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OPIS  TECHNICZNY 
 
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-     
Sitnica-Strzeszyn w km 23+069 – 24+829 w miejscowości 

Strzeszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
 

 
 
1. Podstawa opracowania 

 

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1390K w km 

23+069 – 24+829 w m. Strzeszyn powstał na zlecenie Inwestora. 

 

2. Materiały wyjściowe 
 
- Mapa do celów projektowych  w skali 1:500, 

- Umowa z inwestorem, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

 

3. Podstawowe przepisy i normatywy 
- Ustawa „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

( Dz. U. 2012 poz. 462), 

 

4. Zakres opracowania i stan istniejący 
 

Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1390K  

w km 23+069 – 24+829  poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę ciągu pieszo-

rowerowego oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzeszyn na terenie powiatu gorlickiego 

w województwie małopolskim. Zamawiającym jest Gmina Biecz. Zadanie zlokalizowane jest na 

działkach inwestycyjnych nr: 482/4, 517, 528/27, 528/5, 482/2, 578,2. 

W stanie istniejącym nawierzchnia asfaltowa jest w bardzo złym stanie technicznym, z 

licznymi pęknięciami, koleinami i ubytkami. Szerokość istniejącej drogi powiatowej wynosi 6,00-

6,70m, szerokość poboczy utwardzonych przy w/w drodze wynosi 1,00-1,50m. Największy spadek 
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podłużny drogi na przedmiotowym odcinku wynosi 4,8%, W stanie istniejącym wody opadowe 

odprowadzane są poprzez spadek poprzeczny na jezdni do przydrożnych rowów oraz na przyległe 

tereny zielone. Na podstawie wizji i pomiarów w terenie na przebudowywanym odcinku 

zlokalizowano 29 zjazdów indywidualnych i publicznych oraz 6 skrzyżowań z drogami publicznymi. 

W związku z planowaną budową ciągu pieszo-rowerowego wraz z systemem kanalizacji 

deszczowej, jak również korektą profilu podłużnego jezdni, zachodzi konieczność przebudowy 

zjazdów w zakresie wykonania nowej nawierzchni. Istniejące bariery ochronne w miejscach 

projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zostaną zdemontowane i częściowo zastąpione 

balustradami U-11a przy zewnętrznej krawędzi ciągu pieszo-rowerowego. Istniejące przepusty  

w km 0+537, w km 0+889,50, w km 0+981 zostaną wydłużone przewodem identycznym  

z przekrojem istniejącego przepustu. W zakresie opracowania zlokalizowane są dwie zatoki 

autobusowe – prawostronna oraz lewostronna, które zostaną przebudowane z zachowaniem 

wymaganych parametrów. 

 

1. Geotechniczne warunki posadowienia 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. nr 2012 poz. 463) ustala się, co następuje: 

–  warunki gruntowe proste, 

–  brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, 

–  woda gruntowa znajduje się poniżej posadowienia obiektu, 

–  obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie. 

W związku z tym zalicza się obiekt do I kategorii geotechnicznej. 

 

2. Opis stanu projektowanego  
 

Przedmiotowy odcinek drogi podlegający przebudowie zlokalizowany jest względem drogi 

powiatowej nr 1390K w km 23+069 – 24+829. Szerokość drogi powiatowej po przebudowie 

wynosić będzie 6,0m, natomiast na odcinku pomiędzy wiaduktem kolejowym a obiektem 

mostowym, szerokość ta będzie zwiększona do 7,0m. Konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona 

poprzez wykonanie nakładki z mas mineralno-asfaltowych w trzech warstwach 

tj. w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm 

oraz warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm. 

W km 0+023 – 0+177 zaprojektowano prawostronny ciąg pieszy o szerokości 1,5m,  

natomiast w km 0+152 – 1+397 zaprojektowano lewostronny ciąg pieszo-rowerowy, który 

następnie przechodzi w prawostronny ciąg pieszo-rowerowy na odcinku w km 1+391 – 1+519. 

Projektowany ciąg pieszy i pieszo-rowerowy wykonany będzie z kostki brukowej gr.6cm (8cm na 

zjazdach), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 warstwa gr.3cm oraz na 15cm warstwie 



 5 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ułożonej na 15cm warstwie z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, ograniczony będzie od strony jezdni 

krawężnikiem betonowym natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym.  

