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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej 

do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo – trasa B. 

1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego. 

1.3. Podstawa opracowania. 

- Umowa z Inwestorem, 

- Pomiary uzupełniające i wizja w terenie, 

- Rozpoznanie geologiczne istniejącego podłoża gruntowego, 

- Decyzja nr 14 lokalizacji celu publicznego z dnia 16.10.2018 r., 

- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.27.2019 z dnia 27.02.2019 r. 

1.4. Formalne podstawy opracowania. 

− Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 

463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23 

września 2003 roku), 

− Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

− ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 

− ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania 
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− ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

2.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej 

do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo – trasa B. 

2.2. Zakres inwestycji. 

- Roboty rozbiórkowe, 

- Roboty ziemne, 

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej, 

- Budowa nawierzchni jezdni, 

- Budowa chodników, 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim,  

gminie Złotów, obr. ewid. 0047 Blękwit, dz. ewid. nr. 94/1, 96/3, 96/6, 96/8, 96/11, 96/13, 96/15. 

Droga dojazdowa do zakładów przemysłowych posiada nawierzchnię z kruszywa na długości około 

100,00 mb oraz nawierzchnię gruntową. Na dalszym odcinku przeznaczonym pod inwestycję istniejący teren 

jest pokryty bujną roślinnością. Istniejąca droga wewnętrzna usytuowana jest równolegle do drogi wojewódzkiej 

nr 188, oddzielona pasem zieleni, aleją drzew. 

W miejscu istniejących nawierzchni występują liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA. 

Na podstawie wykonanych badań geologicznych stwierdzono zaleganie w podłożu: 

0,0 ÷ 0,6 m – Nasyp niebudowlany: piasek drobny, humus. 

<0,6 ÷ 1,2 m – Glina piaszczysta. 

<1,2 ÷ 2,0 m – Piaski gliniaste. 

Istniejące podłoże gruntowe charakteryzuje się nośnością G4. Istniejące podłoże w całości należy 

zaliczyć do warunków prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

5.1. Parametry techniczne odtwarzanych elementów. 

 Na przedmiotowym terenie zaprojektowano drogę spełniającą parametry techniczne zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie: 

− dostępność – nieograniczona, 

− prędkość projektowa Vp = 30 km/h, 

− kategoria drogi: D (dojazdowa), 

− kategoria ruchu: KR 3-4, 

− szerokość jezdni: 6 m, 

− szerokość chodnika: 2,5 m, 
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− pochylenie poprzeczne jezdni: 2%, 

− kategoria obiektu XXV. 

 

5.2. Projektowana droga w planie. 

Początek projektowanej trasy B przyjęto na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 188  

(km 49+038. Łączna długość odcinka trasy B wynosi 173,00 m. 

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na trasie B ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 

zjazdów, chodników z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy zakładach przemysłowych. 

Nawierzchnię drogi dojazdowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6,0 m 

ze spadkiem dwustronnym wynoszącym 2%. Projektuje się wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Na zjazdach założono wbudowanie krawężnika najazdowego betonowego 

o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie krawężniki należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej o grubości 

8 cm (dwa rzędy) na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni ścieżki pieszo-

rowerowej o szerokości 2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm ze spadkiem jednostronnym 

wynoszącym 2%. Obramowania chodnika z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na ławie betonowej z 

betonu C12/15 z oporem. Założono montaż barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o wysokości nad 

terenem 1,2 m. 

W ramach przebudowy założono wykonanie zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. 

Projektowane zjazdy należy obramować opornikami betonowymi o wymiarach 12 x 25 cm wykonanymi na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

5.3. Projektowane odwodnienie. 

Nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody 

opadowej przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren w granicach działek Inwestora 

oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej objętej rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych 

działek. 

5.4. Wycinka drzew. 

W związku z projektowaną przebudową drogi przewiduje się wycinkę istniejących drzew  

– wg. odrębnego postepowania administracyjnego. 

