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I. OPIS TECHNICZNY 



I. OPIS TECHNICZNY 
A. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentację techniczną rozbudowy sieci 
wodociągowej z przyłączami do działek 20/2, 32/11, 32/12 w Suchej Hucie.  

Zakres opracowania obejmuje dz. nr 147, 155, 157, 140, 15, 32/39, 32/7, 20/2, 
32/11,32/12 obręb Sucha Huta. 

 
2. Podstawa opracowania 

 
1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 
2. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami do działek nr 20/2, 

32/11, 32/12 oraz  32/13 w m. Sucha Huta nr  GK.I 7025.14.2015 z dnia 06.03.2015 r. 
3. Aktualne przepisy i normy 
4. Uzgodnienia z Inwestorem 
3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia 

 Obecnie teren objęty opracowaniem posiada nawierzchnię nieutwardzoną – jezdnię 
żwirową i drogę ziemną.  
 Teren uzbrojony jest w kable  energetyczne i telekomunikacyjne oraz sieć 
wodociągową. 
 Rzędne terenu wahają się w zakresie 213,80 do 228,90 m.n.p.m.  

W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń na trasie projektowanej 
sieci należy traktować je jako czynne. Teren objęty opracowaniem należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. 

 
4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska 
 Inwestycja jest położona poza granicami Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Guzy”.  
 Działki objęte opracowaniem: 32/39 i 32/7 zlokalizowane są w obszarze NATURA 
2000 PLH220068 GUZY. Projektowana inwestycja nie będzie wpływać szkodliwie na 
środowisko, a zwłaszcza na zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, niszczyć florę i faunę, 
stanowić źródła niebezpiecznych odpadów, ponadnormatywnego hałasu lub szkodliwych 
natężeń pola elektromagnetycznego.  
 Wszystkie odpady powstające na terenie inwestycji będą przekazywane do 
wykorzystania, recyklingu lub utylizacji. 

 
 



5. Informacja dotycząca stanu zadrzewienia i informacja dotycząca ochrony 
środowiska   

Realizacja rozbudowy sieci wodociągowej nie będzie miała wpływu na istniejące 
zadrzewienie. Roboty będą prowadzone głównie metodą bezwykopową, zatem budowa nie 
powinna mieć wpływu na system korzenny drzew.  

W przypadku przerwania  korzeni o średnicy większej niż 4 cm, należy uszkodzony 
korzeń posmarować środkiem grzybobójczym i niezwłocznie zasypać. 

Drzewa znajdujące się w zasięgu ramienia łyżki koparki wykonującej roboty ziemne 
należy zabezpieczyć poprzez obłożenie deskami do wysokości 2 m.  

Prowadzona inwestycja nie wywoła skutków negatywnych na otaczające je 
zadrzewienia i zakrzewienia.  

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
Teren nie jest wpisany do rejestru terenów podlegających ochronie konserwatorskiej  

i archeologicznej. 
 

7. Budowa geologiczna i warunki gruntowo- wodne 
 

 W celu określenia warunków gruntowo- wodnych na terenie przedsięwzięcia, 
wykonano badania geotechniczne. Wyniki badań zostały naniesione na rysunkach profili na 
sieci wodociągowej. Szczegóły badań zostały zamieszczone w opinii geotechnicznej z 
dokumentacją badań podłoża. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM  nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  przyjęto dla 
omawianego terenu - II kategorię geotechniczną [ proste warunki gruntowo-wodne ]. 
 W  badanym podłożu poniżej gleby lub nasypów stwierdzono grunty nośne:  
wysadzinowe, nieprzepuszczalne spoiste piaski gliniaste [ warstwa I ] oraz przepuszczalne 
piaski drobne i średnie [ warstwa II ]. Woda gruntowa nie występuje do głębokości 
wykonanych wierceń.  
 Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności według wzoru USBSC dla 
zalegających w podłożu spoistych słabo przepuszczalnych piasków gliniastych wynosi k10 = 
1,0 x 10-8 m/s, a dla przepuszczalnych piasków drobnych i średnich wynosi k10 = 1,0 x 10-4 
m/s. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2.03.99r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie grunty zalegające na omawianym terenie  należy zaliczyć: 

 w zakresie warunków wodnych: do głębokości 1,0 m występują dobre warunki 
wodne  

 w zakresie nośności podłoża dla stwierdzonych warunków wodnych nasypy 
należy zaliczyć do gruntów nieklasyfikowanych, słabo przepuszczalne spoiste 
piaski gliniaste do gruntów z grupy G3, a różnoziarniste piaski do gruntów z 
grupy G1. 



B. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

1. Opis projektowanej sieci wodociągowej 
 Projektuje się sieć wodociągową w miejscowości Sucha Huta zaopatrującą ludność w 
wodę na cele bytowo-gospodarcze z rur PVC-U SDR17 Ø110 zgodnych z PN-EN ISO 1452-
2. Projektowany przewód włączyć w punkcie W1 do istniejącego wodociągu w110 na działce 
nr 147. Włączenia do istniejącej sieci należy dokonać za pomocą trójnika żeliwnego 
kołnierzowego Ø100/100 zgodnie z częścią graficzną. Łączna długość przewodów - 
1989,30m. 
 Przebieg przewodów, lokalizację oraz numerację węzłów wodociągowych pokazano  
na załączonym planie w skali 1:500 oraz na profilu sieci wodociągowej. 

Projektowane węzły wodociągowe wykonać wg schematów.  
 W miejscach przejścia przewodu przez drogę należy umieścić go na płozach 
dystansowych w rurze ochronnej stalowej Ø250. Końce rur uszczelnić manszetą. 
 Załamania sieci  w zakresie od 1-4° realizować na kielichach. Natomiast załamania o 
maksymalnym kącie 45º wykonać poprzez fabryczne łuki z PVC-U, łączone kielichowo za 
pomocą elastomerowego pierścienia uszczelniającego. Na łukach o kącie 90º stosować należy 
kształtki żeliwne kołnierzowe zabezpieczone betonowym blokiem oporowym, 
oddylatowanym folią. 
 Uzbrojenie sieci wodociągowej będzie stanowić dziesięć hydrantów nadziemnych 
Ø80. Hydranty  będą pełnić rolę eksploatacyjną jako odpowietrzenie i odwodnienie sieci. 
 Projektuje się hydranty nadziemne żeliwne sferoidalne klasy GGG40 Ø80 PN16. 
Korpus żeliwny sferoidalny, zabezpieczenie antykorozyjne proszkowe farbą epoksydową 
odporne na promieniowanie UV. Wrzeciono hydrantu ze stali nierdzewnej z walcowanym 
gwintem. Trzpień ruchomy ze stali nierdzewnej. Śruby ze stali nierdzewnej, grzybek 
zamykający ogumowany oraz kołnierz owiercony zgodnie z PN. 

Na projektowanej sieci należy zastosować zasuwy miękkouszczelniające żeliwne 
sferoidalne klasy EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563. Wrzeciono zasuwy ze stali 
nierdzewnej, z walcowanym gwintem, ogumowany klin zasuwy, śruby ze stali nierdzewnej 
oraz kołnierze owiercone zgodnie z PN. Zasuwy wyposażyć w obudowę teleskopową i 
skrzynkę uliczną. Skrzynki uliczne do zasuw osadzić na pierścieniu betonowym o grubości 
10cm wykonanym z betonu B15. 

W miejscu kolizji projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem 
teletechnicznym i energetycznym należy założyć rury ochronne typu „AROT” o średnicy 110 
mm i długości minimum 1,0 m. 
 Wszystkie użyte do budowy materiały mające kontakt z wodą pitną powinny posiadać 
atest higieniczny PZH, deklarację zgodności z PN i świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Elementy, dla których nie wydano Polskiej lub Europejskiej Normy 
powinny posiadać aprobatę techniczną. 

Trasę przebiegu nowo wybudowanej sieci wodociągowej należy oznakować taśmą 
ostrzegawczą w kolorze biało - niebieskim. Zasuwy oraz hydranty oznaczyć w terenie 
odpowiednią tabliczką informacyjną. 



2. Opis projektowanych przyłączy wodociągowych 
Projektowane przyłącza wykonać z rur PE-HD Ø40. Łączna długość przyłączy 14,0 m. 