Prawostronne pobocze drogi w km 0+152 – 1+391 należy wykonać z kruszywa łamanego  

o szer. 1,0m, natomiast na dalszym odcinku należy wykonać obustronne pobocze utwardzone 

o szer.1,0m z mastyksu grysowego wraz z wykonaniem podbudowy. 

Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano wykonanie 8 miejsc odpoczynku dla pieszych 

i rowerzystów o wym. 2,5x1,0m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z montażem ławki parkowej 

żeliwnej kotwionej do gruntu oraz kosza parkowego na śmieci kotwionego do gruntu. Konstrukcja 

nawierzchni taka sama jak konstrukcja na ciągu pieszo-rowerowym. 

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zaprojektowano system kanalizacji 

deszczowej obejmujący wykonanie ścieku dwurzędowego z kostki brukowej, kanału deszczowego 

z rur PCV Ø300, studni kontrolnych Ø800 oraz wpustów jezdniowych z osadnikiem Ø500 i 

przykanalikami PCV Ø200. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi należy wykonać 

oczyszczenie rowu prawostronnego, z zachowaniem istniejących spadków podłużnych w kierunku 

odbiorników wód. 

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią teletechniczną należy 

wykonać zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT 160PS. 

Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z siecią teletechniczną wykonywać 

ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem Orange Polska.  

Szczegółowe miejsca oraz długości rur osłonowych przedstawiono na sytuacji (rys.2)   

Należy wykonać montaż 42 szt. lamp ulicznych z elementem ozdobnym –  o mocy min. 

2x8W w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu. Dokładne parametry oraz 

kształt latarni wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z inwestorem przed wykonaniem montażu.  

W rejonie lewostronnej zatoki autobusowej na odcinku 42m na działce inwestora zaprojektowano 

ścianę oporową żelbetową wraz z balustrada U-11a kotwioną do betonowego gzymsu ściany. 

Ze względu na zbyt duże zbocze skarp w km 1+252 – 1+402 należy zamontować za ciągiem 

pieszo-rowerowym balustradę U-11a, natomiast w km 1+402 – 1+476 należy zamontować 

lewostronną barierę ochronną SP-05 poza poboczem. 

W km 1+390 – 1+520 zaprojektowano korytka typu Gary 38x19x49cm na podsypce  

cem.-piask. gr. 10cm. 

W związku z wykonaniem nakładki z masy mineralno-asfaltowej na jezdni, istniejące zjazdy  

do przylegających posesji należy wykonać z użyciem takich samych materiałów jak w stanie 

istniejącym (tj. kostka brukowa, masa mineralno-asfaltowa lub kruszywo łamane) z maksymalnym 

5% spadkiem podłużnym, natomiast zjazdy przez które przechodzi ciąg pieszy lub  

pieszo-rowerowy na szerokości ciągu wykonać z kostki brukowej gr.8cm wraz  podbudową, na 

dalszym odcinku uzupełnienie kruszywem łamanym z maksymalnym 5% spadkiem podłużnym.  

Krawężnik w rejonie zjazdów do posesji należy zaniżyć do 6cm względem ścieku dwurzędowego. 
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W km 0+537 należy wykonać przebudowę przepustu trapezowego o wym. 3,0x3,5x1,2m 

polegającą na rozbiórce ścian czołowych na wylocie z przepustu w celu jego wydłużenia 

przewodem o  poniższych parametrach: 

• rodzaj przewodu - trapezowy identyczny z przekrojem istniejącego przepustu,   

• wymiary dobudowanego przepustu - dł. podstawy dolnej x dł. podstawy górnej x wys.  - 

3,0m x 3,5m x 1,2m, 

• długość dobudowanego odcinka  - 3,5m, 

• spadek w dnie dobudowanego przewodu (identyczny ze spadkiem przepustu) - 1,7%, 

• rzędna dna w miejscu wylotu - 257,40 mnpm, 

• zabezpieczenia wylotu - ścianką czołową betonową z gzymsem o parametrach wys. x gr. x 

szer.  - 3,50 m (1,2m część fundamentowa, 2,30m część nadziemna) x 0,3m x 6,0 m, w której 

usytuowany zostanie wylot wód opadowych i roztopowych o średnicy 300 mm i rzędnej dna 257,75 

mnpm, wyniesionej 35 cm ponad dno rowu, 

• ubezpieczenia rowu poniżej wylotu z przepustu o pow. 8m2 w dnie i na skarpach 

wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm, na zaprawie 

cementowej, przytwierdzonymi kołkami drewnianymi o średnicy około 6-8 cm i długości minimalnej 

0,6 m w ilości 4 szt. na płytę. 

