
 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przepustów 

realizowanych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 O 

Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania Z DW 429 do końca 

przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej 

jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś”. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2.1. Podstawy formalno-prawne 

- Umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, a Pracownią Projektową 

,,PROKOM” w Opolu, 

- Geodezyjna mapa jednostkowa do celów projektowych  

 

1.2.2. Techniczne podstawy opracowania 

[1] - PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

[2] - PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów.  

[3] - PN-EN 1992-2:2010. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: 

Mosty z betonu - Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 

[4] - PN-EN 1993-2:2010. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 2: 

Mosty stalowe. 

[5] - PN-EN 1992-2:2010. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych 

stalowo-betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów. 

[6] - PN-S-10040:1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania. 

[7] - PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne. 

[8] - PN-EN 1317-5+A2:2012. Systemy ograniczające drogę - Część 5: Wymagania 

w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów 

powstrzymujących pojazd. 



 

 

[9] - Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach 

mostowych. IBDiM. Zakład Geotechniki. Warszawa. Styczeń 1993r. 

[10] - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1642) 

[11] - Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. 

Część II. Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych. Promost 

Consulting sp. z o. o. sp. k. Luty 2019 

[12] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) 

[13] - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 

1376) 

[14] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 

poz. 2351) 

 

1.3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego drogowych obiektów inżynierskich tj. przepustu drogowego w ciągu 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od 

skrzyżowania Z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową 

odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa 

Wieś 

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, w oparciu o którą zostanie zrealizowana budowa obiektów 

inżynierskich. 

Dokumentację należy rozpatrywać z niezależnymi częściami branżowymi tj. 

dokumentacją geologiczną, projektem drogowym, projektami uzbrojenia 

podziemnego oraz naziemnych i podziemnych instalacji branżowych (tj. 

elektrycznych i sanitarnych). 

 

1.4.  LOKALIZACJA 

Przedmiotowy obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu rozbudowywanej 

drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś w miejscowości 



 

 

Polska Nowa Wieś na terenie obrębu 0099 Polska Nowa Wieś, gmina 

Komprachcice, powiatu opolski, województwa opolskiego.  

Kilometraż położenia obiektów inżynierskich: 

 przepust nr PD1 – km 0+967,30  

 

2. DANE SZCZEGÓŁOWE 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Obszar przebudowywanej drogi powiatowej nr 1508 O obejmuje konstrukcję 

przebiegającej istniejącej drogi powiatowej, przez tereny zabudowana jak 

i niezabudowane. W tym również wszelkie przebiegające istniejące media naziemne, 

podziemne oraz uzbrojenia terenu. 

 

2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBÓRZENIOWE 

 Istniejący przepusty o długości  20 m tj. zasypki; części przelotowe; ścianki czołowe 

oraz inne konstrukcje związane należy rozebrać/wyburzyć, a materiały odpadowe należy 

zutylizować. Przepust podlega całkowitej rozbiórce. 

 

2.3. STAN PROJEKTOWANY 

2.3.1 Dane geotechniczne 

Dane geotechniczne i wytyczne przyjęto zgodnie z opinia geotechniczną z badań 

podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla oceny geotechnicznych 

warunków realizacji zadania. Wszelkie dane i wytyczne geotechniczne niezbędne do 

realizacji zadania należy przyjmować zgodnie z powyższą dokumentacją stanowiącą 

integralną część projektu.  

Parametry gruntów przyjmować z dokumentacji geotechnicznej wg części 

opisowej, tabel zestawienia wyników laboratoryjnych; kart sondowań. 

