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Spis zawartości projektu: 

 

 

I. Część opisowa 

1. Dane ogólne: 

 

Adres:                            Wzgórze  z Kościołem  

                        św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie 
                         działka  nr  99, ark.1, gmina Mogilno 

  

             

Temat:       Rewaloryzacja  Wzgórza   
 

Remont i przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, wymiana 

nawierzchni, mała architektura, zagospodarowanie zieleni  
 

 

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka w Kwieciszewie 

     

Projektanci:                              arch. Justyna  Dzionek – Przybyszewska 

 

  

 

 

2. Wytyczne – podstawa opracowania 

2.1   Inwentaryzacja przedmiotowego terenu  

2.2 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna 

2.3     Wytyczne Inwestora 

2.4   Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

 

3. Stan istniejący i zakres opracowania 

 

3.1    Opis terenu 

3.2 Inwentaryzacyjna dokumentacja fotograficzna 

3.3 Założenia projektowe 
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4. Rozwiązania projektowe – nawierzchnie ciągów komunikacyjnych i mała 

architektura 

4.1 Otoczenie Kościoła 

 

4.3         Zagospodarowanie wzgórza 

 

 

5. Rozwiązania projektowe – ukształtowanie zieleni 

5.1  Istniejąca niska i wysoka 

5.2  Ewentualna konieczna i wymagana wycinka drzew zostanie ustalona z WKZ  

5.3  Projektowane nasadzenia 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

7. BIOZ 

 

 

II. Część rysunkowa 

 

a) plansza projektowa zbiorcza                                                           

b) plansza projektowa obszaru opracowania                                         

c) pergola, ławka, aranżacja figury NMP 

d) schody na zboczu wzgórza- widok na fotomontażu 

 

 

 

 

 

IDEA   KONCEPCJI   REWALORYZACJI   WZGÓRZA  Z KOŚCIOŁEM  

W KWIECISZEWIE 

 

Koncepcja zakłada realizację inwestycji, której przedmiotem jest rewaloryzacja 

zagospodarowania terenu wzgórza z kościołem w Kwieciszewie. Celem jej jest 

poprawienie stanu technicznego oraz estetyki projektowanego obszaru: zieleni, 

nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych, obiektów małej 

architektury. 

Planowany program projektowy stanowi podstawę przede wszystkim dla poprawy 

atrakcyjności, podkreślenia i wykorzystania walorów oraz odbioru przestrzeni 

zarówno przez zwiedzających jak i użytkowników.  

A ponadto dla podkreślenia wartości i rangi miejsca stanowiącego atrakcję regionu 

oraz spełnienia potrzeb ciągle wzrastającego ruchu turystycznego. 
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Ma ona polegać na: 

 

 remoncie murków ceglanych i renowacja przęseł metalowych ogrodzenia  

 remoncie i wymianie nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych 

 utwardzeniu nawierzchni wokół kościoła i wytyczenie ścieżki wokół wzgórza 

 montażu siedzisk, koszy na śmieci oraz dodatkowego oświetlenia 

 lokalizacja pergoli i kwietników 

 nowa aranżacja małej architektury  

 uregulowaniu kompozycji zagospodarowania terenów zielonych 

 

 

2. Wytyczne – podstawa opracowania 

 

Na podstawie wytycznych Inwestora dotyczących rewaloryzacji Wzgórza, wizji 

lokalnej w terenie oraz danych i wskazówek z materiałów źródłowych, dokonano 

przedmiotowego opracowania projektowego.  

Dotychczasowy program funkcjonalno – użytkowy nie ulega zmianom. 

Zaplanowano jedynie uregulowanie istniejącej kompozycji przestrzennej. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów i kruszyw innych niż szlachetne, 

naturalne: kamienne jak granit w kostce i płycie a w szczególnych rozwiązaniach 

łupany kamień polny. 

Opracowanie wykonano w sposób umożliwiający realizację zamierzenia 

inwestycyjnego.  

Pozostawiono możliwość zmian ze względów wykonawczych. 

Zamierzenie budowlane w swym charakterze, cechach nie będzie stanowiło 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia  

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Dane odnośnie wyceny inwestycji zawarte zostaną w odrębnym opracowaniu 

kosztorysowym. 
 

