

Województwo:
Powiat:
Gmina:

mazowieckie
Łosicki
Sarnaki

Działki nr ew.:

156/7, 156/9, 227/4, 365/1, 367, 479/5, 479/16

Obręb:

Zabuże

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3
08 - 200 Łosice

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Marian Świechowicz
uprawnienia nr: UAN-IV/8346/129/TO/88
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych
(nr ew. KUP/IE/0414/03)
Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) projektowany obiekt jest o prostej konstrukcji
i w związku z tym projektant nie ma sprawdzenia projektu, wynikającego z art. 20 ust. 2 cyt.
ustawy.
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3. Podstawy formalno-prawne opracowania
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219)
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
z późn. zm.),
- rozporządzenie 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. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
- rozporządzenie 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110,
z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 276, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293),
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- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65,
z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1064),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),
- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 282),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860,
z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.
1030).
4.
•
•
•

Materiały wyjściowe do projektowania
mapa do celów projektowych w skali 1:500,
pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,
uzgodnienia z Zamawiającym.
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CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego dla inwestycji, pn.:

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
dla inwestycji, pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki -

Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości
0,845 km”

2. Inwestor
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3
08 - 200 Łosice

3. Lokalizacja
Działki o nr ewidencyjnym: 156/7, 156/9, 227/4, 365/1, 367, 479/5, 479/16
Obręb ewidencyjny: Zabuże
Gmina: Sarnaki

4. Zakres i cel opracowania
Opracowanie swym zakresem będzie obejmowało:
• przebudowę (modernizację) drogi jednojezdniowej
• wykonanie zjazdów
• wykonanie poboczy
• zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi - w przypadku wymogu gestora
• wykonanie humusowania z obsianiem trawą,
• ustawienie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów, które zostaną poddane
reprofilacji z uwagi na ich obecny zły stan techniczny
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• budowa kanału technologicznego przy użyciu studni kablowych betonowych - drugi
etap inwestycji

Celem inwestycji jest przede wszystkim:
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• poprawa komfortu przejazdu,
• poprawa bezpieczeństwa pieszych,
• usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego.

5. Istniejące zagospodarowanie terenu
Droga powiatowa podlegająca przebudowie jest drogą o nawierzchni
z tłucznia. Droga jest jednojezdniowa o zróżnicowanych nieuporządkowanych spadkach
podłużnych i poprzecznych. Służy głównie do obsługi ruchu samochodów osobowych
i dostawczych dojeżdżających do hotelu jak i przeprawy promowej przez rz. Bug.
W związku z lokalizacją gospodarstw rolnych w sąsiedztwie drogi powiatowej z drogi
objętej opracowaniem korzysta sezonowo również ciężki sprzęt rolniczy. Jezdnia posiada
liczne nierówności i koleiny, które powodują tworzenie się zastoisk wody opadowej.
Natężenie ruchu jest niewielkie z racji pełnionej funkcji.
Odwodnienie odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych
i poprzecznych na tereny przyległe zielone, rowy trawiaste, które wymagają reprofilacji
i częściowego odtworzenia.
W granicach pasa drogowego, na którym znajduje się przedmiotowa droga występują
sieci uzbrojenia:
- elektroenergetyczne,
- wodociągowe,
- teletechniczne,
- kanalizacji sanitarnej.
Warunki gruntowo-wodne
Wszelkie rozwiązania projektowe przyjęto jak dla gruntów o nośności G1. Wszelkie prace
ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa, który w przypadku
stwierdzenia, w trakcie realizacji robót budowlanych, gruntów o innej nośności zaleci
odpowiednie środki zaradcze w celu doprowadzenia podłoża do nośności G1.

6. Roboty rozbiórkowe
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe obejmują:

niezbędne

będzie

wykonanie

prac
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• rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni - w wymaganym, wskazanym w przedmiarze
i kosztorysie, zakresie.
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora. Sposób postępowania z
materiałem uzyskanym z rozbiórek należy uzgodnić z Inwestorem.

7. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji poszczególnych obiektów
Kolejność realizacji oraz zakres zamierzania budowlanego jest następujący:
• zabezpieczenie terenu budowy, zabezpieczenie istniejącego zabytkowego
drzewostanu,
• wykonanie pomiarów liniowych,
• wytyczenie punktów charakterystycznych oraz wysokościowych,
• zebranie warstwy humusu na odkład,
• wykonanie przewidzianych rozbiórek oraz ich utylizacja,
• wykonanie wykopów,
• ułożenie rur ochronnych - w miejscach wymaganych przez gestorów,
• odtworzenie i reprofilacja rowów przydrożnych,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz poboczy,
• wykonanie zjazdów oraz dojść do furtek,
• ustawienie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
• przywrócenie terenu do stanu sprzed inwestycji,
• inwentaryzacja powykonawcza.
Drugim etapem realizacji inwestycji - wykonywanym niezależnie od etapu pierwszego jest budowa kanału technologicznego.

8. Stan projektowany – branża drogowa
W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu. Droga służy
głównie do obsługi ruchu samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych.
W związku z lokalizacją gospodarstw rolnych w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi
powiatowej korzysta sezonowo również ciężki sprzęt rolniczy.
Projektuje się drogę jednojezdniową, dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej
i szerokości 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0.75m każde.
Długość przedmiotowego odcinka wynosi 845 m. Opracowanie obejmuje również wykonanie
zjazdów (połączenie z nawierzchnią jezdni za pomocą skosów 1,5:1,5
lub wyokrąglone łukami o R=3 m albo R=5 m).
Do nieruchomości zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej
0-31.5mm. Lokalizacja zjazdów zostanie dodatkowo uzgodniona i potwierdzona
z właścicielami działek na etapie wykonawstwa (nie wymagają zgłoszenia). W przypadku
zmiany lokalizacji lub konieczności realizacji zjazdu, który nie został ujęty w przedmiotowej
dokumentacji, zostanie sporządzona niezbędna dokumentacja wykonawcza. Dla działek, które
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są ogrodzone, szerokość jezdni zjazdu należy dostosować do szerokości istniejącej bramy,
przy zachowaniu zgodności z wymogami 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. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.).
Powierzchnię nawierzchni zjazdów należy w całości utwardzić do granicy pasa drogowego
lub do bramy wjazdowej.

8.1.

Założenia projektowe
 klasa techniczna drogi:
L (przy przebudowie o jeden poziom
niżej),
 prędkość projektowa:
30 km/h,
 kategoria drogi:
powiatowa Nr 2008W Górki-LitewnikiHołowczyce-Zabuże,
 kategoria ruchu:
KR3,
 nawierzchnia jezdni:
beton asfaltowy,
 szerokość jezdni:
5,0 m (zgodnie z rozporządzeniem
dopuszczalne min. 5.5m, jednak z uwagi na rozwiązania uspokajające ruch szerokość
5.0m - zmniejszenie prędkości,,
 nawierzchnia poboczy:
gruntowe,
 szerokość poboczy:
0,75 m (obustronne).

8.2.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni i zjazdów :
- nawierzchnia bitumiczna, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 KR 1-2, gr. 5 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm, C90/3, gr. 20 cm w miejscu istniejącej jezdni z KŁSM,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm, C90/3, gr. 15 cm na poszerzeniach,
- warstwa podbudowy betonowej z CBGM 0/22.4 C 3/4, gr. 15 cm - na poszerzeniach,
- istniejące podłoże gruntowe doprowadzone do nośności G1.
- istniejące podłoże gruntowe.

8.3.

Zestawienie powierzchni
 powierzchnia jezdni:
 powierzchnia poboczy:

~4338 m2,
~1267.50 m2.
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8.4.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostawiono na zasadach dotychczasowych (na tereny przyległe
zielone) oraz do istniejących rowów przydrożnych (reprofilacja i odtworzenie) zapewniając
odpowiednie spadki poprzeczne oraz podłużne jezdni.