 

2.3.2 Parametry techniczne 

Zaprojektowane obiekty inżynierskie charakteryzują się następującymi 

parametrami techniczno-użytkowymi: 

a) w zakresie nośności wg normy [1]: 

 nośność przepustów pod drogami gospodarczymi – klasa „1”, 

b) w zakresie geometrii obiektów: 

 - rodzaj przekroju poprzecznego (średnica; długość części przelotowej w osi) 



 

 

 przepust nr PD1 – km 0+967,30 fi800 mm  L=9,80 mb 

- w zakresie konstrukcji część przelotowej: 

 prefabrykowane żelbetowe rurowe  

 beton C45/55; W10; F150; n<=4% 

 klasa obciążenia 1  

 kl. wytrz. III 

- spadek podłużny dna: 

 przepust nr PD1 – km 0+967,30   i=0,9% 

- kąt skrzyżowania osi przepustu z osią jezdni: 

 przepust nr PD1 – km 0+967,30   α = 90,00˚, 

c) w zakresie geometrii pasów ruchu: 

- zagospodarowanie pasa drogowego – (wg projektu branży drogowej), 

- rzędna nawierzchni w osi jezdni 

 przepust nr PD1 – km 0+967,30   182,59 m n.p.m 

d) w zakresie przekraczanego cieku wodnego i dla przejazdu gospodarczego: 

- projektowane rzędne dna cieku dla przepustów: 

 przepust nr PD1 – km 0+967,30 wlot 181,22 m, wylot 181,12 m n.p.m. 

 

2.3.3 Konstrukcja części przelotowej przepustów 

Dla nowo projektowanego przepustu należy zastosować prefabrykowane 

żelbetowe konstrukcje rurowe, spełniające wymagania obciążeń według normy [1]. 

Zaprojektowane średnice wewnętrzne DN części przelotowych podano w punkcie 

2.2.2.  Grubości ścianek rur to: min 100 mm dla fi 800; min 120 mm dla fi 1000;  min 

130 mm dla fi 1200. W projekcie przyjęto części przelotowe o module długości 

L=250 cm, dla PE wg wytycznych producenta. Dopuszcza przyjęcie innych modułów 

długości z zachowaniem założeń projektowych, z zaleceniem stosowania minimalnej 

ilości złączy. Na stykach rur stosować uszczelki systemowe, styki doszczelnić 

zaprawami PCC lub taśmami bentonitowymi. 

 

2.3.4 Podbudowa części przelotowej przepustów  

Elementy prefabrykowane części przelotowych przepustów ułożyć na 

podbudowie fundamentowej o szerokości wskazanej na rysunkach z gruntu 



 

 

stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 5,0 MPa, po uprzedniej wymianie 

gruntu rodzimego na pospółkę zagęszczonej do Is=1,0.  

 

2.3.5 Roboty ziemne, fundamentowe, odwodnienia wykopów  

Roboty ziemne i fundamentowe należy przeprowadzić przy odpowiednio 

obniżonym zwierciadle wód gruntowych oraz przy odpompowaniu wód 

powierzchniowych napływających do wykopów poza teren robót tego wymagających. 

Roboty ziemne i fundamentowe wykonać pod osłoną gródz ziemnych 

chroniących przed napływem wód powierzchniowych, wodę odpompowywać 

pompami poza teren robót. W czasie opadów atmosferycznych należy na bieżąco 

usuwać napływającą do wykopu wodę. 

Poziom wód gruntowych obniżyć przez zastosowanie igłofiltrów lub studni 

depresyjnych. Wody odpompowywać na odpowiednią odległość do drożnych rowów, 

cieków wodnych lub sprawnej kanalizacji deszczowej. Powyższe zabiegi należy 

również stosować jeśli będą niezbędne do wykonania innych robót. Dopuszcza się 

inne technologie odwodnienia wykopów i terenu robót. 

Projekt technologii wykonania robót ziemnych i odwodnienia wykopów leży po 

stronie wykonawcy obiektu. 

Roboty należy prowadzić pod Nadzorem Geologa. W przypadku stwierdzenia 

występowania w podłożu gruntów nienośnych, organicznych, o stopniu zagęszczenia 

ID<0,5 lub w stanie plastycznym IL>0,25, należy wezwać nadzór geologiczny, 

(gruntu wymienić na nośne, wykonać stabilizację gruntu rodzimego, uszlachetnić 

grunt) na głębokość wskazaną przez nadzór geologiczny lub zastosować inne 

rozwiązanie wskazane przez nadzór geologiczny.  

