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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Potok Pruskowski 

w m. Prusków. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2.1. Podstawy formalno-prawne 

- Umowa Nr 30/2010 zawarta w dniu 26 sierpnia 2010r. pomi dzy Gmin  Z bowice ul. Murka 2, 46-048 

Z bowice, a Pracowni  Projektow  MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagie y 39, 46-020 Czarnow sy. 

 

1.2.2. Techniczne podstawy opracowania 

[1] - PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obci enia. 

[2] - PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. 

[3] - PN-S-10040:1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.  

                                      Wymagania i badania. 

[4] - PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.  

                                      Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[5] - PN-B-03010:1983. ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[6] - PN-B-06250:1988. Beton zwyk y. 

[7] - Rozporz dzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (D.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r). 

[8] – Rozporz dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).  

 

1.3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu odbudowy istniej cego przepustu nad 

ciekiem Potok Pruskowski w m. Prusków. [1].  

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

w oparciu o któr  zostanie zrealizowana odbudowa przepustu. 

 

1.4. LOKALIZACJA 

Przeznaczony do odbudowy przepust zlokalizowany jest miejscowo ci Prusków, na terenie gminy 

Z bowice, powiat oleski, województwo opolskie. 
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1.5. MATERIA Y WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI 

- mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2500 i wypis z rejestru gruntów, 

- wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna, pomiary inwentaryzacyjne istniej cego obiektu. 

 

2. DANE SZCZEGÓ OWE 

2.1. STAN ISTNIEJ CY 

Przedmiotowy przepust znajduje si  w ci gu drogi gruntowej w m. Prusków, przepust przeprowadza  

wod  ze stawu znajduj cego si  od strony wlotu do kontynuacji cieku (Potok Pruskowski) zasilaj cego 

staw. W czasie wyst powania wysokich stanów wód dosz o do ca kowitego rozmycia (zniszczenia) 

nasypu drogi przy przepu cie od strony miejscowo ci Prusków. Woda ze stawu utorowa a sobie nowe 

koryto przep ywaj c w miejscu rozmycia korpusu drogi. Stan istniej cy przedmiotowego obiektu jest 

stanem awaryjnym uniemo liwiaj cym jego u ytkowanie.  

Cz  przelotow  zniszczonego przepustu stanowi y dwie rury o przekroju ko owym Ø1000, 

o d ugo ci przelotowej ok. 4,8 m. Od strony wlotu znajduje si  cianka elbetowa o d ugo ci 10,26 m, 

wloty w ciance wykonano jako prostok tne 1,1x1,1m. W konstrukcji cianki s  zamontowane 

konstrukcje umo liwiaj ce popi trzenie wody (zastawki). W stanie obecnym stan cianki nie budzi 

zastrze e , wysokie stany wód nie naruszy y jej konstrukcji i stateczno ci, cianka wymaga 

przeprowadzenia jedynie prac remontowych. 

Od strony wylotu znajdowa a si  cianka która zosta a ca kowicie zniszczona, jej fundamenty uleg y 

znacz cemu podmyciu co doprowadzi o do jej zawalenia. 

 

2.2. STAN PROJEKTOWANY 

2.2.1. Parametry techniczne przepustu po odbudowie 

Odbudowywany przepust charakteryzuje si  nast puj cymi parametrami techniczno-u ytkowymi: 

a) w zakresie geometrii obiektu: 

 cz  przelotowa z segmentowych rur elbetowych o rednicy wewn trznej Ø1000 mm, 

 d ugo  ca kowita cz ci przelotowej przepustu – 5,4 m, 

 minimalny naziom – 2,4 m, 

 k t skrzy owania osi przepustu z osi  drogi – 90º, 

b) w zakresie geometrii ulicy : 

 szeroko  drogi w osi przepustu – 4,5 m, 

 szeroko  ca kowita w wietle balustrad– 6,5 m,  

c) w zakresie przekraczanego cieku wodnego: 

 spadek pod u ny dna – 1,0%, 

 ca kowite pole przekroju cz ci przelotowej – 2,3 m2 
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2.2.2. Roboty rozbiórkowe 

Przebudowa przepustu wymaga rozebrania (usuni cia) zawalonej cz ci wylotowej przepusty, oraz 

usuni ciu uszkodzonych rur cz ci przelotowej przepustu. W zakres prac rozbiórkowych wchodzi 

równie  rozebranie do poziomu 0,5 m poni ej projektowanego terenu bloku ceglanego znajduj cego si  

od strony dolnej wody. W zakresie prac rozbiórkowych znajd  si  równie  roboty ziemne i porz dkowe 

w obr bie przepustu. 