5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

5.6. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenie objętym oddziaływaniem obszaru eksploatacji górniczej. 

5.7. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na działkach nr 94/1, 96/3, 96/6, 96/8, 96/11, 96/13, 

96/15 – obręb 0047 Blękwit. Obszar oddziaływania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych działek.  

Planowane zagospodarowanie terenu w żaden sposób nie będzie odbiegać od dotychczasowego sposobu 

jego użytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokładnie w miejscu istniejącego układu 
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drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze gdzie nie występują żadne gatunki chronione 

wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziaływania na istniejące środowisko. Planowana 

przebudowa w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i umożliwi w sytuacjach 

kryzysowych sprawny i szybki dojazd służb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy 

poziom emisji hałasu oraz zanieczyszczeń poprzez możliwość sprawniejszego poruszania się pojazdów. 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiałów, które posiadały będą wymagane prawem 

atesty do stosowania w budownictwie, które przywożone będą na budowę jako gotowe produkty co w znaczny 

sposób ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na przyległy obszar. 

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduje uciążliwości 

związanych z drganiami, promieniowaniem, hałasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani 

gleby. Całość prowadzonych robót wykonywana będzie w ciągu dnia z wykluczeniem okresów lęgowych ptaków. 

 

Podstawa:  

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – (Dz.U.2018, poz.799 z późn. zm.) Rozporządzenie RM z 9 listopada 

2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43, poz.430 [z późn. zmianami]. 

5.8. Kolizje. 

5.8.1. Kolizja energetyczna 

Kolizja kabla pod planowaną drogą : 

− przestawienie złacza kablowego ZK1x-1P w granice działki 96/14 wraz linią kablową 0,4kV na odcinku 

projektowanej drogi działka 96/15, 96/3. 

− przestawienie złacza kablowego ZKP-10/1 w granice działki 96/12 wraz linią kablową 0,4kV na odcinku 

projektowanej drogi działka 96/8, 96/13. 

5.8.2. Kolizja teletechniczna 

− budowie na długości 170m nowych odcinków kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,8 

− budowie studni kablowej typu SKR-1 wzmocnionej 

− wykonaniu jednego złącza przelotowego na kablu XzTKMXpw 50x4x0,8 doziemnie w mufach typu XAGA 

500-55/12-300-PO 

− wykonaniu jednego złącza przelotowego na kablu XzTKMXpw 50x4x0,8 w studni SKR-1 w mufie typu 

XAGA 500-55/12-300-PO 

5.8.3. Uwagi ogólne: 

Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – nie wyklucza się istnienia sieci 

infrastruktury podziemnej, którą będzie trzeba przebudować, bądź nie widnieje na istniejących podkładach 

geodezyjnych – przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać informację od gestorów sieci o aktualnym 

ich stanie i lokalizacji, oraz warunkach ich przebudowy. 

Z uwagi na istniejące sieci infrastruktury technicznej bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy 

wykonać próbne przekopy w celu ustalenia właściwej lokalizacji istniejących sieci. W pobliżu istniejących sieci 

wszelkie prace należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 
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5.9. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia. 

Nawierzchnia drogi:     - 995,00 m2, 

Nawierzchnia zjazdów:    -   89,60 m2, 

Nawierzchnia chodników:    - 796,00 m2, 

Zieleń:      - 337,00 m2. 

 

 

                                                              Opracował: 

 

                                                       mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, Grudzień 2020 r. 
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Rys.1.  Plan orientacyjny 
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Rys.2.  PZT 
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II. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Inwestorem, 

- Pomiary uzupełniające i wizja w terenie, 

- Rozpoznanie geologiczne istniejącego podłoża gruntowego, 

- Decyzja nr 14 lokalizacji celu publicznego z dnia 16.10.2018 r., 

- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.27.2019 z dnia 27.02.2019 r. 

