
 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

Dokumentacja fotograficzna  wybranych działań PZŚ wdrożonych podczas realizacji Kontraktu.  

nr Działanie 

łagodzące 

Opis sytuacji  Działania i efekty. 

1 Poz. 12  

Zał 1 PZŚ 

Konieczność zabezpieczenia pni drzew przed przystąpieniem 

do zasadniczych robót w ich sąsiedztwie. 

Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zabezpieczył pnie drzew. 

 

 
 

2 Poz. 15  

Zał 1 PZŚ 

Konieczność udrożnienia przełożonego koryta Potoku Plinc, w 

celu ochrony przed przekształcaniem struktur przyrodniczych  

w obrębie czaszy polderu.   

Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca udrożnił całe koryto Potoku 

Plinc w granicach Terenu Budowy.  



 

 

 
 

3 Poz. 20 

Zał 1 PZŚ 

Konieczność oznaczenia granicy Terenu Budowy w sąsiedztwie 

terenów objętych ochroną.  

Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca oznaczył granicę Terenu 

Budowy w sąsiedztwie terenów objętych ochroną. 

 

  



 

 

 

4 Poz. 54 

Zał 1 

PZŚ 

Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów.  

Inżynier wydał odpowiednie polecenie realizacji robót 

związanych z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych. 

W miesiącu październiku 2019 r Wykonawca rozpoczął 

realizację nasadzeń kompensacyjnych. 



 

  

  

5 Poz. 40 

Zał 1 PZŚ 

Stwierdzono organizację miejsca magazynowania paliwa.  Inżynier zalecił odpowiednie zabezpieczenie miejsca i 

przygotowanie procedury ewakuacji na wypadek wezbrania 

powodziowego. Wykonawca zadeklarował, że nie będzie 

prowadził eksploatacji zbiornika. 

 



 

 

 

6 Poz. 41 

Zał 1 PZŚ 

Nie stwierdzono stanowiska do mycia pojazdów zgodnie z 

zapisami treści działania łagodzącego.  

Wykonawca wdrożył działanie i przygotował  miejsce do mycia 

pojazdów 



 

 

 

 

7 Poz. 43 

Zał 1 PZŚ 

Konieczność zapewnienia środków technicznych i 

chemicznych do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń 

ropopochodnych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.  

Inżynier zalecił Wykonawcy wyposażenie miejsc prowadzenia 

prac w  środki techniczne i chemiczne do usuwania lub 

neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych. 



 

 

 
 

8 Poz. 42 

Zał 1 PZŚ 

Konieczność przygotowania zgodnie z zapisami działania 

łagodzącego miejsc czyszczenia rur w miejscach bezpiecznie 

oddalonych od terenów chronionych wymienionych w 

pozycjach 20, 33 Załącznik 1 PZŚ.   

Złożono beton w sposób niezgodny z wymaganiami PZŚ. 

 

Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zorganizował miejsca do 

czyszczenia rur  w sposób zgodny z zapisami działania 

łagodzącego. 

Po zaleceniu Inżyniera Wykonawca uporządkował miejsca, gdzie 

w sposób niezgodny z wymaganiami PZŚ zostały wyczyszczone 

urządzenia do przesyłu mieszanki.  



 

 

  

9 Poz. 43 

Zał 1 PZŚ 

Konieczność zapewnienia środków technicznych i 

chemicznych do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń 

ropopochodnych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.  

Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zapewnił wymagane PZŚ 

środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń 

ropopochodnych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.  

 



 

 

  

10 Poz. 44 

Zał 1 PZŚ 

Nie stwierdzono urządzeń sanitarnych w pobliżu miejsc 

prowadzenia robót.  

Po zaleceniu Inżyniera, urządzenia sanitarne w pobliżu miejsc 

prowadzenia robót zostały zapewnione przez Wykonawcę. 

 

  



 

11 Poz. 53 

Zał 1 PZŚ  

Nie stwierdzono organizacji odpowiedniego miejsca 

magazynowania odpadów niebezpiecznych.  

Po zaleceniu Inżyniera Wykonawca przygotował miejsce 

magazynowania odpadów niebezpiecznych.  

 

 

 

12 Poz. 54 

Zał 1 PZŚ 

Stwierdzono składowanie odpadów z karczowania, na 

Terenie Budowy.  

Po zaleceniu Inżyniera zalecił Wykonawca  usunął odpady z 

karczowania. 



 

 

 

13 Poz. 54 

Zał 1 PZŚ 

Wkraczanie osób postronnych na Teren Budowy - uprawa 

roli przez osoby nieuprawnione  i nie posiadające prawa 

własności do terenu. Inżynier w miesiącu lipcu odnotował na 

działce 248/7 obręb Lubomia K.M. 2 i 3 cz.2 (Grabówka) 

wykoszenie całej roślinności porastającej obszar 

zlikwidowanego stawu przez podmiot zewnętrzny. Działka ta 

leży na obszarze PLB240003 Stawy Wielikąt i Las 

Tworkowski.  Przedmiotowy obszar jest przekazany 

Wykonawcy i jest wymieniony w DPNRI.  

Inżynier zalecił Wykonawcy wykonanie odpowiedniego 

oznakowania, montaż barier oraz monitorowanie terenu w celu 

zapobiegania wkraczaniu oraz natychmiastowe usuwanie osób 

postronnych poza Teren Budowy. 



 

 

 

14 Poz. 54 

Zał 1 PZŚ 

Wkraczanie osób postronnych na Teren Budowy - 

składowanie odpadów na Teren Budowy w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych przez osoby postronne.  

Miejsca składowania odpadów są cyklicznie inwentaryzowane 

przez Wykonawcę i w razie potrzeby usuwane na polecenie 

Inżyniera.  



 

 

 

 

15 Poz. 55 

Zał 1 PZŚ  

Nie stwierdzono organizacji odpowiedniego miejsca 

gromadzenia odpadów w sposób selektywny. 

Stwierdzono przepełnione miejsca zbierania odpadów. 

Konieczne jest bieżące usuwanie odpadów z Terenu Budowy. 

 

Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zorganizował miejsca  

gromadzenia odpadów w sposób selektywny 

Inżynier, z uwagi na przepełnione pojemniki zalecił Wykonawcy 

bieżące  usuwanie odpadów z Terenu Budowy.  



 

 

 
 

16 Poz. 74 

Zał 1 PZŚ 

Stwierdzono incydentalne ślady wyjazdu sprzętu poza teren 

budowy od strony ul. Sudeckiej w  Raciborzu.  

Inżynier zalecił Wykonawcy wydanie odpowiednich instrukcji 

personelowi, poprawę nadzoru nad operatorami sprzętu i 

odpowiednie zabezpieczenie Terenu Budowy w celu ochrony 

przed wjeżdżaniem/wyjeżdżaniem w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych.  

 

 



 

                                   

 