 

2.3.6 Ścianki czołowe przepustów 

Część wlotowa i wylotowa wszystkich przepustów zakończona jest żelbetowymi 

ściankami czołowymi w postaci ścian oporowych kątowych wykonanych z betonu: 

część fundamentowa C30/37 W8 F150 XC2 XA1; C35/45 W8 F150 XD3 XF4 XA1. 

Fundamenty wykonać na warstwie z chudego betonu C12/15 o gr. 10cm. 

Ścianki czołowe wlotowe i wylotowe zaprojektowano jako żelbetowe wylewane 

monolitycznie zbrojoną stalą klasy AIIIN. 

Pod ławami fundamentowymi ścianek czołowych przepustów zaprojektowano 

wymianę gruntu na pospółkę zagęszczoną do Is>1,0. 



 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych poprzez  wykonanie 

doszczelnienia powierzchni betonowych. 

 

2.3.7 Nasyp i konstrukcja drogi, nawierzchnia 

Nasyp drogowy, konstrukcje drogi i nawierzchnię na przepustach w obszarze 

jezdni na drodze krajowej i ścieżce rowerowej wykonać wg projektu branży drogowej. 

  

2.3.8 Zasypki fundamentów  

Jako grunt zasypowy należy zastosować pospółkę czystą (bez zawartości części 

gruntów spoistych, zanieczyszczeń, czy gruntów organicznych) zagęszczoną ręcznie 

lub lekkim sprzętem wibracyjnym warstwami o grubości 10 cm, wskaźniku 

zagęszczenia Is>1,0 i o współczynniku filtracji ≥3,5/103 [m/s]. Stosować do 

zagęszczania sprzęt który nie spowoduje pęknięć lub utraty stateczności 

jakichkolwiek konstrukcji, lub osunięcia się skarp nasypów lub ścian wykopów.  

 

2.3.9 Izolacja 

Wszystkie części odziemne fundamentów, korpusów ścianek czołowych, rur 

żelbetowych, należy zabezpieczyć poprzez wykonanie podwójnej izolacji powłokowej 

bitumicznej na zimno. W miejscach styków przewidziano dodatkową izolację 

z pasków papy termozgrzewalnej o szerokości 50 cm.  

 

2.3.10 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

Wszystkie powierzchnie betonowe narażone na wpływ czynników 

atmosferycznych należy zabezpieczyć poprzez wykonanie barwnej powłoki 

ochronnej - elastycznej. Zaleca się stosowanie środków ochronnych hydrofobowych, 

zabezpieczających beton przed negatywnym wpływem procesu karbonatyzacji. 

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny posiadać barwę szarego 

naturalnego betonu.  

 

2.3.11 Balustrady i bariery energochłonne 

Na obiekcie i dojazdach wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano barierę ochronną 

o wysokości 0,75 m; wysokość mierzona od powierzchni jezdni; odległość 

prowadnicy bariery od krawędzi pasa ruchu 0,5 m.  



 

 

Należy zamontować bariery spełniające wymogi normy obecnie obowiązujących 

norm. Minimalne (bezpieczne) parametry jakie powinny spełniać bariery to: 

- minimalny poziom powstrzymania:   H1 

- maksymalna szerokość pracująca:   W2 

- minimalny poziom intensywności zderzenia:  B 

- maksymalna szerokość:     40 cm 

Przyjęty przez wykonawcę typ barier i powinny być wyprodukowane zgodnie 

z obowiązującymi normami i powinien być oznakowany znakiem CE. Długość barier 

powinna wynosić nie mniej niż długość odcinka przebadanego lub minimalnej 

długości instalacji. Zaleca się zastosowanie barier bez odcinków początkowych i 

końcowych schodzących do skośnie do gruntu, a zastosowanie na końcach barier 

końcówek zderzeniowych płaskich.  

Dla barier na etapie wyceny przetargowej należy uwzględnić rozwiązania oraz 

parametry, geometrię barier oraz sposób ich zakończenia (odcinki początkowe 

i końcowe), długość barier i sposób ich montażu zgodnie z wytycznymi wybranego 

przez oferenta producenta barier. W wycenie należy uwzględnić wszelkie niezbędne 

konstrukcje wsporcze i fundamentowe dla barier i ich elementów zgodnie z 

wytycznymi wybranego przez oferenta producenta barier. Jeśli będzie to niezbędne 

na etapie przetargowym oferent zrealizuje stosowny projekt warsztatowy barier, i na 

jego podstawie wyceni koszt dostawy i montażu barier.  

