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Agata Kozłowska upr. 305/DOŚ/10 

Nr. Ewidencyjny: DOŚ/IS/0116/11 

Imię i nazwisko, uprawnienia projektanta 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 Ust. 3d pkt.3 oraz ust.3e  z dnia 7 lipca 1994r. - Prawa budowlanego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z póź. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt  

BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ   

na dz. nr 479dr., 269/13, AM-1,  w miejscowości Kiełczów, Gmina Długołęka 

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INWESTOR 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

UL. Wilczycka 14 

55-093 Kiełczów 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej ø125 PEHD, w miejscowości Kiełczów;  na 

dz. nr 479dr., 269/13, AM-1, obręb Kiełczów, Gmina Długołęka.  

 

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje: 

➢ Budowę sieci wodociągowej ø125 PEHD o długości ok. 121,58 m; w tym odcinek wykonany metodą 

bezwykopową w rurze osłonowej ø250 RC o długości ok. 12.45 m 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
➢ warunki wydane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie, 

➢ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

➢ mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania, 

➢ obowiązujące przepisy i normy. 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kiełczów w gminie Długołęka - część "B", 

zgodnie z Uchwałą nr  XXXVIII/664/2006 Rady Gminy  Długołęka z  dnia 31.01.2006r. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostało naniesione  na mapie do 

celów projektowych. UWAGA: Rzędne projektowanych sieci zaprojektowano w układzie wysokościowym 

zgodnym z tabelą identyfikacyjną mapy (NH-EVRF-2007). Przed rozpoczęciem budowy, zweryfikować wszystkie 

rzędne z pozostałymi opracowaniami branżowymi, tak aby ujednolicić wszystkie rzędne do aktualnego układu 

wysokościowego. W przypadku niejasności kontaktować się z projektantem. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Projektowana sieć wodociągowa wraz towarzyszącymi urządzeniami przebiega przez działki:  

Gmina Długołęka, obręb Kiełczów, 

dz. nr  479dr., 269/13, AM-1 

 

4. INNE INFORMACJE  

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kiełczów w gminie Długołęka - część "B", zgodnie z Uchwałą nr  XXXVIII/664/2006 Rady Gminy  

Długołęka z  dnia 31.01.2006r. 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze reliktów pradziejowego i historycznego 

osadnictwa, w granicach wsi o metryce średniowiecznej (wieś Kiełczów po raz pierwszy wymieniana w 
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źródłach historycznych w roku 1335 jako villa Wigandi), na terenie objętym strefą „OW” obserwacji 

archeologicznej wyznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

– Uchwała nr XXXVIII/664/06 Rady Gminy Długołęka z dn. 31.01.2006 r. 

Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujące się na tym terenie relikty osadnicze 

stanowią zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.). 

 Jednakże, mając na uwadze zakres prac ziemnych planowanych na obszarze uprzednio 

naruszonym, wobec ww. inwestycji, na tym etapie nie warunkuje się konieczności uzyskania 

pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie znajduje się w strefie wykopów górniczych. 

Projektowana sieć wodociągowa nie wpływa niekorzystnie na środowisko, nie wymaga 

dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów. 

Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejących 

roślin. Planowana inwestycja spełnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane 

rozwiązanie i zastosowane materiały zapewniają szczelność sieci i przyłączy.  

Na potrzeby ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano budowę 1 hydrantu 

przeciwpożarowego nadziemnego DN80 (HN1) oraz zaprojektowano 1 hydrant podziemny 

przeciwpożarowy DN80 (HP) – zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na brak miejsca na 

lokalizację hydrantu nadziemnego, z powodu znajdującej się w działce zwartej infrastruktury. 

Projektowane hydranty zasilane są z projektowanej sieci. Na podejściu pod hydrant należy zamontować 

zasuwę odcinającą zgodnie ze schematem węzłów. 
 

5. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PEHD o średnicy 125mm po działkach 479dr., 269/13, 

AM-1, obręb Kiełczów, gmina Długołęka, o zagłębieniu i spadku zgodnym z załączonym profilem – Rys. 

nr 2.  

Sieć wodociągową ø125PEHD projektuje się z wpięciem do istniejącego wodociągu ø90 PVC 

zlokalizowanego na dz. 479dr., AM-1, obręb Kiełczów. W celu wpięcia nowoprojektowanej sieci należy 

zlikwidować istniejący hydrant nadziemny (H), wpięcie  za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 

DN100/DN100 – wg schematu węzła Wp1 i HN1.   