 

3. Stan istniejący i zakres opracowania 

 

Zakres niniejszego projektu oznaczony jest na mapie zasadniczej stanowiącej 

podstawę opracowania graficznego.  

Obiekty usytuowane na tym terenie gdzie dominuje ruch pieszy- spacerowy, 

spełniają funkcje: sakralną, mieszkalną i zaplecza gospodarczego.  

Obszar jest bardzo atrakcyjny turystycznie przede wszystkim z powodu swojej 

wartości historycznej. Na poniższej dokumentacji fotograficznej, wykonanej 

podczas wizji lokalnej- na potrzeby inwentaryzacji terenu i obrazującej stan obecny 

przedmiotu projektu, zamieszczono podstawowe wytyczne i założenia projektowe. 
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CHODNIK  I  DOJAZD  DO  BUDYNKU KOŚCIOŁA– UTWARDZENIE  NAWIERZCHNI 

 

 

 

 
ZLOKALIZOWANIE  I  UTWARDZENIE  TRAKTU  PIESZO-JEZDNEGO  WOKÓŁ  BUDYNKU  KOŚCIOŁA 

 

 

 

 
NOWA  ARANŻACJA  FIGURY NMP,  ZAGOSPODAROWANIE  ZIELENI,  UTWARDZENIE  NAWIERZCHNI  
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LOKALIZACJA  ŚCIEZKI  NA  ZBOCZU I  SCHODÓW  NA  TERENIE   

 

 

      
 

REMONT OGRODZENIA OKALAJĄCEGO WZGÓRZE RENOWACJA  JEGO  PRZESEŁ  ORAZ NAPRAWA SIATKI 

 

 

 

   
POSADOWIENIE DREWNIANEJ PERGOLI              WYMIANA PŁYT CHODNIKOWYCH I STOPNI NA KAMIENNE 
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UPORZĄDKOWANIE I UZUPEŁNIENIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI 

 

 

 

Wpływ inwestycji na środowisko. 

Zamierzenie budowlane w swym charakterze nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz ich otoczenia. 

 

 

Uzbrojenie terenu:  

- istniejąca instalacja elektryczna, 

- instalacja wodociągowa, 

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- oświetlenie zewnętrzne terenu i iluminacje budynków 

 

Zieleń: 

- drzewa liściaste i iglaste w większości, brzoza, akacja, kasztanowiec, topola, 

świerk, wiele samosiejek, starych, z objawami chorobowymi, w większości 

lokalizacje nasadzeń przypadkowe- bez czytelnej kompozycji 

- krzewy pojedynczo rosnące i  w „kępach” 

- istniejące trawniki wymagają konserwacji i systemu nawadniania 

automatycznego 

 

 

Układ komunikacyjny i posadzki: 

 

Funkcjonujący układ komunikacyjny nie ulega zmianie. Nawierzchnia jezdni  

i chodnika prowadzących do kościoła wymaga wymiany. Jest w złym stanie 

technicznym i zachodzi potrzeba poprawienia wartości estetycznych na szlachetny 

materiał tj. kamienna kostka. Nawierzchnie wszystkich istniejących utwardzonych 

lub nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych zostaną przebudowane i ulegną 

wymianie na kostkę kamienną łupaną i ciętą antypoślizgową oraz płyty wg aranżacji 

na planszach projektowych. 
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Zakres planowanych prac:  

prace brukarskie – prace remontowe i przebudowa ciągów komunikacyjnych, 

wymiana posadzek betonowych bruk kamienny z osadzeniem krawężników, korektą 

odwodnienia terenu ; nasadzenia zieleni, remont murków okalających i oporowych, 

montaż siedzisk- ławek, iluminacji na terenie, ogrodzenia i koszy na śmieci. 