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

− Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 

463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23 

września 2003 roku), 

− Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

− ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 

− ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania 

− ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej 

do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo – trasa B. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim,  

gminie Złotów, obr. ewid. 0047 Blękwit, dz. ewid. nr. 94/1, 96/3, 96/6, 96/8, 96/11, 96/13, 96/15. 
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Droga dojazdowa do zakładów przemysłowych posiada nawierzchnię z kruszywa na długości około 

100,00 mb oraz nawierzchnię gruntową. Na dalszym odcinku przeznaczonym pod inwestycję istniejący teren 

jest pokryty bujną roślinnością. Istniejąca droga wewnętrzna usytuowana jest równolegle do drogi wojewódzkiej 

nr 188, oddzielona pasem zieleni, aleją drzew. 

W miejscu istniejących nawierzchni występują liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Parametry techniczne. 

 Na przedmiotowym terenie zaprojektowano drogę spełniającą parametry techniczne zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie: 

− dostępność – nieograniczona, 

− prędkość projektowa Vp = 50 km/h, 

− kategoria drogi: D (dojazdowa), 

− kategoria ruchu: KR 3-4, 

− szerokość jezdni: 6 m, 

− szerokość chodnika: 2,5 m, 

− pochylenie poprzeczne jezdni: 2%, 

− pochylenie poprzeczne placu manewrowego: 2%, 

− kategoria obiektu XXV. 

5.2. Projektowana droga w planie. 

Początek projektowanej trasy B przyjęto na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 188  

(km 49+038. Łączna długość odcinka trasy B wynosi 173,00 m. 

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na trasie B ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, 

chodników z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy zakładach przemysłowych. 

Nawierzchnię drogi dojazdowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6,0 m 

ze spadkiem dwustronnym wynoszącym 2%. Projektuje się wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Na zjazdach założono wbudowanie krawężnika najazdowego betonowego 

o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie krawężniki należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej o grubości 

8 cm (dwa rzędy) na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni ścieżki pieszo-

rowerowej o szerokości 2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm ze spadkiem jednostronnym 

wynoszącym 2%. Obramowania chodnika z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na ławie betonowej z 

betonu C12/15 z oporem. Założono montaż barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o wysokości nad 

terenem 1,2 m. 

W ramach przebudowy założono wykonanie zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. 

Projektowane zjazdy należy obramować opornikami betonowymi o wymiarach 12 x 25 cm wykonanymi na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

5.3. Projektowana niweleta. 

Niweletę projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzględniając: 
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- poziom przylegającego terenu, 

- właściwe odwodnienie, 

- minimum robót ziemnych. 

5.4. Przekrój poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny drogi zawiera: 

− jezdnię o szerokości      – 6,0 m, 

− chodnik o szerokości     – 2,5 m, 

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni przyjęto jako dwustronne wynoszące 2%. Spadki poprzeczne 

nawierzchni chodnika i zjazdów przyjęto jako jednostronne wynoszące 2%. W miejscach styku projektowanych 

elementów z punktami stałymi (skrzyżowania, zjazdy, chodniki itp.) spadki poprzeczne należy dostosować do 

istniejących elementów. 

5.5. Projektowane odwodnienie. 

Nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody 

opadowej przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren w granicach działek Inwestora 

oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej objętej rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Kolektory sieci kanalizacyjnej należy prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania. Kolektory 

należy sytuować poniżej strefy przemarzania gruntu powiększonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m p.p.t.). W przypadku 

usytuowania kanałów powyżej strefy przemarzania, należy je zaizolować cieplnie otuliną styropianową lub luźną 

warstwą keramzytu. Kanały należy montować w temperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącej od 0°C do 

+30°C. Minimalna szerokość wykopów powinna wynosić: 

• 0,80 m dla głębokości wykopu do 1,75 m, 

• 0,90 m dla głębokości wykopu 1,75 – 4,00 m. 

