1.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywanych
prac:
1) wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej, studni i wpustów ulicznych;
2) wytyczenie miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacji fi 400;
3) montaż sieci kanalizacji deszczowej wraz z pozostałymi urządzeniami;
4) pomiar powykonawczy;
5) wykonanie próby;
6) uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.
1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Roboty prowadzone są w pasie drogowym będących w zarządzie Gminy
Świerczów i Starostwa Powiatowego
1.3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń
Prowadzone prace instalacyjne nie przewidują zagrożenia dla pracowników
wykonujących prace montażowe.
1.4. Instruktaż pracowników
Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
należy:
a) przeszkolić pracowników w zakresie bezp. i ochrony zdrowia;
b) przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielem nieruchomościtermin robót i warunki zabezpieczenia, należy stosować sprzęt ochrony
osobistej;
c) stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt;
d) oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych. Nie jest wymagane
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W projekcie budowlanym przewidziano zachowanie pełnego bezpieczeństwa
prowadzenia robót i następnie eksploatacji obiektu, a także zapewniono warunki
ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy wykonywać w umocnionych ściankach.
1.5. Zabezpieczenia prowadzonych prac :
- na terenie prowadzonej inwestycji należy wykonać zabezpieczenie i
oznakowanie ,
- kolejność robót należy tak planować by był zapewnione drogi ewakuacyjne
i pożarowe dla potrzeb istniejących obiektów oraz dla potrzeb wykonywanych
prac.

Opracowała :
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Informacja dotycząca tolerancji odstąpienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego
Lokalizacja: działki nr 258/4, 514, 517, 520 i 544/2 – m. Świerczów, ul. Kąty;
Charakterystyka obiektu: sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
w drodze gminnej.
Tolerancja odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego – art. 36a
ustawy Prawo budowlane .
Obiekt powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną
we właściwym urzędzie. Jednak ustawodawca dopuszcza zmiany jakie można
wprowadzić w czasie wykonywania robót budowlanych, a które są zmianami
nieistotnymi i nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Zmiany istotne wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
i powinny być zatwierdzone w postaci projektu budowlanego zamiennego we
właściwym urzędzie przed ich wykonaniem. O charakterze zmian (istotna czy
nieistotna) decyduje projektant.

Dopuszczam, po uprzednim uzgodnieniu, wykonanie wszelkich zmian
o charakterze nieistotnym ( wg art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane )
w czasie budowy w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji .

Opracował:
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Namysłów, kwiecień 2014 r.

OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO*

oświadczam, że projekt budowlany – sieć kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi w drodze gminnej położonej w m. Świerczów, ul. Kąty
(dz. nr 258/4, 514, 517, 520 i 544/2).

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Troczka

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Jadwiga Stawińska
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