9. Stan projektowany – branża telekomunikacyjna
Projektuje się kanał technologiczny wzdłuż drogi powiatowej (w zakresie wskazanym na
PZT). Kanał technologiczny w postaci ciągu osłonowych elementów obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służy umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Podstawową funkcją budowanych kanałów technologicznych jest stworzenie podziemnej
infrastruktury liniowej służącej do prowadzenia kabli lub mikrokabli światłowodowych
oraz innych kabli, stanowiących warstwę fizyczną (medium transmisyjne) dla sieci
przewodowych operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych i innych świadczących
swoje usługi na określonym terenie.
Rozmieszczenie studni oraz trasę kanału technologicznego wykonać zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

9.1.

Założenia projektowe:

Studnie kablowe: SKO-2
Projektowany kanał technologiczny uliczny: KTu-2
Projektowany kanał technologiczny przepustowy: KTp-2
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Ciąg KTp:

KTp-2

Średnice rur należy przyjąć odpowiednio (średnice zewnętrzne w mm):
- RO (rury osłonowe) – φ125
- RS (rury światłowodowe) – φ40
- WMR (wiązki mikrorur) – φ40

9.2.

Zestawienie elementów kanału technologicznego:
 ilość studni kablowych SKO-2 (wraz z pokrywami):
 długość ciągu KTu-2:
 długość ciągu KTp-2:

10.

9 szt.,
~860 m,
~15 m.

Zieleń

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Drzewa pozostające w zasięgu prac należy
zabezpieczyć na czas prowadzenia robót budowlanych przed przypadkowym uszkodzeniem:.
a) możliwością mechanicznego uszkodzenia,
b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej,
c) przesuszeniem bryły korzeniowej,
d) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej.
Zabytkowe drzewa znajdujące się na terenie budowy oraz w jej bezpośrednim oddziaływaniu
będą zabezpieczane i pielęgnowane w okresie budowy w następujący sposób:
- na czas prowadzenia robót budowlanych istniejącym drzewom należy zapewnić podlewanie,
w ilości minimum 300 - 500 l wody na tydzień dla jednego drzewa w sezonie wegetacyjnym,
- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi:
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aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pni i konarów drzew znajdujących się
w sąsiedztwie budowy należy zabezpieczyć je za pomocą tymczasowego ogrodzenia
o wysokości min. 2 m usytuowanego w odległości min. 4 m od pni drzew,

zabezpieczenie korzeni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,

w przypadku stwierdzenia obecności korzeni, wykopy w strefie korzeniowej drzewa
będą wykonane ręcznie,

wszystkie prace związane z zabezpieczeniem drzew, prace ziemne i roboty budowlane
w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego,

w zasięgu koron drzew nie wolno składować materiałów budowlanych i jeździć
ciężkimi pojazdami i maszynami budowlanymi,
- w bezpośrednim sąsiedztwie drzew prace powinny być wykonywane ręcznie,
nie dopuszcza się ściągania ziemi koparką lub frezem, prace muszą być prowadzone
z dbałością o nienaruszenie systemów korzeniowych drzew.
Jeśli z uzasadnionych powodów zajdzie konieczność odsłonięcia, na dłuższy
okres ściany wykopu, w którym tkwią korzenie, należy je zabezpieczyć osłoną w formie
ekranu korzeniowego, chroniącego je przed przesuszeniem i przemarznięciem. Należy
zapewnić odtworzenie gleby w obrębie wykopu po zakończonych pracach.
W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne jest punktowe cięcie korzeni. Ich
średnica nie może przekraczać 1,5 cm. Cięcia powinny być wykonywane pod kątem prostym,
aby zminimalizować powierzchnie ran. Miejsce cięcia powinno zostać posmarowane
fungicydem, chroniącym przed infekcjami grzybowymi.
Przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, stan zdrowotny drzew i krzewów,
rosnących na terenie budowy i w jego sąsiedztwie, powinien być monitorowany przez
wykonawcę robót i inwestora.
Drzewa i krzewy rosnące na obszarze, na którym prowadzone będą roboty budowlane,
powinny być po ich zakończeniu poddane intensywnej pielęgnacji. Jej zakres jest kwestią
indywidualną i powinien być ściśle uzależniony od stanu zdrowotnego drzew i krzewów.