Kanały należy układać w wykopach wąsko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi, deskami 

lub atestowaną klatką zabezpieczającą. Należy założyć całkowitą wymianę gruntu w obrębie projektowanej sieci 

na podłoże z zagęszczonego piasku. Kolektory wówczas należy układać bezpośrednio na warstwie podłoża. Nad 

kolektorami należy wykonać zasypkę o grubości min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zagęszczonej pospółki o 

ziarnach nie większych niż 2 cm. Wstępne zagęszczenie obsypki piaskowej bezpośrednio wokół kanałów należy 

wykonać ręcznie.  

Studnie połączeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami ściekowymi należy montować w 

wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu właściwym dla danego 

gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami lub deskowaniem. 

Studnie i wpusty należy posadowić na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubości 15 cm i 

podkładzie z chudego betonu gr. 15 cm. Dalszą obsypkę wykonywać kolejno zagęszczanymi warstwami piasku 

o grubości 30 cm. Zasyp przestrzeni wokół studni i wpustów – warstwowy z zagęszczeniem kolejnych warstw. 

Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza 

wykop. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntów nienośnych, 

wówczas sposób posadowienia wymaga decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejących 

obiektach budowlanych należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością w taki sposób, aby nie naruszyć 

konstrukcji ww. obiektów. 
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Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury i kształtki z PCV-U SN8. Studnie inspekcyjne oraz 

studzienki deszczowe należy wykonywać z gotowych prefabrykowanych elementów z betonu wodoszczelnego 

klasy C35/45. Włazy i ruszty wykonywać z żeliwa sferoidalnego. Wszystkie włazy i ruszty muszą posiadać klasę 

D400. Wszystkie materiały muszą posiadać atest do stosowania ich w budownictwie. 

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni projektuje się szereg spadków kierujących 

wody do projektowanych studzienek wpustowych z kręgów betonowych DN500 z osadnikami (głębokość 

osadników wynosi 0,5 m) i rusztami żeliwnymi klasy D400. Projektuje się również studnie przelotowe z kręgów 

betonowych DN1000 wyposażone w dennice betonowe oraz płyty pokrywowe z włazami żeliwnymi klasy D400.  

Wszystkie studnie należy wyposażyć w żelbetowe pierścienie odciążające. Przewody kanalizacji deszczowej 

należy prowadzić wg części rysunkowej.  

Zaprojektowane spadki przewodów zapewnią prędkość samooczyszczania.  

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych 

działek. 

5.6. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych. 

5.6.1. Technologia robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy zachować 

wymagania BHP. Zwraca się szczególną uwagę na usunięcie gruntów nienośnych zgodnie z rozpoznaniem 

geotechnicznym. 

5.6.2. Technologia robót nawierzchniowych. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

− warstwa ścieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm,  

− warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza z BA, AC 22P, KR 3-4, (D35/50) gr. 7 cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, 

− warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiał  

z dowozu - wytwarzany w wytwórni betonów). 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

− kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/  

− podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, 

− warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiał  

z dowozu - wytwarzany w wytwórni betonów). 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej: 

− kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/  

− podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, 

− warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm (materiał  

z dowozu - wytwarzany w wytwórni betonów). 
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ZALECENIA i UWAGI: 

Szczegółowy dobór materiałów nawierzchniowych należy dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym, który przed 

wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiały nawierzchniowe. 

Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – z uwagi na charakter miejsca planowanej 

inwestycji nie wyklucza się istnienia sieci infrastruktury podziemnej, która nie widnieje na istniejących 

podkładach geodezyjnych – przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać informację od gestorów sieci 

o aktualnym ich stanie i lokalizacji. 

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy wykonać 

próbne przekopy w celu ustalenia właściwej lokalizacji istniejących sieci. W pobliżu istniejących sieci wszelkie 

prace należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia 

się do gestorów sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie 

zagospodarowania terenu. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie i dostosować do stanu istniejącego. O wszelkich 

nieprawidłowościach oraz odstępstwach od projektu należy niezwłocznie powiadomić biuro projektowe. 

Występujące nasypy niekontrolowane oraz gleby próchnicze nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża 

powierzchni utwardzonych. Wymagają one bezwzględnego usunięcia z podłoża do poziomu gruntu nośnego. 

Przegłębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i glebie należy zastąpić, do poziomu projektowanego 

posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwą pospółki zagęszczoną mechanicznie do stopnia zagęszczenia 

minimum IS > 0,98.  

5.6.3. Kolizje. 

5.6.3.1. Kolizja energetyczna 

− zakres usunięcia kolizji. 

Kolizja kabla pod planowaną drogą : 

a) przestawienie złacza kablowego ZK1x-1P w granice działki 96/14 wraz linią kablową 0,4kV na odcinku 

projektowanej drogi działka 96/15, 96/3. 

b) przestawienie złacza kablowego ZKP-10/1 w granice działki 96/12 wraz linią kablową 0,4kV na odcinku 

projektowanej drogi działka 96/8, 96/13. 

− stan projektowany. 

Przebudowie podlegać będą linie kablowe wymienione w pkt. a, b. 

Nowe odcinki kabli układane będę po trasach pokazanych w załączniku mapowym .  

W ramach przebudowy kabli projektuje się: 

Dla odcinka „a”ułożenie nowego odcinka kabla typu NAY2Y-J 4*150mm2 . Zmufowanie z istniejącym kablem. W 

miejscu przejścia pod drogą kabel prowadzić w osłonie z rury RHDPE lub AROT A 110PS Ø110 mm.  

Dla trasy „b” ułożenie nowych odcinków kabli typu NAY2Y-J 4*150mm² . Zmufowanie z istniejącym kablem. W 

miejscu przejścia pod drogą kabel prowadzić w osłonie z rury RHDPE lub AROT A 110PS Ø110 mm. 

− układanie linii kablowych nn 

Projektuje się układanie nowych odcinków linii kablowych po trasach równoległych bezpośrednio w ziemi na 

głębokości ułożenia kabla 0,7m. 

Kable należy układać na min. 10-o centymetrowej warstwie piasku linią falistą z zapasem 3% w celu 
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skompensowania ewentualnych ruchów ziemi, w temperaturze nie niższej niż -5C (pod warunkiem, iż 

temperatura żyły nie spadnie poniżej 0C).  

Ułożone kable przysypać 10-15 cm warstwą piasku. Kabel przysypać gruntem rodzimym 20-25 cm. W gruncie 

rodzimym służącym do zasypania rowu nie mogą znajdowac się: kamienie, gruz oraz inne stałe materiały lub 

elemęty. Następnie ułożyć folię kablową ostrzegawczą plastykową grubości min. 0.5 mm koloru niebieskiego dla 

kabli nn. Rów kablowy przysypywać piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasy pod kable winien wytyczyć geodeta. 

Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski kablowe rozmieszczone min. co 5 m oraz przy zmianach kierunku 

trasy, przy rurach osłonowych oraz w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym. Na opaskach 

należy umieścić znak właściciela, typ i przekrój kabla. Szczegóły uzgodnić z właścicielami i ENEA Operator Sp. z 

o.o. RD Wałcz. 

Układanie linii kablowych wykonać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.  

Sposoby rozwiązań skrzyżowań i zbliżeń kabli z uzbrojeniem podziemnym pokazano na załączonym rysunku. 

Po zakończeniu układania kabli, trasy winny być zinwentaryzowane i odebrane przez służby ENEA Operator Sp. 

z o.o. RD Poznań, Inwestora. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Trasy 

projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. 

W miejscach połączeń nowych odcinków nn z istniejącymi należy zastosować mufy przelotowe termokurczliwe 

grubościenne typu ZMR-4 RADPOL Człuchów.  

− usunięcie kolizji kabla  

Na projektowanym odcinku drogi  istnieje kolizja z kabli nN 0,4kV.  Kolizje usunąć zakłądając  rury dwudzielne 

Ø110 koloru niebieskiego RHDPE lub AROT A 110PS Ø110 mm. Rurę montować na kablu w stanie 

beznapięciowym.  Końce rury wystawić za krawędź jezdni na odległość min 0,5m.  