 

 

ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE 

 

POSADZKI - UKŁADY BRUKARSKIE:  

 remont – wymiana konstrukcji nawierzchni placów, jezdni i chodników  

ze względów estetycznych (skala przestrzeni), ekonomicznych (ilość 

materiału kamiennego) i funkcjonalnych (komfort użytkowy) zaprojektowany 

został bruk z drobnoziarnistej kostki kamiennej –granit szary, o rozmiarze 

15/17- surowo łupanej i ciętej w regularne płytki, o antypoślizgowej 

nawierzchni, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej (podbudowie  

z chudego betonu lub z kruszywa łamanego, a w miejscach gdzie zaistnieje 

potrzeba: pomocniczo w celu uregulowania i wyrównania podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem) 

 poszerzanie niektórych ciągów pieszych z wprowadzeniem na nich 

geometrycznego rysunku dekoracyjnego na posadzce o prostej formie 

„segmentowej” lub „w łuki” (rzędy na wycinkach koła), 

 zaznaczono ukierunkowanie traktu i szerokość ciągu pieszego  

z groszkowanych płyt granitowych o tym samym kolorze co kostka  

i wymiarach 25 x 40 cm, ułożonych w 2 rzędach po 5 płyt, otoczonych 

opaską z kostki łapanej. Podłoże tej nawierzchni  należy układać na podsypce 

cementowo- piaskowej tzw. suchy beton o grubości 3-5cm 

 konieczne jest wykończenie poszerzanych traktów pieszych krawężnikami  

w celu oddzielenia od terenów zielonych oraz lepszego odwodnienia jak  

i ułatwieniach w konserwacji posadzek i trawników. Zaprojektowano 

krawężniki – obrzeża chodnikowe z szarego granitu, o zaokrąglonych 

krawędziach i wymiarach: 8x30x100 cm                                           

Wyróżnienia wysokościowe posadzki (obniżenia) zaproponowano na obrzeżach 

ciągów komunikacyjnych – przy krawężnikach w celu lepszego odwodnienia terenu. 

Pochylenia poprzeczne jak i podłużne chodników do 3%. Generalnie układ 

wysokościowy powinien nie powinien odbiegać od stanu istniejącego,   

jedynie w nielicznych miejscach w celu poprawienia skuteczności odwodnienia 

można dokonać korekty spadków. 

             

                                                                          

SCHODY ZEWNĘTRZNE:  szerokość biegu 150cm, stopnie z bloków granitowych:  

                                           wysokość do 15-18cm i szerokość nastopnicy 30cm,  

                                           spoczniki 120cm,posadowienie na terenie lub między  

                                        murami oporowe-lanymi z betonu 
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lokalizacja: przy kasztanowcu, w miejscu styku ogrodzenia 

z cegły i płotu z siatki metalowej, wejście na wzgórze przy 

kościele od strony kaplicy żałobnej 

 

ODWODNIENIE:  

 wodę opadową z nawierzchni odprowadza się poprzez pochylenia podłużne i 

poprzeczne do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 

 

 

MAŁA ARCHITEKTURA: 

 

 SIEDZISKA –ŁAWKI: zakres prac: nowoprojektowane 

                                  lokalizacja: przy kaplicy pogrzebowej i pergoli 

                                  materiał: szary granit, 

                                  forma: płyta siedziska 60x200cm na blokach kamiennych 

                                  ilość:  6  sztuk 

 

 

 

 KOSZE NA ŚMIECI: zakres prac: nowoprojektowane  

                                  lokalizacja: przy ławkach 

                                  materiał: metal 

 

 

 

 

 

 OGRODZENIE:    zakres prac: remont i oczyszczenie muru, uzupełnienie 

cegły, zakonserwowanie środkami do renowacji cegły i odmalowanie 

elementów przęseł metalowych 

      lokalizacja:  wzdłuż drogi i granicy wzgórza 

                               

                                

 OŚWIETLENIE: dodatkowa iluminacja na terenie, w nawierzchni w celu      

                         lepszej ekspozycji małej architektury- figury MB i krzyża  

                         doświetlenie ciągu pieszego lampami solarnymi 
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UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI:  

 Ewentualna konieczna wycinka drzew zostanie ustalona  

i podjęta podczas realizacji inwestycji - na etapie wykonawczym. 

 przesadzenie – zmiana nasadzeń krzewów i niskich drzew iglastych  

w miejscach projektowanych traktów pieszych na zboczu wzgórza 

 nowe nasadzenia krzewów w kępach i żywopłotach w celu lepszej aranżacji 

skarpy i wzmocnienia zbocza 

 

4. Rozwiązania projektowe – ciągi komunikacyjne i mała architektura 

 

Zaprojektowano poszerzenie traktów pieszych, ze względu na duży ruch parafian, 

turystów jak  również dla możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.  