11.Roboty ziemne oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć. W rejonach
czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu
mechanicznego. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie,
zgodnie z uzgodnieniami, przestrzegając zaleceń gestorów oraz pod ich nadzorem.
Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i w przypadku
stwierdzenia występowania w podłożu gruntów innych niż G1 należy przewidzieć
rozwiązania zamienne w konsultacji z geologiem oraz projektantem celem zmiany
projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem/wymianą podłoża
gruntowego. Nadmiar gruntu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizować.
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12.Ochrona konserwatorska
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który podlega ochronie
konserwatorskiej i opiece nad zabytkami mocą obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 282, z późn. zm.)
jednakże droga, nie stanowi zabytku a jedynie z nim sąsiaduje.
W przypadku odkrycia w trakcie robót takiego przedmiotu, co do którego będzie istniało
przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z art. 32 cyt. ustawy.

13.Dane określające wpływ eksploatacji górniczych na działkę lub teren
zamierzenia budowlanego.
Teren na którym projektuje się przedmiotowe zadanie nie znajduje się w granicach
terenów górniczych.

14.Oddziaływanie na środowisko
Przebudowa drogi, będącej przedmiotem niniejszego projektu, nie będzie mieć negatywnego
wpływu na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i bezpieczeństwo pieszych a także
na środowisko. Docelowa eksploatacja drogi, po przebudowie, spowoduje złagodzenie
uciążliwości środowiskowych, tj.:
- zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów,
- równa nawierzchnia jest cichsza i zwiększa płynność ruchu,
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin samochodowych dzięki
upłynnieniu ruchu pojazdów,
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach
budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac remontowych.
Przedsięwzięcie nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. Realizowana inwestycja nie ma
negatywnego wpływu na środowisko, w tym na sąsiadujący Obszar Natura 2000, nie ma
również potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko, gdyż przebudowa będzie
realizowana na odcinku krótszym niż 1 km.

15.Charakterystyka ekologiczna
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych w zakresie wykopów, za każdym razem,
dokonać kontroli występowania zwierząt w wykopach oraz w obszarze drogi. W przypadku
ich zaobserwowania należy je odłowić i przenieść poza obszar prowadzenia robót
budowlanych, do siedliska adekwatnego dla danego gatunku. Wykonawca na etapie realizacji
inwestycji jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ww. warunku. Inwestor
powinien monitorować spełnienie tego warunku przez Wykonawcę oraz kontrolować,
czy czynności realizowane są przez osoby przeszkolone.
2. W przypadku użycia, w trakcie robót budowlanych, ścianek szczelnych, należy
pozostawić ich elementy ok. 50 cm nad powierzchnią gruntu, w celu utworzenia palisady
ochronnej, która będzie ograniczała prawdopodobieństwo wkroczenia drobnych zwierząt.
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania
ww. warunku. Inwestor powinien monitorować spełnienie tego warunku przez Wykonawcę.
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3. Drzewa oraz krzewy pozostające w zasięgu prac należy zabezpieczyć na czas
prowadzenia robót budowlanych przed przypadkowym uszkodzeniem:.
a) możliwością mechanicznego uszkodzenia,
b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej,
c) przesuszeniem bryły korzeniowej,
d) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej.

16.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ze względu na realizację inwestycji „pod ruchem” samochodów należy przestrzegać
zaleceń zawartych w BiOZ.
Wykonawca powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
przebudowy a także stałej organizacji ruchu po zakończonych robotach. Każda zmiana
istniejącej organizacji ruchu wymaga odrębnego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu
pieszego.
Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia
dla ruchu zawężonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

17. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej
Projektowana
jezdnia
drogi
powiatowej
spełnia
wymagania
określone
w §13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124,
poz. 1030).
Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m o normatywnym pochyleniu podłużnym.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jest zgodna z wymaganiami ww. rozporządzenia i jest
zaprojektowana dla dopuszczalnego obciążenia pojedynczej osi 100 kN.