 

Widok przepustu kablowego dwudzielnego. 

− ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim  (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza  kabla oraz 

osłony zewnętrzne urządzeń energetycznych zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Przemysłu nr 473 z dnia  

26.10.1990 r. 

Ochronę przeciwporażeniową dodatkową stanowi samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.     

− uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z przytoczonymi normami oraz w oparciu o niniejsze opracowanie. 

Warunkiem przystąpienia przez wykonawcę do robót jest spisanie wzajemnej umowy dotyczącej przebudowy 

sieci  pomiędzy Inwestorem i ENEA Operator Sp. z o.o. Po zakończeniu montażu kabli należy wykonać wymagane 

próby napięciowe i pomiary poprzedzające załączanie kabli pod napięcie. 

Wykonane prace zgłosić do odbioru do ENEA Operator Sp. z o.o. RD Wałcz z min.14-o dniowym wyprzedzeniem. 

Przed przystąpieniem do przebudowy należy przeprowadzić dokładną lokalizację linii kablowych przy 
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współudziale służb technicznych ENEA Operator Sp. z o.o., celem wykluczenia rozbieżności pomiędzy mapą 

geodezyjna i stanem faktycznym.   

UWAGA! 

1. Opaski informacyjne na kablach należy umieszczać dodatkowo przy każdym wejściu do rury osłonowej. 

2. Wszystkie urządzenia liniowe podlegają weryfikacji przy pomocy próbnych wykopów w celu zweryfikowania 

rozbieżności pomiędzy inwentaryzacją geodezyjną, a stanem faktycznym 

5.6.3.2. Kolizja teletechniczna 

− budowie na długości 170m nowych odcinków kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,8 

− budowie studni kablowej typu SKR-1 wzmocnionej 

− wykonaniu jednego złącza przelotowego na kablu XzTKMXpw 50x4x0,8 doziemnie w mufach typu XAGA 

500-55/12-300-PO 

− wykonaniu jednego złącza przelotowego na kablu XzTKMXpw 50x4x0,8 w studni SKR-1 w mufie typu 

XAGA 500-55/12-300-PO 

Kabel miedziany doziemny ułożony jest na głębokości ok. 0,8 ÷ 1,0m od wierzchniej warstwy gruntu. 

5.6.3.3. Uwagi ogólne 

Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – nie wyklucza się istnienia sieci 

infrastruktury podziemnej, którą będzie trzeba przebudować, bądź nie widnieje na istniejących podkładach 

geodezyjnych – przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać informację od gestorów sieci o aktualnym  

ich stanie i lokalizacji, oraz warunkach ich przebudowy. 

Z uwagi na istniejące sieci infrastruktury technicznej bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy 

wykonać próbne przekopy w celu ustalenia właściwej lokalizacji istniejących sieci. W pobliżu istniejących sieci 

wszelkie prace należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 

 

 

 

Opracował: 

 

                                                       mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, Grudzień 2020 r. 
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6. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów 
przemysłowych w miejscowości Klukowo – Trasa B. 

 
 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina 
Złotów, działka nr 94/1, 96/3, 96/6, 96/8, 96/11, 96/13, 
96/15 obręb Blękwit. 

 
 

 

INWESTOR:   Gmina Złotów 
   ul. Leśna 7,  77 – 400 Złotów  
 
 
 

PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Pająk 
 Blękwit 35E, 77 – 400 Złotów 
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6.1. Zakres robót budowlanych. 

- Roboty rozbiórkowe, 

- Roboty ziemne, 

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej, 

- Przebudowa kolizji energetycznej i teletechnicznej, 

- Budowa nawierzchni jezdni, 

- Budowa chodników, 

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- istniejąca infrastruktura. 