Na etapie realizacji wykonawca wykona projekt warsztatowy barier z 

uwzględnieniem stosownych obowiązujących norm i na jego podstawie wykona 

dostawy i montażu barier, projekt musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.    

Powierzchnie stalowych elementów barier ochronnych powinny być 

zabezpieczone sposobem metalizacji ogniowej przy zastosowaniu powłoki cynkowej. 

 

2.3.12 Odwodnienie  

Odwodnienie powierzchniowe na obiekcie zgodnie z projektem branży drogowej. 

 

2.3.13 Oznakowanie poziome i pionowe  

Oznakowania wykonać zgodnie z projektem branży drogowej. 

 

 

 



 

 

2.3.14 Umocnienie skarp w rejonie obiektów inżynierskich 

W obrębie ścian czołowych przepustów należy wykonać umocnienia zgodnie 

z rysunkami technicznymi. Umocnienie należy wykonać poprzez ułożenie na 

geowłókninie o gramaturze 400 g/m2 geokraty komórkowej kotwionej szpilkami do 

skarpy i wykonanie rekultywacji biologicznej na skarpach. Umocnienie należy 

wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta geokrat. Dno rowów na 

wlocie i wylocie umocnić płytami ażurowymi ułożonymi na betonie gr 10 cm 

i warstwie pospółki gr. 40 cm. 

 

2.3.15 Znaki pomiarowe 

Wszystkie znajdujące się na obiekcie znaki pomiarowe (tj. repery, punkty 

geodezyjne, wodowskazy, …) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 

zapewnić w trakcie wykonywania robót uniemożliwienia zmiany ich położenia. Prace 

na obiekcie należy wykonać w sposób zapewniający po ich zakończeniu dostęp do 

znaków pomiarowych. 

 

2.4. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 

Wycinki roślinności wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.  

 

2.5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS REALIZACJI ROBÓT 

Roboty związane z rozbiórką istniejących i budową nowych obiektów należy 

skorelować z robotami drogowymi, etapowaniem robót drogowych oraz tymczasową 

organizacją ruchu dla robót drogowych. Roboty związane z przebudowa obiektu 

należy wykonać w momencie zamknięcia koniecznego odcinka dla ruchu, lub 

wydzielonego zamknięcia dla ruchu związanego z realizacją robót drogowych.  

 

2.6. URZĄDZENIA OBCE 

W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość 

wystąpienia ukrytych mediów. Wykonawca robót ma obowiązek przed 

przystąpieniem do robót upewnić się czy w obrębie prowadzonych prac nie 

przebiegają ukryte media, w przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie 

powiadomić inwestora i projektanta. Prace przy wszelkich mediach należy prowadzić 

z zastosowaniem przepisów branżowych i BHP.   



 

 

Media istniejące i widoczne na czas robót jeśli będzie to wymagana stosownie 

zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z projektami branżowymi. 

 

2.7. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, LUDZI I OBIEKTY 

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie istniejącego obiektu do 

obecnie obowiązujących standardów użytkowych.      

W trakcie eksploatacji nie będzie emitował zanieczyszczeń płynnych, pyłowych 

i gazowych. 

 Sposób odprowadzania powstałych w trakcie eksploatacji wód opadowych 

i roztopowych na obiekcie pozostaje bez zmian. Należy nadmienić, że ilość wód 

opadowych nie będzie wiele większa, od tych które występują obecnie. Ponadto 

most nie będzie przyczyną emisji hałasu, wibracji, promieniowania ani innych 

zakłóceń mogących mieć wpływ na środowisko i ludzi. 

Zaprojektowane roboty zlokalizowane są na terenach, które dotychczas 

faktycznie są w podobny sposób użytkowane,  czyli nie zmienia się w istotny sposób 

na niekorzyść stan zainwestowania w zakresie środowiska naturalnego, a w 

szczególności nie zostaną podniesione wskaźniki w zakresie wprowadzonych 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz innych niekorzystnych wpływów w zakresie 

ochrony środowiska. 