18. Uwagi końcowe
1) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami
zawartymi w projekcie budowlanym i stosować się do wymagań w nich zawartych w trakcie
prowadzenia prac.
2) O rozpoczęciu robót należy poinformować wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego.
3) W trakcie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić zgodność uzbrojenia z trasą
określoną na PZT.
4) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
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5) Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
6) Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
7) Przy natrafieniu na przedmiot, co do którego będzie istniało przypuszczenie, że jest
on zabytkiem, należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne. Nadto, postępować
zgodnie z zaleceniami wydanymi przez WUOZ w decyzjach, uzgodnieniach, opiniach,
stanowiących element niniejszego projektu.
8) W trakcie wykonywania robót drogowych, przypadku napotkania niezinwentaryzowanych
elementów infrastruktury naziemnej należy wyregulować wysokościowo wszystkie
urządzenia infrastruktury naziemnej.
9) Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje działki ewidencyjne nr: 156/7, 156/9,
227/4, 365/1, 367, 479/5, 479/16 (obręb Zabuże, gmina Sarnaki). Planowana inwestycja
będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
na przedmiotowych działkach. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się istniejące
obiekty oraz pola i gospodarstwa rolne. Zagospodarowanie na obszarze inwestycji nie ma
wpływu na obiekty i interesy osób trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody,
kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie
w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.
Obszar oddziaływania określono na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
z późn. zm.),
3) 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. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.).
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

dla inwestycji, pn.:

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
Adres inwestycji:

Inwestor:

Województwo:
Powiat:
Gmina:

mazowieckie
Łosice
Sarnaki

Działki nr ew.:

156/7, 156/9, 227/4, 367, 365/1, 497/5, 497/6

Obręb:

Zabuże

Gmina:

Sarnaki

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3
08 - 200 Łosice
Projektant:
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1.

Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów
Kolejność realizacji oraz zakres zamierzania budowlanego jest następujący:
• zabezpieczenie terenu budowy, zabezpieczenie istniejącego zabytkowego
drzewostanu,
• wykonanie pomiarów liniowych,
• wytyczenie punktów charakterystycznych oraz wysokościowych,
• zebranie warstwy humusu na odkład,
• wykonanie przewidzianych rozbiórek oraz ich utylizacja,
• wykonanie wykopów,
• ułożenie rur ochronnych - w miejscach wymaganych przez gestorów,
• odtworzenie i reprofilacja rowów przydrożnych,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz poboczy,
• wykonanie zjazdów oraz dojść do furtek,
• ustawienie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
• przywrócenie terenu do stanu sprzed inwestycji,
• inwentaryzacja powykonawcza.
Drugim etapem realizacji inwestycji - wykonywanym niezależnie od etapu pierwszego jest budowa kanału technologicznego.
3.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze inwestycji występują:
• drogi o nawierzchni z KŁSM i gruntowe,
• zjazdy,
• uzbrojenie
.
4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa zdrowia i ludzi
Na obszarze inwestycji znajdują się obiekty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi. Zaliczyć można do nich:
• uzbrojenie terenu,
• drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdów oraz pieszych.
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5. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych
• prowadzenie z nieprzerwanym ruchem kołowym,
• prace w pobliżu uzbrojenia terenu,
• wykopy o głębokości do 1,2 m.
• ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu budowy drogi powinni posiadać przeszkolenie
w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymać odpowiedni
instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. Pracownicy obsługujący sprzęt budowlany
powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. Roboty o zwiększonym zagrożeniu z punktu
widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie
obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu
nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w tej dziedzinie.
7. Wykaz
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
Pracownicy powinni znać odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska
lub wykonywanych robót. Przyjęcie do wiadomości i dokładną znajomość przepisów
powinien potwierdzić swoim podpisem. Należy przeprowadzić dodatkowy instruktaż
w sprawie:
• pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kołowym,
• pracy w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego sprzętu budowlanego,
• trybu dopuszczania do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
• określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• określenia środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami
zagrożeń,
• określenia zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,
• określenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, urządzeń
po terenie budowy,
• wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających przed
niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonywania robót budowlano-montażowych,
• wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
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Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót:
• ustalić zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu
terenu,
• ustalić system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,
• wytyczyć wewnętrzne ciągi komunikacyjne na placu budowy,
• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikację
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlano-montażowych.
Ponadto należy:
• prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie z PBUE, obowiązującymi normami
i współczesną wiedzą techniczną,
• prace budowlano-montażowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej,
• wykopy zabezpieczyć przed obsunięciem, wygrodzić i oznakować,
• prace w pasie drogowym prowadzić zgodnie z opracowanym projektem organizacji
ruchu,
• podłączenie linii na słupach wykonać z zabezpieczonego podnośnika koszowego,
• podłączenie nowo wybudowanych urządzeń do istniejącej sieci napowietrznej nN
należy wykonać po wcześniejszym wyłączeniu urządzeń elektroenergetycznych spod
napięcia – prace prowadzić zgodnie z Instrukcją Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
• podłączenie nowo wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych pod napięcie
wykonać po wcześniejszym odbiorze technicznym,
• po wykonaniu budowy należy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie,
• operatorzy obsługujący podczas budowy świder, dźwig, podnośnik i inny sprzęt
zmechanizowany muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne upoważniające
ich do pracy na tych urządzeniach,
• pracowników należy wyposażyć w kamizelki ochronne i sprzęt ochrony osobistej
stosownie do zastosowanej metody prowadzenia robót montażowych,
• zaleca się wykonanie połączenia kabli przyłączy z istniejącą linią napowietrzną przy
użyciu specjalistycznych narzędzi izolowanych.
Projektant:
mgr inż. Sylwia Czechowska
Sprawdzający:
inż. Jolanta Kuźmicka-Misterek
Projektant:
Marian Świechowicz