Włączenia przyłączy dokonać z zastosowaniem nawiertki Ø110/32 w zestawie z zasuwą 
klinową Ø32. Projektuje się zasuwy klinowe miękkouszczelniające z żeliwa sferoidalnego 
klasy GGG40 spełniające normy PN-EN 1074-2:2002.  

Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych Ø1200 wyposażyć w zestawy 
wodomierzowe z wodomierzem skrzydełkowym Ø20. Właz Ø600. Kręgi betonowe z betonu 
C35/45. 

 
W skład głównego zestawu wodomierzowego ma wchodzić (od strony sieci 

wodociągowej): 
1. zawór kulowy odcinający Ø25 
2. wodomierz skrzydełkowy JS – 2,5 Ø20 
3. zawór kulowy odcinający Ø25 
4. zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Ø25 

 
3. Roboty ziemne 

 Trasa projektowanego wodociągu winna być wytyczona przez miejską służbę 
geodezyjną lub uprawnionego geodetę wykonawcy.  
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 r. Wykopy 
liniowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie za pomocą koparki jako 
wąskoprzestrzenne. Szerokość wykopu powinna wynosić 0,8 m. W miejscach kolizji z 
wykonanym uzbrojeniem wykop należy wykonywać ręcznie. 
 Przewody niezinwentaryzowane, a będące w ziemi należy traktować jako czynne do 
czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upoważnione (kierownik budowy, 
inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy. 
 Przewody należy układać na warstwie podsypki piaskowej o gr. 15 cm. Po ich 
zmontowaniu, przeprowadzeniu prób i odbioru należy wykonać obsypkę i warstwę ochronną 
zasypki piaskowej gr. 30 cm. Wszystkie warstwy należy zagęścić mechanicznie do stopnia 
zagęszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostałej części 
wykopu można użyć gruntu z wykopu. 
 

4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy 

przeprowadzić hydrauliczne próby szczelności zgodnie z normą PN-97/B-10725. Próby 
szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Poddawane 
próbie szczelności odcinki mogą mieć długość do 300 m, wszystkie złącza powinny być 
odkryte, widoczne i dostępne. Odcinek badanego przewodu na całej swej długości powinien 
być stabilny, zabezpieczony przed przemieszczaniem się. Wszystkie odgałęzienia przewodu 
powinny być zamknięte. Profil przewodu powinien umożliwiać jego odwodnienie i 
odpowietrzenie. W czasie przeprowadzania próby nie może być nasłoneczniony, a zimą 
temperatura zewnętrznej powierzchni przewodu nie może być niższa niż l °C. Temperatura 



wody nie powinna przekraczać 20°C. Po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu 
należy pozostawić przewód do ustabilizowania na ok. 12 godzin. Czas poddawania przewodu 
ciśnieniu wynosi 30 minut. Po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać 
powoli w sposób kontrolowany, aż przewód zostanie opróżniony. Wyniki prób szczelności 
powinny być przedstawione w postaci protokołów. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności, przewód należy, jeśli tego wymaga, poddać dezynfekcji roztworem wodnym 
podchlorynu sodu. Czas napełnienia przewodu środkiem dezynfekującym wynosi ok. 24 
godzin. Po zakończeniu dezynfekcji przewód należy poddać płukaniu czystą woda. Jeśli 
przeprowadzone po płukaniu badania bakteriologiczne przez jednostkę do tego upoważnioną 
wskazują, że woda nadaje się do użytku należy przystąpić do zasypki wykopów. 

 
5. Wnioski i zalecenia 

Przy prowadzeniu robót ziemnych w gruntach nadających się na podsypkę należy 
przestrzegać następujących zaleceń: 
- stosowanie sprzętu mechanicznego należy zakończyć 0,2 m powyżej projektowanej rzędnej 
posadowienia, a ostatnią fazę robót wykonać narzędziami ręcznymi, a przewód posadowić 
bezpośrednio na gruncie rodzimym. 
 Przydatność gruntu rodzimego do bezpośredniego posadowienia uzbrojenia może 
stwierdzić protokołem tylko uprawniony geolog. 
Wykopy liniowe i obiektowe odpowiednio zabezpieczyć poprzez: 
- ustawienie barierek zabezpieczających, 
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi 
i wymogami technicznymi. 
Wytyczenia sieci dokona uprawniony geodeta. 

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz użytkowników budynków mieszkalnych o terminie rozpoczęcia 
robót. 

Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zamieszkałym należy wykonać przejścia 
i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
bhp. Przejścia wykonać wraz z barierami ochronnymi. 

Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią 
przewidzianą w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się 
dokładnie zapoznać z projektem, a w szczególności z treścią uzgodnień determinujących 
warunki realizacji robót. W związku kolizjami projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem 
zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia w tych miejscach zarówno urządzeń 
istniejących jak też i nowo projektowanych.  

W odniesieniu do indywidualnych elementów infrastruktury zastosowano następujące 
rozwiązania techniczne: 
- po zakończeniu robót wykonawca doprowadzi ją do stanu pierwotnego, 
- kable telefoniczne i energetyczne – w miejscach kolizji na kable należy nałożyć dwudzielne 
rury ochronne. Na czas realizacji robót kable należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie, 
- istniejące włazy i skrzynki uliczne dostosować do rzędnych nawierzchni. 



W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu 
(chodników, schodów, krawężników, nawierzchni dróg, pasów zieleni) na warunkach 
uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego urządzenia nie może być 
gorszy od stanu pierwotnego. 

Wykonane odcinki przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania 
służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie 
PN-B 10736:1999 ,, Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
 
6. Wytyczne dla wykonawcy dotyczące tymczasowej organizacji ruchu  

Budowę sieci wodociągowej zaprojektowano w oparciu o wytyczne i zalecenia 
otrzymane od Inwestora oraz zawarte w uzgodnieniach projektu. Realizacja projektowanej 
inwestycji wiąże się z zajęciem pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnienia z zarządcą drogi i 
Policją. 

Prace należy wykonywać etapami. Prace powinny być wykonane w sposób 
umożliwiający ruch pieszych po przeciwnej stronie jezdni oraz przejazd pojazdów. 

Roboty drogowe prowadzone będą przy jak najmniej uciążliwym wyłączeniu jezdni z 
ruchu kołowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów w miejscach 
prowadzenia robót ustawić stosowne oznakowanie. 

Znaki ostrzegawcze użyte do zabezpieczenia prowadzonych robót tj. 
 A-14 „roboty drogowe”,  
 A- 12b „zwężenie jezdni – prawostronne”,  
 A- 12c „zwężenie jezdni - lewostronne” . 

Znaki ostrzegawcze należy ustawić w odległości do 100 m od przeszkody w sposób 
widoczny dla uczestników ruchu. W sytuacji stosowania kilku znaków drogowych w tym 
samym miejscu należy umieszczać je na wspólnym słupku jeden pod drugim. 

Miejsce prowadzenia robót  w których może wystąpić ruch pieszy należy wygrodzić 
zaporami drogowymi U-20c. Do wygrodzenia wzdłuż jezdni należy zastosować zapory U-
20a. Przy wygrodzeniach nie mogą występować przerwy w ciągu zapór.  
 Uwagi:  Wykonawca robót  zobowiązany jest przez okres trwania robót do utrzymania 

w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń zapewniających 
bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.   Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z 
prowadzonymi robotami powinny być przestawiane w miarę postępu robót, a 
po ich wykonaniu niezwłocznie usunięte. Oznakowanie należy wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury a dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003r., 
poz. 2181).  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania 
miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i 



w nocy.  Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym 
powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub 
żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.  Samochody i urządzenia prowadzące roboty w pasie drogowym powinny być 
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
7. Zestawienie podstawowych materiałów 