2.2.3. Konstrukcja przepustu 

Odbudowa przepustu zak ada pozostawienie cianki cz ci wlotowej i wykonanie jej generalnego 

remontu. W zakres remontu cianki wlotu wchodzi odkucie lu nych cz ci betonu cianki, wykonanie 

reprofilacji ubytków betonu zaprawami PCC o przeznaczeniu do obiektów hydrotechnicznych, 

zabezpieczenie powierzchni betonu pow oka antykorozyjn . W zakres remontu cianki wejdzie równie  

remont elementów stalowych zastawek zamontowanych w ciance polegaj cy na ich wypiastowaniu, 

wykonaniu nowych zabezpiecze  antykorozyjnych i pow ok malarskich. Ze wzgl du na monta  

w istniej cej ciance nowych rur przelotowych przewidziano wykucie nowych i rozkucie istniej cych 

otworów do przekroju ko owego do projektowanej rednicy. Wolne przestrzenie pozosta e po rozkuciu 

nale y uzupe ni  betonem klasy B10, a powierzchnie zaszpachlowa  zaprawami PCC. 

Cz  przelotow  przepustu stanowi  b d  segmentowe rury elbetowy o d ugo ci segmentu 

LS=2,5 m, grubo ci cianki 120 mm i rednicy wewn trznej Ø1000 mm, oraz stalowe rury o rednicy 

Ø518 mm i grubo ci cianki 10 mm. Ca a cz  przelotowa przepustu sk ada  si  b dzie z dwóch 

otworów Ø1000 mm (rury elbetowe)  i czterech Ø498 mm (rury stalowe). Rz dne wlotów i wylotów 

odpowiednich cz ci przelotowych nale y wykona  z godnie z projektem.  

Od strony wylotu zaprojektowano k tow  ciank  elbetow  o d ugo ci 10,26 m, na ko cach cianki 

zaprojektowano skrzyd a prostopad e do cianki utrzymuj ce nasypy, skrzyd a maj  d ugo  2,6 m. 

Wysoko  ca kowita cianki wynosi 3,62 m, grubo  fundamentu wynosi 40 cm, a cianki 45 cm. 

ciank  nale y wykona  z betonu klasy B30 zbrojonego stal  BSt500S.     

Cz  przelotow  przepustu z rur Ø1000 mm posadowi  nale y w gotowym wykopie na 

fundamencie z gruntu stabilizowanego cementem o grubo ciach podanych w projekcie. Ilo  cementu 

powinna by  tak dobrana, aby zapewni  wytrzyma o  gruntu równ  Rm=5,0 MPa. Pod cz ci  

przelotow  projektuje si  wymian  gruntu na pospó k  zag szczon  o IS  1,0. Od strony wlotu nale y 

pod rurami elbetowymi wykona  fundament podpieraj cy rury z betonu B30 i gabarytach podanych 

w cz ci rysunkowej. 

Cz  przelotow  przepustu z rur stalowych Ø518 mm posadowi  nale y na fundamencie z betonu 

klasy B10 o gabarytach podanych w cz ci rysunkowej. 

 

2.2.4. Izolacje  

 Wszystkie cz ci odziemne aw fundamentowych, cianek czo owych i rur elbetowych nale y 

zabezpieczy  poprzez wykonanie podwójnej, pow okowej izolacji bitumicznej na zimno. W miejscach 

styków rur przewidziano dodatkow  izolacj  z pasków papy termozgrzewalnej o szeroko ci 45 cm. 
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2.2.5. Zasypka przepustu 

Zasypk  przepustu wykona  nale y z gruntu niespoistego, niewysadzinowego, gwarantuj cego 

uzyskanie odpowiedniego zag szczenia (wska nik IS 1,0). Zag szczanie gruntu prowadzi  warstwami  

o gr. 10 cm.  

 

2.2.6. Nawierzchnie 
 Na przepu cie zaprojektowano nawierzchni  t uczniow  stabilizowan  mechanicznie o konstrukcji 

„Macadama”: 

- warstwa mia u drobnego do 4 mm  gr.3 cm, 

- warstwa kli ca 4/31,5 mm gr. 5 cm 

- warstwa t ucznia redniego 16/31,5 mm gr. 7 cm 

- podbudowa z t ucznia grubego 31,5/63 mm gr. 15 cm 

- warstwa piasku rednioziarnistego 

 Zaprojektowano pochylenie porzeczne w kierunku dolnej wody drogi 3% na szeroko ci 3,7 m i 6 % 

na szeroko ci 0,8 m od strony dolnej wody. 

 Przed wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych dno wykopu po wykorytowaniu nale y 

odpowiednio wyprofilowa  i dog ci .  