Przepięcie trzech istniejących przyłączy wodociągowych, zasilających budynki posadowione na 

dz. nr 269/8, 269/14, 269/13, obręb Kiełczów, leży po stronie odbiorców usług, zgodnie ze złożonymi w 

Zakładzie oświadczeniami. 
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Wodociąg w125 PEHD na działce 269/13 pod drogą wykonać w wykopach otwartych ze 

względu na zwartą infrastrukturę, znajdującą się w działce. Wodociąg w125PEHD na działce nr 479dr., 

pod chodnikiem wykonać w wykopach otwartych, natomiast odcinek przejścia pod jezdnią wykonać 

bezwykopowo, w rurze osłonowej ø250 RC przeznaczonej do przewiertów 

Przewidywane ciśnienie w miejscu wpięcia wody: 2,0 bary.  

Węzły montażowe sieci należy wykonać za pomocą dostępnych kształtek PE oraz kształtek 

żeliwnych kołnierzowych (schematy węzłów w załączeniu). Przy zasuwach i hydrancie należy 

posadowić prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuw należy wyprowadzić 20 - 27cm od 

powierzchni terenu i zamontować skrzynki żeliwne uliczne z krążkiem żelbetowym zabezpieczającym 

przed osiadaniem.  

 Trasę rurociągu oznaczyć taśmą metalizowaną lub drutem ocynkowanym oraz układać na 

20cm podsypce piaskowo-żwirowej dokładnie wyprofilowanej, co ma na celu zapewnić jednorodność i 

ciągłość nośną podłoża oraz zniwelować nierównomierność osiadań.  

5.1 ZABEZPIECZENIE PPOŻ 

Na potrzeby ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano budowę 1 hydrantu 

przeciwpożarowego nadziemnego DN80 (HN1) oraz zaprojektowano 1 hydrant podziemny 

przeciwpożarowy DN80 (HP) – zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na brak miejsca na 

lokalizację hydrantu nadziemnego, z powodu znajdującej się w działce zwartej infrastruktury. 

Projektowane hydranty zasilane są z projektowanej sieci. Na podejściu pod hydrant należy zamontować 

zasuwę odcinającą zgodnie ze schematem węzłów. 

5.2 PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 Po połączeniu rurociągów należy ułożyć je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzić próbę 

szczelności. Rurociągi należy poddać próbie hydraulicznej zgodnie z normą PN-B-10725 i PN-EN-805. Min. 

ciśnienie próby powinno wynosić 1.5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1Mpa (10bar), czas trwania 30 minut. 

Próbę szczelności wykonać w obecności przedstawicieli ZUK-u. Po wykonaniu prób szczelności z uzyskaniem 

pozytywnych wyników zamontować zasuwy odcinające. Rurociąg zasypać. 

 Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym 

celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie 

wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w rurociągu. Po płukaniu należy wykonać dezynfekcję 

przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w następujących proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 

500 litrów wody.  



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5 

 

Po przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody oraz zlecić analizę mikrobiologiczną pobranej wody do 

laboratorium posiadającego akredytację lub wdrożony system jakości. Pobrana woda musi odpowiadać 

warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466). Wodę z płukania 

należy odprowadzić do kanalizacji. 

5.3. OZNACZENIE UZBROJENIA SIECI 

 Lokalizację zasuw oznakować tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700. Uwaga: przy zabudowie na 

rurociągach z np. PVC, PE należy podawać średnicę oraz grubość ścianki rur, ponadto w górnej części tabliczki 

oznaczeniowej informację o materiale.  

 Zasuwy osiowe powinny mieć nadany przez zarządcę sieci numer ewidencyjny umieszczony na tabliczce 

oznaczeniowej.  

5.4. ROBOTY ZIEMNE  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.  

Roboty wodociągowe należy prowadzić w wąskoprzestrzennych wykopach (0,9-1,2m) o ścianach 

pionowych z zabezpieczeniem ścian wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W miejscach 

skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą oraz na wpięciu do istniejącej sieci wodociągowej wykopy należy 

prowadzić ręcznie. Na pozostałej części projektowanego wodociągu prace ziemne należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym.  

Montaż przewodów, a także pozostałych elementów sieci wodociągowej powinien odbywać się w zakresie 

temperatur od 5-30⁰C. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości min. 0,10m zachowując zagłębienie 

oraz spadki podane na profilach. Rurociąg należy obsypywać warstwą piasku kopanego do wysokości min 0,30m 

ponad wierzch rur wg PN-B-10725  oraz i wg PN EN 1610  zasypać gruntem rodzimym (pod warunkiem 

stwierdzenia jego przydatności), pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów, zagęszczać warstwami. Obsypkę i 

podsypkę sieci po wykonaniu zgłosić do odbioru. 

W obrębie pasa drogowego podsypkę, obsypkę rurociągu i zasypkę wykopu prowadzić wg następujących 

wytycznych: 

Zagęszczenie zasypki głębszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=0.97.  

Zagęszczenie zasypki płytszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=1,00.  