 
Lp. MATERIAŁ ILOŚĆ JEDNOSTKA 
1 rury PVC-U SDR17 Ø110 1989,5 m 
2 rury stalowe Ø250 16,0 m 
3 taśma lokalizacyjna 1973,5 m 
4 trójnik żeliwny Ø 100/100 1 szt. 
5 trójnik żeliwny Ø 100/80 9 szt. 
6 zwężka żeliwna Ø 100/80 1 szt. 
7 kolano 90° żeliwne Ø 100 1 szt. 
8 łącznik żeliwny RK Ø 100 24 szt. 
9 króciec kołn. żeliwny L=0,3 m Ø 80 1 szt. 
10 króciec kołn. żeliwny L=0,6 m Ø 80 8 szt. 
11 króciec kołn. żeliwny L=1,0 m Ø 80 1 szt. 
12 blok oporowy 3 szt. 
13 hydrant nadziemny żeliwny Ø 80 z łukiem kołnierzowym  i stopką 10 szt. 
14 skrzynka uliczna do hydrantów 10 szt. 
15 zasuwa klinowa miękkouszczelniająca kołn. Ø 100 1 szt. 
16 zasuwa klinowa miękkouszczelniająca kołn. Ø 80 10 szt. 
17 zasuwa klinowa miękkouszczelniająca gwintowana Ø 32 3 szt. 
18 obudowa teleskopowa do zasuw Ø 100 1 szt. 
19 obudowa teleskopowa do zasuw Ø 80  10 szt. 
20 obudowa teleskopowa do zasuw Ø 32 3 szt. 
21 skrzynka uliczna do zasuw  14 szt. 
22 nawiertka Ø110/32 3 szt. 
23 przejście PE Ø40/stal Ø32 3 szt. 
24 łuk PVC-U 11° jednokielichowy Ø110 3 szt. 
25 łuk PVC-U 22° jednokielichowy Ø110 2 szt. 
26 łuk PVC-U 30° jednokielichowy Ø110 5 szt. 
27 łuk PVC-U 45° jednokielichowy Ø110 7 szt. 
28 łuk żeliwny 45° kołnierzowy Ø100 1 szt. 
29 studnia wodomierzowa bet. Ø 1200 z  włazem żeliwnym Ø600 2 szt. 
30 zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS 2.5 Ø20 3 szt. 
31 rura PE-HD Ø40 14 m 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY  
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami do działek nr 20/2, 32/11, 32/12 w Suchej Hucie. 
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT  
2.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROWADZENIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót                 
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, projektu budowlano-wykonawczego, przepisów bezpieczeństwa 
oraz postanowieniami Kontraktu.  

 
2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNĄTRZ  

 roboty przygotowawcze 
 roboty ziemne - wykopy 
 roboty budowlano - montażowe 
 próby i odbiory częściowe 
 roboty ziemne – zasypanie wykopów 
 płukanie i uruchomienie, odbiory końcowe 

 
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 budynki mieszkalne  
 drogi 
 wodociąg 
 kable energetyczne i telekomunikacyjne 

 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 wodociąg 
 kable energetyczne 

 
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA 
5.1. PRACE NA ZEWNĄTRZ  

 wykonywanie wykopów – możliwość przysypania ziemią,   rozładunek rur i armatury– możliwość przygniecenia ciężkim elementem,   najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody),   prace przy użyciu elektronarzędzi – możliwość porażenia prądem elektrycznym,   prace prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych  - możliwość porażenia          
prądem elektrycznym, 

    
Miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
Prace wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego (piły mechaniczne, spawarki,   wiertarki 
itp.) 
 



6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT 

 Instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony przez inspektora BHP – szkolenie 
stopnia. 

 Pracownicy powinni być poinformowani o zagrożeniach.  
 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 
 Wykonawca musi być poinformowany o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia. Określić należy zakres i konieczność stosowania środków ochrony przez 
pracowników. 

 
7. ŚRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM 

 Załoga wykonująca poszczególne rodzaje robót, swoimi umiejętnościami zawodowymi 
powinna odpowiadać wykonywanemu zakresowi prac. 

 Obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się tylko przez osoby przeszkolone i 
upoważnione. Prace należy wykonywać maszynami i sprzętem nieuszkodzonym i 
pełnosprawnym.  

 Należy przestrzegać reżimów technologicznych wynikających z warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót montażowych, zaleceń i instrukcji producentów materiałów 
budowlanych, zaleceń technologicznych dla zastosowanych technologii, instrukcji 
użytkowania i stosowania sprzętu, zasad BHP zawartych w obowiązujących przepisach. 

 Należy wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót stosownie do mogącego wystąpić 
zagrożenia. 

 Miejsce do rozładunku i załadunku samochodów budowy należy wygrodzić tak, aby nie 
powodować zagrożenia dla innych użytkowników. 

 Plac budowy ogrodzić przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 W czasie prac gromadzić materiały z rozbiórki w zamykanych pojemnikach na zewnątrz 

budynku. 
 
8. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych       
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