 

a) Otoczenie  kościoła 

 Droga jezdna od bramy wjazdowej do kościoła – położenie łupanego 

bruku kamiennego w formie kostek na istniejącej nawierzchni 

betonowej, z uwzględnieniem spadku do odwodnienia. Na chodniku 

zostanie użyta antypoślizgowa kostka z granitu  

o wymiarze 15/17 cm, w kolorze szarym oddzielająca pola z płyt 

kamiennych groszkowanych. 

 osadzenie krawężników – obrzeży chodnikowych z szarego granitu (na 

styku traktów z trawnikami) 

 lokalizacja siedzisk kamiennych 

 bezpośrednie otoczenie budynku kościoła z grubego żwiru lub 

otoczaków, przede wszystkim ułatwi odwodnienie 

 lokalizacja kwietników rabatowych i roślin płożących w oznaczonych 

miejscach – przy wejściu i przy figurze 

 

b)    otoczenie dzwonnicy: 

 wymiana chodnika na kostkę kamienną 

 remont schodów wejściowych-okładzina lub stopnie kamienne 

 

c)     figura Matki Boskiej 

 nowa aranżacja w terenie - zmiana pokazania obrysu w formie murku  

kamiennego, na „płaskie” zaznaczenie  w posadzce – forma placu  

z aranżacją zieleni wysokiej w tle i niskiej , rabatowej i formowanej 

iglastej po bokach, kwietniki lub wydzielone miejsce na sezonową rabatę 

kwiatową 

 

e) zlokalizowanie pochylni z kostki kamiennej o groszkowanej nawierzchni, dla 

przejazdu wózków inwalidzkich i dziecięcych , przy domu parafialnym  

w miejscu istniejących (i nie wykorzystanych) schodów na niewielkiej różnicy 

terenu 
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5. Rozwiązania projektowe – zieleń 

 

5.1 Istniejąca niska i wysoka zieleń podlega nieznacznej przebudowie a nie  

      nowej aranżacji 

 

Ewentualna konieczna i wymagana wycinka lub przesadzenie krzewostanu zostanie 
ustalone podczas realizacji inwestycji- na etapie wykonawczym. 
 

 

     5.2 projektowane  nasadzenia  

 

 zieleń wysoka – drzewa liściaste:  nasadzenie w miejscach ewentualnej  

                          wycinki drzew – na etapie wykonawczym, 

                          gatunki szlachetne i efektowne, o regularnych,  

                           kulistych koronach, wysokości do 20m, proponuje się:  

                           klon jawor „Acer platanoides” - odmiana „Royal Red” 

                           o purpurowych liściach lub klon pospolity „Acer   

                           platanoides” -odmiana „Drummondii” o biało obrzeżnych  

                           liściach,  

     

 zieleń średnia – krzewy: zimozielony formowany żywopłot o szerokości  

                                      1m i wysokości 1,20m wzdłuż kaplicy do miejsca  

                                      nowoprojektowanych schodów na terenie,  

                                      obrazujący granicę bezpośredniego otoczenia  

                                    kościoła z Cisu Polskiego (łac. Taxus baccata)  

                                        ilość: 3 sztuki na szerokość i 5 sztuk /mb długości 

 

         wzmocnienie skarpy wzgórza  

 Forsycja pośrednia „ Forsythia intermedia” 

 Berberys Thunberga „ Berberis thunbergii” 

 Trzmielina płożąca „ Euoymus  fortunei  Emerald  Gold” 

 Irga błyszcząca „Cotoneaster lucidus”  

 Żywotnik zachodni – tuja szmaragdowa  „Thuja occidentalis” 

 

grupy mieszanych krzewów po 3 sztuki z każdego gatunku  

lub rzędami na zboczu do ścieżki okalającej wzgórze, nie formowane, ale 

przycinane w celu zagęszczenia 

wymagane uzyskanie efektu: „zielonego korzucha”- łatwa konserwacja 

sezonowa skarpy 

 

 zieleń niska – trawniki: przy dzwonnicy, wzdłuż ciągu pieszego do kościoła, 

na skarpach, z powodu wzmocnienia wzgórza 

chodników, powierzchnia istniejących trawników    

ulegnie znacznemu pomniejszeniu na rzecz nasadzeń   

 roślin płożących i okrywających zbocze 
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6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 

 TEREN W GRANICACH OPRACOWANIA                           około  2000 m2  

 TERENY ZIELENI                                                            około 1250 m2 

 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE          około   750 m2 

 

 

 

 

 

7.  BIOZ   Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w terenie należy wyznaczyć istniejące   

uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem należy powiadomić z odpowiednim 

wyprzedzeniem mieszkańców i użytkowników budynków. 

Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania 

robót w pasie drogowym.  

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji będą występować następujące roboty 

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

- mechaniczna i ręczna rozbiórka nawierzchni 

- wykonywanie korytowania w bezpośredniej bliskości instalacji 

elektrycznych i gazowych 

- transport i wyładunek materiałów sypkich na stosy 

- przenoszenie materiałów na miejsce wbudowania 

- docinanie materiałów kamiennych 

- mechaniczne zagęszczanie i ubijanie warstw nawierzchni 

- wyk. wykopów w celu korekty wpustów i przykanalików 

- ustawienie elementów małej architektury 

 

Inspektor nadzoru lub kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych oraz zamieścić następujące informacje: 

 

1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane , aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. 
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Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości wyznaczyć 

miejsca postoju (parkingi). Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 

utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 

materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi inżynierowi do 

zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczególnych  etapach realizacji, który 

będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarządzający 

ruchem. 

W zależności od realizowanego etapu robót i wynikającej stąd konieczności 

wprowadzania nowej organizacji ruchu. 

Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego, przejścia dla pieszych itp. objęte obszarem 

budowy, a  eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy , zgodnie z etapami 

budowy wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 

podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, 

likwidacja nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni ,odśnieżanie, wywóz 

śniegu itp.) 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : znaki pionowe, 

poziome zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa.                                                      

                                          

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy  

i wykańczania robót  Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

           i wokół terenu budowy oraz  będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

           dla osób lub dóbr publicznych i innych , a wynikających ze skażenia, 

           hałasu ,wibracji ,zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

           w następstwie jego sposobu działania 

- miał szczególny wgląd na lokalizację baz , warsztatów ,magazynów , 

składowisk , wykopów i dróg dojazdowych 

- miał szczególny wzgląd na stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń 

 

      Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, 

urządzenia , technologie i zabezpieczenia , które nie spowodują znaczącego 

i trwałego przekroczenia norm ochrony  akustycznej środowiska w odniesieniu do  

obiektów  budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z ustawy Prawo 

ochrony środowiska z dnia  27.04.2001 r. oraz  Ustawy o odpadach z dnia  27.04. 

2001 r. 
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3. Ochrona przeciwpożarowa 

         

      Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony  przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy ,wymagany przez odpowiednie  

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem  osób trzecich. 

       Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

4. Materiały szkodliwa dla otoczenia 

 

        Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 

dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących  

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót  będą miały 

aprobaty techniczne, wydawane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów  na środowisko. 

         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po  

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte 

pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać  zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów  administracji.  

        

5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

         

            Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne , takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji  i poniesie 

koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego typu robót , które mają być wykonywane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na terenie budowy i powiadomić 

Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie poinformuje inżyniera, 

zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi 

współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.   

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych  wykazanych  

w dokumentach dostarczonych  mu przez  zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
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mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inżynier 

będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy  

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących  korzystania z własności  

i dróg wewnętrznych. 

 

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

    

             Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa  i higiena pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia („Plan BIOZ”) wynikający a Art. 21 a  Prawa Budowlanego  

w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

27.08.2002 r. Dz.  U. Nr 151 i uzgodni go z inżynierem. 

              W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne 

uprawnienia 

- opracować projekt organizacji robót 

- teren budowy , w miarę możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem 

- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi 

prądu elektrycznego 

-skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed  

dostępem  osób niepowołanych 

-liny do przemieszczania ciężarów  oraz haki powinny posiadać odpowiednie 

atesty  

-wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone  

-pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski ochronne 

-na terenie budowy powinna być przenośna apteczka 

  

 

 
Autor opracowania:  
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wzór ułożenia kostki  łupanej 
 

 przykładowa ”skrzynia” kwietnikowa 
 

     
przykładowa aranżacja ścieżki na zboczu 
 
 