 

2.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

 Wszystkie powierzchnie betonowe nara one na wp yw czynników atmosferycznych nale y 

zabezpieczy  poprzez wykonanie pow oki ochronnej - sztywnej. Zaleca si  stosowanie rodków 

ochronnych hydrofobowych, zabezpieczaj cych beton przed negatywnym wp ywem procesu 

karbonatyzacji. Ostateczna decyzj  o doborze koloru cianek wlotu i wylotu podejmie Inwestor.  

 

2.2.8. Umocnienia skarp i dna rowów 

W projekcie za o ono wykonanie umocnienia dna przy cz ci wlotowej i wylotowej przepustu 

z betonu klasy B30 grubo ci 20 cm zbrojonego siatk  z pr tów Ø8 mm o oczkach 10x10 cm. 

Umocnienia dna nale y wykona  na szeroko ci przepustu i d ugo ci 1,0 od strony górnej wody i 3,0 m 

od strony dolnej wody. Na ko cu umocnienia dna od strony dolnej wody nale y na szeroko ci przepustu 

wykona  gurt betonowy o wymiarach 35x80 cm z betonu B30.   

W projekcie za o ono wykonanie umocnienia skarp od strony górnej wody w postaci ok adziny 

kamiennej o gr. 10 cm uk adan  na warstwie betonu B10 o gr. 15 cm. Wszystkie powierzchnie umocnie  

nale y zaspoinowa  zapraw  cementowo-piaskow . 

Wszystkie umocnienia dna i skarp wykona  nale y na geow ókninie o gramaturze 200 g/m2. 
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2.2.9. Balustrady 
Na obiekcie od strony górnej i dolnej wody zaprojektowano balustrad  ochronn  o wysoko ci 1,10 m 

wykonan  z p askowników stalowych. Rozstaw s upków balustrady jest równy 1,0 m. Balustrady nale y 

zamocowa  do cianek za pomoc  kotew M16 do betonu ze stali nierdzewnej o d ugo ci 100mm.  

 

 

2.2.12. Odwodnienie 
Od strony wylotu przepustu, równolegle do ciany czo owej, zaprojektowano ciek z kostki 

betonowej  (o pochyleniu pod u nym i=0,5% od rodka przepustu w kierunku skrzyde ). ciek 

odprowadza wod , za po rednictwem remontowanych cieków skarpowych typu korytkowego do rowu. 

System odprowadzenie wody z odbudowywanej cz ci jezdni pozostaje bez zmian w stosunku do stanu 

istniej cego sprzed zniszczenia przepustu. 

 

2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEPUSTU 

Ze wzgl du na mo liw  konieczno  wykonywania przepustu w wykopach zalewanych przez wod  

cieku lub nap ywaj c  od gruntu nale y przewidzie  odpowiedni  technologi  robót. W przypadku 

wyst pienia powy szych trudno ci prace nale y wykonywa  z prze o eniem cieku, z os oni ciem 

wykopów komorami z cianek szczelnych i odpowiednio przyj tym systemem obni enia poziomu 

nap ywaj cej wody lub system odcinaj cym nap yw wody. Projekty technologiczne niezb dne do 

realizacji przedmiotowego przedsi wzi cia wykonawca wykona we w asnym zakresie. 

 

2.4.    URZ DZENIA OBCE 

W rejonie odbudowywanego przepustu obj tym zakresem niniejszego opracowania nie stwierdzono 

wyst powania elementów infrastruktury technicznej. 

 

2.5.    UWAGI KO COWE 

1. Wszystkie materia y zastosowane do budowy obiektu musz  posiada  aktualne atesty materia owe,   

tj. certyfikaty, aprobaty techniczne. 

2. Nale y przewidzie  konieczno  wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odwadniania wykopów 

na czas prowadzonych robót. 
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INFORMACJA DOTYCZ CA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje swoim zakresem wykonanie robót zwi zanych 

z odbudow  przepustu zlokalizowanego nad Potokiem Pruskowskim w miejscowo ci Prusków. 

W rozumieniu „Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz cej 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” wykonanie w/w 

robót stwarza mo liwo  powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Wobec powy szego 

kierownik budowy zobowi zany jest w oparciu o niniejsz  informacj  sporz dzi  plan 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”.   

Wykonanie budowy wymaga wykonania nast puj cego zakresu robót: 

 - organizacja placu budowy i zaplecza wykonawcy, 

 - oznakowanie robót, 

 - wykonanie robót ziemnych, 

- rozebranie cz ci przelotowej przepustu i wykonanie nowej, 

- wykonanie cianki wylotu przepustu i od remontowanie cianki wlotu, 

- wykonanie umocnie  od strony wlotu i wylotu przepustu, 

- budowa nawierzchni na przepu cie i na dojazdach. 