W fazie realizacji przedsięwzięcie posiadać może pewien niekorzystny wpływ na 

środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi się on 

emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także zwiększonym natężeniem 

hałasu. Jednak ze względu na nieznaczny, okresowy i przejściowy charakter wpływ 

ten można uznać za akceptowalny, typowy dla każdej budowy. 

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych 

reżimów technologicznych, z zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów 

budowlanych. Wynika to z obowiązujących aktów normatywno-prawnych, w tym 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, których znajomością musi 

się wykazywać zarówno Wykonawca jak i Inwestor w celu ich egzekwowania.  

W szczególności zawsze należy pamiętać aby: 

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

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska,       



 

 

- unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie realizacji inwestycji, 

- chronić istniejącą roślinność, a szczególności drzewa i krzewy, które nie zostały 

przeznaczone do usunięcia przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania, 

- zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych. Odpady nie 

nadające się do przeróbki winne zostać odebrane przez służby komunalne i 

zneutralizowane, 

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące 

działania: 

- odpady powstające w czasie prowadzenia robót budowlanych powinny być 

selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscach i zagospodarowane w 

sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

- urządzenia i samochody obsługujące teren budowy powinny być, sprawne 

technicznie, w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntów oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

- prace budowlane związane z emisją hałasu powinny być prowadzone w porze 

dziennej, a urządzenia o dużym poziomie mocy akustycznej nie mogą pracować 

równocześnie. 

- materiały budowlane i eksploatacyjne, mogące zanieczyścić wody 

powierzchniowe należy składować poza sąsiedztwem cieków i wód stojących, 

- należy zapewnić ochronę drzew sąsiadujących z projektowanym 

przedsięwzięciem, 

- po zakończeniu budowy należy uzupełnić straty zieleni, 

- wycinkę drzew i krzewów prowadzić należy poza okresem lęgowym ptaków, 

- po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować cały teren. 

 

2.8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie materiały zastosowane do budowy obiektu muszą posiadać aktualne 

atesty materiałowe, tj. certyfikaty, aprobaty techniczne. 

2. Wszelkie istotne zmiany projektowe wynikające z nieprzewidzianych okoliczności 

przebudowy obiektu należy uzgodnić z Projektantem obiektu.  

3. Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem wykonania 

projektów technologicznych, odwodnienia wykopów, warsztatowych, projektów 



 

 

konstrukcji rusztowań oraz deskowań. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania takich projektów we własnym zakresie z uwzględnieniem własnego 

parku maszynowo-materiałowego. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w ramach realizacji wszelkich mediów 

umożliwiających realizację robót (woda, energia elektryczna, gazy techniczne,…), 

lub zapewnić urządzenia zapewniające dostawę/produkcję tych mediów. 

5. Opis techniczny, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz poszczególne rysunki 

zestawieniowe i wykonawcze należy rozpatrywać łącznie jaka całość. 

6. Zaleca się wprowadzenie nadzoru autorskiego. 

7. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie. 

8. Bezwzględnie w trakcie wykonywania jakichkolwiek robót należy przestrzegać 

przepisów BHP, stosować środki ochrony osobistej, stosować zabezpieczenia 

przy wykopach i pracach na wysokościach. Należy stosować wszelkiego rodzaju 

dostępne materiały i środki zabezpieczające przed wystąpieniem jakiekolwiek 

wypadków na budowie.   

Przy robotach zawsze powinien jeden z pracowników mieć możliwość 

asekuracji i nadzoru pod względem bezpieczeństwa prac pozostałych 

pracowników. Pracownik ten ma posiadać dostęp do środków pierwszej pomocy, 

być przeszkolony pod względem udzielania pierwszej pomocy oraz posiadać 

sprawny telefon komórkowy.  

Bezpieczeństwo życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich na 

budowie oraz w jej obrębie jest najważniejszym i pierwszym w kolejności 

warunkiem jaki ma być spełniony przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju robót 

budowlanych !!!  

 

 