6.3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Całą powierzchnię prowadzonych robót należy zakwalifikować do elementów mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

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

- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych – zagrożenie podczas całego okresu 

robót, 

- obecność osób trzecich na budowie – zagrożenie stałe, 

 

Miejsce występowania 

- cała powierzchnia robót 

Czas występowania 

- od rozpoczęcia robót do zakończenia budowy 

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem 

do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny 

być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, 

maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

6.6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż   pracowników 

przed rozpoczęciem budowy. 

- w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania 

robót, przepisy szczególne, normy itp., 

- roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty który ma obowiązek 

organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed 

wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w czasie prowadzenia robót drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe  

i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym, 

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 

- na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia, 

- technologia wykonania robót drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów 

robót, 

- tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym, 

- należy określić miejsce i dostęp do środków łączności, 

- instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 
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Generalny wykonawca   obowiązany  jest do: 

- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, 

- określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, 

- wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników, 

- ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia 

lub życia pracowników 

Uwaga: 

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCÓW  

Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I  HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH 

PRACOWNIKÓW" 

 

 

                                                                        Opracował: 

 

                                                     mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, Grudzień 2020 r. 

  



22 
 

 

 
 

 

III. DECYZJE I UZGODNIENIA 
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Zbigniew Pająk <pajak@firma-ezop.pl> 

 
FW: Uzgodnienie kolizji Blękwit 

 
APE Bogusław Pańczyniak <kontakt@apebp.pl> 26 listopada 2020 10:16 
Do: Zbigniew Pająk <pajak@firma-ezop.pl> 

W załączniku przesyłam DWG i PDF z usunięcia kolizji 

  

Pozdrawiam Bogusław Pańczyniak 

  

 

  

From: Arkuszyński Dariusz [mailto:Dariusz.Arkuszynski@operator.enea.pl] 

Sent: Monday, November 23, 2020 11:29 AM 

To: APE Bogusław Pańczyniak 
Subject: ODP: Uzgodnienie kolizji Blękwit 

  

Nie mam uwag 

  

Dariusz Arkuszyński 

Kierownik Działu Majątku Sieciowego 

  

ENEA Operator Sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Poznań 

Rejon Dystrybucji Wałcz 

Ul. Bydgoska 122 

78-600 Wałcz 

tel. +48 / 67 2351113, tel. kom. +48 / 609139519 

dariusz.arkuszynski@operator.enea.pl 

  

UWAGA! Zmiana adresu poczty 

Elektronicznej dariusz.arkuszynski@operator.enea.pl. Proszę o aktualizację danych. 

  

 

mailto:Dariusz.Arkuszynski@operator.enea.pl
mailto:dariusz.arkuszynski@operator.enea.pl
mailto:dariusz.arkuszynski@operator.enea.pl
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Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być 
wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, 
kopiować, rozpowszechniać ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości. Jeżeli Pan/Pani otrzymał 
niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie 

nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy. 

  

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are 
not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. 
If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from 
your computer. Thank you.  

  

Nie drukuj tej wiadomości ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne. 

  

Od: APE Bogusław Pańczyniak <kontakt@apebp.pl> 
Wysłano: poniedziałek, 23 listopada 2020 10:15 
Do: Arkuszyński Dariusz <Dariusz.Arkuszynski@operator.enea.pl> 
Temat: RE: Uzgodnienie kolizji Blękwit 

  

W załączeniu mapka z usunięcia kolizji 

  

Pozdrawiam Bogusław Pańczyniak 

  

 

 
 

3 załączników — Pobierz wszystkie załączniki 

 

 PZT-kolizje energetyczne.pdf 
487K Zobacz jako HTML Pobierz 

 

 

 

 PZT-kolizje energetyczne.bak 
3151K Pobierz 

 

 

 

 PZT-kolizje energetyczne.dwg 
3152K Pobierz 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@apebp.pl
mailto:Dariusz.Arkuszynski@operator.enea.pl
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&disp=zip
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&attid=0.1&disp=vah&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&attid=0.2&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&attid=0.3&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=002f1f708d&view=att&th=17603d777dffa8f4&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
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