 
2.  Wskazanie istniej cych obiektów budowlanych 

 - przewidziany do odbudowe przedmiotowy przepust, 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 
 

Na terenie obj tym budow  brak elementów zagospodarowania terenu, które mog yby 

stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wykaz robót przy wykonywaniu których istnieje ryzyko wyst pienia zagro enia dla 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

 
- roboty zwi zane z wykonywaniem robót na wysoko ciach, przy wykonywaniu których istnieje 

mo liwo  upadku. 

- roboty zwi zane z transportem przy u yciu urz dze  do przenoszenia adunków (np. d wigi), przy 

wykonywaniu których istnieje mo liwo  spadni cia adunku lub uderzeniem adunkiem. 

 - roboty zwi zane z u yciem ci kiego sprz tu budowlanego, przy wykonywaniu których istnieje 

mo liwo  wyst pienia kolizji, najechania idt. 

- roboty rozbiórkowe, przy wykonywaniu których istnieje mo liwo  przygniecenia elementami 

istniej cego obiektu, spadni cia z niebezpiecznej wysoko ci  elementów rozbieranego obiektu, idt. 
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- roboty zwi zane z wykonaniem cz ci przelotowej przepustu z elementów prefabrykowanych 

o masie powy ej 1,00 Mg, przy wykonywaniu których niezb dne jest u ycie d wigów, 

- roboty ziemne zwi zane z wykonywaniem wykopów fundamentowych, przy wykonywaniu których 

istnieje mo liwo  upadku z wysoko ci lub przysypania ziemi . 

 

5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do robót stwarzaj cych 
najwi ksze zagro enie 

 
- szkolenie pracowników prowadzi  nale y zgodnie z zasadami bhp, 

- zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia, 

- okre lenie zasad bezpo redniego nadzoru nad pracami stwarzaj cymi szczególne 

niebezpiecze stwo przez wyznaczone specjalnie do tego celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia 

roboczego. 

 

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym 
z wykonywania robót budowlanych 

 
Nadzór nad bezpiecze stwem i higiena pracy na poszczególnych stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany w zakresie powierzonych 

obowi zków. 

Osoba kieruj ca prac  ludzi na budowie jest obowi zana: 

- organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy, 

- dba  o sprawno  rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami 

pracy, 

- dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, a tak e 

o sprawno  rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- okre lenia podstawowych wymaga  bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej, 

Kierownik budowy powinien podj  stosowne kroki maj ce na celu: 

- zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed 

zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych,   

- zapewni  likwidacj  zagro e  dla zdrowia i ycia pracowników g ownie przez stosowanie 

technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro e , 

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj ca 

pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia a  w celu 

usuni cia tego zagro enia. 
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 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej 

oraz odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz 

odzie y i obuwia roboczego opracowana przez pracodawc . rodki ochrony indywidualnej 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych rodków powinny zapewni  

wystarczaj c  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami. Kierownik budowy jest obowi zany 

informowa  pracowników o sposobach pos ugiwania si  tymi rodkami. 

 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 1)    Niew a ciwa ogólna organizacja pracy 

a) nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie dzia a , 

b) niew a ciwe polecenia prze o onych, 

c) brak nadzoru, 

d) brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym, 

e) tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bhp, 

f) brak lub niew a ciwe przeszkolenie w zakresie bhp, 

g) dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych bada  

lekarskich,     

2) Niew a ciwa organizacja stanowiska pracy: 

a) niew a ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy, 

b) nieodpowiednie przej cia i doj cia, 

c) brak rodków ochrony indywidualnej lub niew a ciwy ich dobór, 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niew a ciwy stan czynnika materialnego, 

- wady konstrukcji czynnika materialnego b d ce ród em zagro enia, 

- niew a ciwa stateczno  czynnika materialnego, 

- brak lub niew a ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce, 

- brak rodków ochrony zbiorowej lub niew a ciwy ich dobór, 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy, 

b) niew a ciwe wykonanie czynnika materialnego 

- zastosowanie materia ów zast pczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

c) wady materia owe czynnika materialnego 

- ukryte wady materia owe czynnika materialnego, 

d) niew a ciwa eksploatacja czynnika materialnego 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

- niew a ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Dokumenty zwi zane: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 
zpó n. zm.), 
- art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 
1126 z pó n. zm.), 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pó n. 
zm.), 
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- rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256), 
- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 
poz. 285), 
 
- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 
287), 
- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 
poz. 288), 
- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posi ków 
i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278). 
- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pó n. Zm.), 
- rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001r. w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263), 
- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urz dze  
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021), 
- rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401). 
 

                   

 

 

                                                                                                    Opracowa :  ……………………………… 
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1 : 50 

Nr 7. RYSUNEK INWETARYZACYJNY – WIDOK NA WLOT I WYLOT PRZEPUSTU 1 : 50 

   

   

   

   

 