W terenach pozostałych obsypkę rurociągu i zasypke zagęszczać do wskaźnika Is=0,90.  

Dla określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu stosować metodę Proctora wg PN-88/B-04481. 

Przewody należy układać ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a także 

zachowując odpowiednie zagłębienia dna kanałów.  

5.5. ODBIORY TECHNICZNE 

PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP. 

Prace budowlane oraz odbiory należy prowadzić zgodnie z: 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania 

 PN-E N 1452 Zewnętrzne systemy wodociągowe - Wymagania. 

 PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych. 

5.6. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI  

 Występujące na trasie projektowanej sieci wodociągowej uzbrojenie podziemne istniejące pokazano 

na planie sytuacyjnym. Skrzyżowania projektowanych sieci z innymi przewodami należy wykonać w oparciu o 

następujące zalecenia: 

• Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi będą się 

krzyżowały lub zbliżały projektowane rurociągi. 

• Należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach i uzgodnieniach dołączonych  

do projektu. 

• Przejścia rurociągów pod elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać  

w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to należy odpowiednio zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem poprzez podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w pobliżu 

skrzyżowania lub zbliżenia do istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny być wykonane 

metodą ręczną z jak największą ostrożnością (stosując przekopy próbne), aby uniknąć jego 

uszkodzenia. Również zasypywanie wykopu w pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu 

powinno być wykonane metoda ręczną, aby uniknąć jego uszkodzenia. 

Zwraca się szczególną uwagę na możliwość wystąpienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.        

Za wszelkie uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu podczas wykonywania robót budowlanych odpowiada 

wykonawca robót, który jest zobowiązany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia terenu na własny koszt i pod 

nadzorem właścicieli sieci.  

5.7. WARUNKI BHP  

 Za bezpieczeństwo w miejscu realizacji robót odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić w zabezpieczonym i ogólnie dostępnym miejscu sprzęt ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej 

pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace związane z zabezpieczeniem osób postronnych 

przed zagrożeniami na terenie placu budowy robót oraz zobowiązany jest zapewnić odpowiednie oświetlenie i 

oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty muszą być realizowane z zachowaniem 

wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, utrzymać w odpowiednim stanie 

technicznym sprzęt gaśniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogólnie dostępnym miejscu. 
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6. NIEISTOTNE ZMIANY 

Umożliwia się zmiany w projekcie o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad 

wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji prowadzić należy 

solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod 

właściwym nadzorem osób uprawnionych - oraz z zachowaniem przepisów BHP.  

7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Należy stosować się do wszystkich załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, decyzji i opinii. 

2. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

3. Teren realizacji robót należy zabezpieczyć i oznakować na czas trwania robót. 



OKREŚLENIE OBSZARU  

ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

INWESTOR:  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

Ul. Wilczycka 14 

55-093 Kiełczów 

 

INWESTYCJA:   

Budowa sieci wodociągowej ø125 PEHD na dz. nr 479dr., 269/13 w 

miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka. 

Działając na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021r. poz. 2351)  

przedkładam następujące informacje: 

    

1. Inwestor nie jest właścicielem działki nr 479dr., 269/13., w miejscowości Kiełczów, gmina 

Długołęka, na której znajduje się projektowana sieć wodociągowa. 

2. Obszar na którym zlokalizowano projektowany obiekt nie wymaga pozwolenia Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie znajduje się w strefie wykopów górniczych. 

3. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działki 479dr., 269/13, AM-1, w 

miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka i nie wpływa na sąsiadujące działki. 

4. Projektowana sieć wodociągowa nie wpływa niekorzystnie na środowisko, nie wymaga 

dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów. 

5. Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego 

istniejących roślin. 

6. Planowana inwestycja spełnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane 

rozwiązanie i zastosowane materiały zapewniają szczelność sieci i przyłączy.  

7. Powstały w wyniku wykopu grunt należy gromadzić w pobliżu inwestycji z odpowiednim 

zabezpieczeniem składowiska, a następnie wykorzystać do zasypania. 
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Wrocław, dn. 01.04.2022 r. 
WZA.5183.910.2022.MP 
rkp 5218 

   Pani Agata Kozłowska 
 

ePUAP 
 

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytków dla sieci wodociągowej planowanej na działkach nr 479dr i 

269/13 w m. Kiełczów, gm. Długołęka  – w zakresie wskazanym na załączniku graficznym. 

 

 W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11.02.2022 r., wpł. dn. 11.02.2022 r., w sprawie jak wyżej 

informuję, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze reliktów pradziejowego i 

historycznego osadnictwa, w granicach wsi o metryce średniowiecznej (wieś Kiełczów po raz pierwszy 

wymieniana w źródłach historycznych w roku 1335 jako villa Wigandi), na terenie objętym strefą „OW” 

obserwacji archeologicznej wyznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego – Uchwała nr XXXVIII/664/06 Rady Gminy Długołęka z dn. 31.01.2006 r. 

Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujące się na tym terenie relikty osadnicze 

stanowią zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.). 

 Jednakże, mając na uwadze zakres prac ziemnych planowanych na obszarze uprzednio naruszonym, 

wobec ww. inwestycji, na tym etapie nie warunkuje się konieczności uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego na badania archeologiczne.  

Jednocześnie wnoszę następujące uwarunkowania wobec zamierzenia: 

− w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków 

archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) 

Inwestor zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go 

przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania 

wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań 

archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, 

nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2021, poz. 710 ze zm.). 

Niniejszą opinię należy włączyć do dokumentacji projektowej. 
Otrzymują: 
1. Adresat  
2. a/a t-ka  Kiełczów, gm. Długołęka dz. 479Dr, 269/13 
es 

 
 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt: 
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty; 
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01 
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl 

D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu: 

Inspektor: Mateusz Adamczyk 
Adres e-mail: iod@dwkz.pl  
lub w siedzibie urzędu:  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław. 

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 

lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.  W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane: 
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.); 
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nas siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.) 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych 

sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania 

administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.  
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3  celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych  przepisów prawa. 
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do: 

A. dostępu do treści zgromadzonych danych;  
B.  sprostowania danych; 
D.  ograniczenia przetwarzania danych; 
E.  przenoszenia danych; 
F.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
9. Każdy, kto uważa, ze jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000 
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Na podstawie art. 21a ust.1, punkt 1a Prawa Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji należy 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

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. 

-  Projekt budowlany Inwestycji. 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

-wykonanie odcinka sieci wodociągowej. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W terenie objętym projektem znajdują się następujące sieci miejskiej infrastruktury podziemnej: 

- wodociągowe, 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne 

- kanalizacji sanitarnej 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym zakresem przedmiotowego projektu występują następujące obiekty  mogące 

powodować zagrożenie BIOZ w czasie wykonywania robót: 

- Linie napowietrzne energetyczne, 

Lokalizację w/w obiektów przedstawiają projekty zagospodarowania terenu opracowane na aktualnych 

podkładach geodezyjnych. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

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

W trosce o ochronę życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich przy realizacji inwestycji należy 

bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP zawartych  

w ustawach, rozporządzeniach i normach. 

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym projektowanej Inwestycji i nadzoru robót budowlanych, jest 

ustawa– Prawo Budowlane – tekst ujednolicony. 



Zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy jest zobowiązany do 

sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę inwestycji i warunki prowadzenia robót. 

Przewidywane zagrożenia w czasie wykonywania robót. 

• Z uwagi na prace w głębokich wykopach o ścianach pionowych, szalowanych może wystąpić 

zagrożenie zasypania gruntem jak również możliwość upadku z wysokości, 

• roboty w pobliżu linii napowietrzanych energetycznych, 

• roboty wykonywane w komorach i studniach, 

Zagrożenia klimatyczne 

Zagrożeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych  

to: 

• uderzenie pioruna 

• silne wiatry mogące przemieszczać urządzenia i materiały. 

Zagrożenia technologiczne 

Zagrożeniami technologicznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie 

objętym robotami mogą być zagrożenia związane z: 

• z pracą w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni przy zachowaniu ruchu kołowego. 

Czas występowania wyżej wymienionych zagrożeń zależy od czasu wykonywania poszczególnych 

operacji technologicznych i montażowych. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich 

pracowników w zakresie bhp i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności w zakresie następujących pozycji: 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129 po. 844) 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r.  

w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych 



• zasadami i przepisami bezpieczeństwa pożarowego wskazanymi w art. 4 Ustawy z dnia 

24.08.1991 r. o ochronie p.poż. oraz przepisów wykonawczych do ustawy (Dz. U. Nr 147, poz. 

1229, 2002 r. oraz Dz. U. Nr 52 poz. 452, 2003 r.). 

 

Wymogi dodatkowe: 

• szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów  

w zakresie BHP 

• spawacze i operatorzy sprzętu mechanicznego powinni mieć aktualne uprawnienia 

• roboty szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane na podstawie pisemnego 

polecenia kierownika budowy 

• przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać się 

z: 

- osobą która nadzoruje prace szczególnie niebezpieczne, 

- szczegółowymi czynnościami i kolejnością operacji technologicznych  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

- istniejącymi zagrożeniami na stanowisku pracy z podaniem ich rodzaju  

i strefy zagrożenia 

- ze środkami łączności, środkami ochrony osobistej, narzędziami  

i przyrządami służącymi bezpieczeństwu 

Przeprowadzenie instruktażu pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem. 

 