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

UZGODNIENIA

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
3

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
3

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczynowa 55, 87 - 100 Toruń
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku
od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”

Starosta Powiatu Łosickiego
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
Znak sprawy:

ŁOSICE , 2021-08-25

GKN.6630.46.2021
PROTOKÓŁ

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu

Wnioskodawca:

2021-08-25

BPB sp. zo.o.
87-100 Toruń
Leszczynowa 55
Powiat Łosicki

Inwestor:

08-200 ŁOSICE
Narutowicza 6

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący narady: Ewa Matusz -Inspektor w Referacie Geodezji,Katastru i Nieruchomości

Nr gminy Nr obrębu

Działka

Nazwa gminy

Nazwa obrębu

052

32

156/7

SARNAKI

Zabuże

052

32

156/9

SARNAKI

Zabuże

052

32

227/4

SARNAKI

Zabuże

052

32

365/1

SARNAKI

Zabuże

052

32

367

SARNAKI

Zabuże

052

32

479/5

SARNAKI

Zabuże

052

32

479/16

SARNAKI

Zabuże

Opis przedmiotu narady:
1

sieć telekomunikacyjne
Imię, nazwisko uzgadniającego

Lp Nazwa Instytucji
1 PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Lublin Rejon Energetyczny Biała
Podlaska

Data
Jacek Kotowski

2021-08-18 11:36:45

Stanowisko uczestnika
1.Wszystkie zagrożenia i ograniczenia wynikające z
prac w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych
zamieścić i opisać w rozdziale BIOZ dokumentacji
projektowej;
2.W razie uszkodzenia istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty
naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel
wykonawcy;
3.Zbliżenia i skrzyżowania wykonywać w rurach
osłonowych, a do dokumentacji projektowej załączyć
profile skrzyżowań;
4.W miejscach skrzyżowania/zbliżenia z istniejącą
elektroenergetyczną infrastrukturą podziemną prace

wykonywać ręcznie zachowując szczególną
ostrożność, a istniejące kable elektroenergetyczne
ochraniać rurami osłonowymi dwudzielnymi. Miejsca
skrzyżowania przed zasypaniem zgłosić do odbioru w
RE Biała Podlaska;
5.Zachować min. 0,5m odległości poziomej
projektowanej sieci od istniejących kabli
elektroenergetycznych;