W km 0+889,5 należy wykonać przebudowę przepustu trapezowego o wym. 2,0x2,5x,1,2m 

polegającą na rozbiórce ścian czołowych na wylocie z przepustu w celu jego wydłużenia 

przewodem o  poniższych parametrach: 

• rodzaj przewodu - trapezowy identyczny z przekrojem istniejącego przepustu,   

• wymiary dobudowanego przepustu - dł. podstawy dolnej x dł. podstawy górnej x wys.  - 

2,0m x 2,5m x 1,2m, 

• długość dobudowanego odcinka  - 3m, 

• spadek w dnie dobudowanego przewodu (identyczny ze spadkiem przepustu) - 1%, 

• rzędna dna w miejscu wylotu - 258,88 mnpm, 

• zabezpieczenia wylotu - ścianką czołową betonową z gzymsem o parametrach wys. x gr. x 

szer.  - 3,48 m (1,2m część fundamentowa, 2,28m część nadziemna) x 0,3m x 6,0 m, w której 

usytuowany zostanie wylot wód opadowych i roztopowych o średnicy 300 mm i rzędnej dna 259,40 

mnpm, wyniesionej 52 cm ponad dno rowu, 

• ubezpieczenia rowu poniżej wylotu z przepustu o pow. 8m2 w dnie  i na skarpach 

wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 cm, na zaprawie 

cementowej przytwierdzonymi kołkami drewnianymi o średnicy około 6-8 cm i długości minimalnej 

0,6 m w ilości 4 szt. na płytę, 

W km 0+981 należy wykonać przebudowę przepustu Ø600 polegającą na rozbiórce ścianki 

czołowej na wylocie w celu jego wydłużenia przewodem o  poniższych parametrach: 

• rodzaj przewodu - krąg betonowy, 

• średnica przewodu - Ø 600 mm, 
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• długość dobudowanego odcinka  - 1m, 

• spadek w dnie dobudowanego przewodu (identyczny ze spadkiem przepustu) - 1%, 

• rzędna dna w miejscu wylotu - 258,07 mnpm, 

• zabezpieczenia wylotu - ścianką czołową betonową z gzymsem o parametrach wys. x gr. x 

szer.  - 2,8 m (1,2m część fundamentowa, 1,6m część nadziemna) x 0,3 m ( części podziemnej) i 

0,2m (części nadziemnej) x 3,0 m, w której usytuowany zostanie wylot wód opadowych i 

roztopowych o średnicy 300 mm i rzędnej dna 258,40 mnpm, wyniesionej 33 cm ponad dno rowu, 

• ubezpieczenia rowu poniżej wylotu z przepustu o pow. 4m2 w dnie  i na skarpach 

wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm, na zaprawie 

cementowej, przytwierdzonymi kołkami drewnianymi o średnicy około 6-8 cm i długości minimalnej 

0,6 m w ilości 4 szt. na płytę, 

 

Charakterystyka i podstawowe parametry projektowanego ciągu pieszego: 

 projektowana szerokość ciągu pieszego prawostronnego 1,50m  

 nawierzchnia – kostka brukowa gr. 6cm, na zjazdach – gr. 8cm, 

 ciąg pieszy ograniczony od strony jezdni krawężnikiem drogowym 20x30x100, z drugiej 

strony obrzeżem trawnikowym 8x30x100cm, 

 odsłonięcie krawężnika od ścieku – 12cm, (na zjazdach krawężnik obniżony na wys. 6cm 

     względem ścieku dwurzędowego); 

 spadek poprzeczny - jednostronny w kierunku jezdni i= 2,0%, 

 spadek podłużny dostosowany do niwelety drogi (wg profilu podłużnego rys.3.), 

 nachylenie skarp nasypu: 1:1,5 

 

Charakterystyka i podstawowe parametry projektowanego ciągu pieszo-rowerowego: 

 projektowana szerokość 3,50m  

 nawierzchnia – kostka brukowa gr. 6cm, na zjazdach – gr. 8cm, 

 ograniczony od strony jezdni krawężnikiem drogowym 20x30x100, z drugiej strony 

obrzeżem trawnikowym 8x30x100cm, 

 odsłonięcie krawężnika od ścieku – 14cm, (na zjazdach krawężnik obniżony na wys. 6cm); 

 spadek poprzeczny - jednostronny w kierunku jezdni i= 2,0%, 

 spadek podłużny dostosowany do niwelety drogi (wg profilu podłużnego rys.3.), 

 nachylenie skarp nasypu: 1:1,5 
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3. Przekroje konstrukcyjne  
 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni  