2 Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Warszawie

3 Zarząd Dróg Powiatowych w
Łosicach

Nie uczestniczył w nradzie koordynacyjnej

Iwona Pietruczuk

brak uwag

2021-08-24 10:36:44
4 Starostwo Powiatowe w
Łosicach Referat Architektury,
Budownictwa, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa

Marzena Stefaniuk

brak uwag

2021-08-24 14:44:59
5 Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce
z/s w Węgrowie

6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej

Sylwester Chwedczuk

brak uwag

2021-08-24 13:45:05
7 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie Rejon w Siedlcach

8 Agencja Rozwoju Mazowsza
S.A.

Nie uczestniczył w naradzie korodynacyjnej

Sławomir Jałkowski

brak uwag

2021-08-18 07:05:08
9 Liquid Systems Sp. z o.o.

Łukasz Mirski

2021-08-18 07:50:18

brak uwag

10 Gmina Sarnaki

11 HAWE TELEKOM sp. z o.o. w
restrukturyzacji

Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej

Martyna Grzędzicka

brak uwag

2021-08-18 10:55:53
12 ORANGE POLSKA S.A.

13 Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. ODDZIAŁ W
REMBELSZCZYŹNIE

Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej
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Nie dotyczy

Uwagi Przewodniczącego:

1

Wykopy ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie, pod nadzorem odpowiednich
branż, z zachowaniem normatywnych odległości.

2

Prace przy punktach osnowy wykonać ręcznie. Zabezpieczyć punkty przed zniszczeniem. Zniszczone lub
uszkodzone znaki geodezyjne będą odtworzone na koszt inwestora.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Ewa Matusz
Inspektor w Referacie Geodezji
Katastru i Nieruchomości
/-/ podpisano elektronicznie
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ZAKRES INWESTYCJI

DZIAŁKA OBJĘTA INWESTYCJĄ
KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ETAP II
A
C

D
POCZĄTEK OPRACOWANIA km 0+000.00
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Nazwa Inwestycji:

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI POWIATOWEJ NR 2008W
GÓRKI-LITEWNIKI-HOŁOWCZYCE-ZABUŻE NA ODCINKU OD KM
18+755 DO KM 19+600, O DŁUGOŚCI 0,845 KM

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO
Dokumentacja projektowa numer: GKN.6630.46.2021
była przedmiotem narady koordynacyjnej
zakończonej w dniu 25.08.2021 r.
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodnicząca narady koordynacyjnej
Z up. Starosty
mgr inż. Ewa Matusz
Inspektor w Referacie Geodezji,
Katastru i Nieruchomości
/-/ podpisano elektronicznie

Adres:

DZIAŁKI NR EW.: 156/7, 156/9, 227/4, 365/1, 367, 479/5, 479/16
OBRĘB EWIDENCYJNY: ZABUŻE
GMINA: SARNAKI

Inwestor:

tel. 723 071 098
email: biuro@bpb.net.pl

Temat:

skala:

Projektant: imię i nazwisko

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH
ul. WIEJSKA 3
08 - 200 ŁOSICE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 : 500

Uprawnienia

data:

06.2021

Branża

mgr inż. Sylwia Czechowska

KUP/0132/POOD/09
projektowanie bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Drogi

inż. Jolanta Kuźmicka-Misterek

GT.III.7210/64/77
projektowanie bez ograniczeń
konstrukcyjno-inżynieryjnej

Drogi

techn. Marian Świechowicz

UAN-IV/8346/129/TO/88
projektowanie w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej

Instalacyjnoinżynieryjna

nr rys.:

Podpis
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STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO
Dokumentacja projektowa numer: GKN.6630.46.2021
była przedmiotem narady koordynacyjnej
zakończonej w dniu 25.08.2021 r.
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
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/-/ podpisano elektronicznie
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Temat:

skala:
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