- 5cm warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA, 

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na geosiatce, 

- 4cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu  

- 4cm warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA, 

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na geosiatce, 

- 4cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, 

- 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, 

- 25cm warstwa podbudowy pomocnicznej z kruszywa naturalnego, 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego 

- 6cm (8cm na zjazdach) –  kostka brukowa, 

- 3cm –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- 15cm – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

 
 

 

 
Projektował:     

mgr inż. Andrzej Olszowski       
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II. OŚWIADCZENIA 

 

Autor dokumentacji projektowej: 
 
 

Projektant 
Zakres 

opracowania 
Specjalność 

Nr uprawnień 

 
Pieczątka  
i podpis 

 

mgr inż. Andrzej 

Olszowski 

 

 

branża drogowa 

 

 

upr. MAP/0078/ZHOD/04 

 

 

 

 
 

oświadcza, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409) 

 

Projekt budowlano-wykonawczy pn: 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn  
w km 23+069 – 24+829 w miejscowości Strzeszyn  

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
 

 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo 

i może być skierowany do realizacji. 
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Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia 

 

Nazwa projektu:    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-

Strzeszyn w km 23+069 – 24+829 w miejscowości Strzeszyn wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą” 

 

Inwestor:        Urząd Gminy Biecz 

 38-340 Biecz 

 ul. Rynek 1 

 

Opracował :       mgr inż. Andrzej Olszowski 
                          upr. nr MAP/0078/ZHOD/04 
 
 

1.  Zakres robót  
Opracowanie obejmuje wykonanie: 

-wytyczenie trasy w terenie zgodnie z projektem, 
-przebudowę istniejących zjazdów, 
-przebudowę istn. przepustów, 
-montaż nowych barier ochronnych oraz balustrad, 
-wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów,  
-wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika, poszerzenia pasa ruchu, kanalizację 
deszczową oraz studzienki wodościekowe, 
-ułożenie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
-ułożenie warstw podbudowy na poszerzeniu, 
-ułożenie krawężników drogowych, obrzeży betonowych na ławach betonowych i podsypkach 
cem-piaskowych oraz ścieku dwurzędowego, 
-ułożenie warstw podbudowy chodnika, 
-ułożenie nawierzchni chodników, 
-montaż lamp ulicznych z elementem ozdobnym, 
-montaż ławek i koszy na śmieci, 
-wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego, 
-wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego na geosiatce, 
-wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z SMA, 
-profilowanie skarp rowu oraz ułożenie elementów ubezpieczenia dna i skarp rowu, 
-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
-uprzątnięcie terenu budowy. 
 

2.   Zagospodarowanie placu budowy 
W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej winien być 

wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny drogowe i samochody. Materiały sypkie 
winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza koroną drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, 
względnie przed wbudowaniem na wydzielonych i oznakowanych działkach roboczych. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
- nawierzchnia asfaltowa,  
- bariery ochronne, 
- kostka brukowa, 
-krawężnik betonowy, 
 
 

4.   Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 
- Brak 
 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające skale oraz 
rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania. 
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Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porażenie prądem.  
W trakcie realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 
- prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, piły do 

cięcia betonu i asfaltu. 
- prowadzić prace drogowe zgodnie z przepisami i warunkami określonymi w decyzji na zajęcie pasa 

drogowego, 
- roboty budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie pasa ruchu 

 
6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych. 
-  Należy opracować plan czasowej organizacji ruchu na czas budowy. 
 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenie stanowiskowe (BHP oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego instruktażu 
dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
 
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków 
i kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi. 
 

8.  Sposób przechowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, w karcie 
informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie 
wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego na terenie budowy. 

 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwości szybkiego zaalarmowania Staży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego 
-  organizację punktu pierwszej pomocy 
- montaż należytego oświetlenie placu budowy oraz dróg i dojść a oświetlenie powinno zapewnić również 

możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych umieszczonych na placu budowy  
i w jego najbliższym otoczeniu 

-  odpowiedniego wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 

 
10.   Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 
Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na terenie 
budowy. 

 
11.   Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. „ plan bioz”, czyli 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
 

Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP. 
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UZGODNIENIA 
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