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BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
2. Mapa do celów projektowych o identyfikatorze P.1403.2018.1879 dla działki nr 460/2 

Jednostka ewidencyjna: 140306_2 Łaskarzew 
Obręb: Nr 0005 Dąbrowa,   
oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej G.6640.1.1870.2018 

3. Wypis z rejestru gruntów 
Nr Kancelaryjny G.6621.2.2055.2018 

4. Oświadczenia projektantów i zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
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 1  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 1.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Opracowanie polega na przebudowie i modernizacji obiektu stacji wodociągowej oraz 

budowie zbiornika wyrównawczego. Obiekt zlokalizowany jest w Dąbrowie w gm. 
Łaskarzew. Znajduje się w odległości ok. 5km na zachód od Łaskarzewa, na działce nr 
460/2, przy drodze wewnętrznej. 

Istniejący budynek parterowy o wymiarach 13,75x4,08 m i wysokości ok. 4,1 m  
Inwestycja posiada wsparcie zapisami decyzjij o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Na działce Inwestora planuje się jednocześnie instalację stalowego zbiornika 
wyrównawczego o pojemności całkowitej 150 m3. Planowany obiekt należy traktować 
jako obiekt produkcyjny, bez pomieszczeń na pobyt ludzi. 

 

 1.2  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Wizja lokalna 

 Dokumenty zebrane i załączone do opracowania 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej 

 Uzgodnienia z projektantami branżowymi 
 

 1.3  DANE CHARAKTERYSTYCZNE 
 

 1.3.1  Typ budynku 
Budynek produkcyjny, parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej - 
murowany, przekryty dachem jednospadowym o kącie 8°.  
Elementem opracowania jest także ocieplony zbiornik wyrównawczy stalowy na fundamencie 
żelbetowym o pojemności całkowitej 150m³. 
 

 1.3.2  Dane terenowe 
Dla terenu inwestycji decyzja o lokalizacji inwestycji przewiduje następujące ustalenia dotyczące 
warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: 
1. linia zabudowy: nie ustala się ze względu na charakter inwestycji; 
2. wielkość powierzchni zabudowy: nie ustala się ze względu na charakter inwestycji; 
3. szerokość elewacji frontowej: nie ustala się ze względu na charakter inwestycji; 
4. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: nie ustala się ze względu na charakter inwestycji; 
5. geometria dachu: nie ustala się ze względu na charakter inwestycji; 
6. na terenie objętym decyzją ustala się: 
a) w branży technologicznej: 
  - zmianę układu ciśnieniowego ze zbiorników hydroforowych na zestaw hydroforowy, 
 - wymianę orurowania wewnętrznego stacji, urządzeń do chlorowania wody i pomp głębinowych 
 wraz z osprzętem, 
 - budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności min. 150 m3 każdy, 
 - budowę rurociągów międzyobiektowych, 
b) w branży budowlanej i elektrycznej: 
 - przebudowę i remont budynku stacji uzdatniania wody, 
 - rozbudowę, przebudowę i modernizację instalacji w tym wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody, 
elektroenergetycznej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego i siłowej 400V, 
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 - zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie podjazdów i chodników, 
 - wydzielenie miejsca na agregat prądotwórczy wewnątrz stacji lub na zewnątrz wraz z jego 
montażem, 
 - wykonanie automatycznego sterowania poboru i dostawy wody do sieci wodociągowej. 
 
 
  

 1.3.3  Dane charakterystyczne dotyczące budynku 
 

Wymiary budynku SUW: 

szerokość……………………………...4,08 m, 

długość……………………………….13,75 m, 

wysokość……………………………...4,09 m, niski; 

Powierzchnia zabudowy:……56,1 m² 

Kubatura: ……………………….198 m³ 

Wymiary zbiornika wyrównawczego: 

szerokość/średnica……………...5,05 m, 

wysokość …………………………...9,5 m 

 

 1.3.4  Ukształtowanie terenu 
Teren opracowania jest niemalże płaski. Najwyższy punkt działki w granicy opracowania znajduje 
się na wysokości 128 m n.p.m. po stronie wschodniej, a najniższy punkt znajduję się pos tronie 
zachodniej na wysokości 127,6 m n.p.m. , co daję różnicę ok 0,4m 
 

 1.3.5  Dane geologiczne 
Wg operatu geotechnicznego w konstrukcyjnej części opracowania 
 
 

 1.3.6  Istniejąca zabudowa 
Poza budynkiem Stacji Wodociągowej na działce Inwestora nie znajdują się żadne inne budynki. 
 

▪ Po stronie wschodniej znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne w odległości 
ok. 45-50m 

▪ Po stronie południowo-wschodniej znajduje się budynek gospodarczy w odległości 
ok. 9m 

▪ Od strony południowej, zachodniej i północnej znajdują się pola uprawne, na 
sąsiedniej działce na północny zachód od istniejącego budynku znajduje się 
infrastruktura radiowa w postaci masztu w odległości ok. 20m 
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▪  

 1.4  ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE 
 1.4.1  Usytuowanie budynków 

Istniejący budynek jest zlokalizowany w centralnej części działki Inwestora. Jego odległości od 
granic działki wynoszą: 

▪ od wschodu – 28,6 m 

▪ od południa – 6,7 m 

▪ od zachodu – 52,6 

▪ od północy – 7,2 m 
Obiekt zbiornika wyrównawczego zlokalizowany w odległości 11,6 m od budynku.  
Obiekt zbiornika wyrównawczegom zlokalizowany od granic działki: 

▪ od wschodu – 54 m 

▪ od południa – 7,1 m 

▪ od zachodu – 36,0 m 

▪ od północy – 5,7 m 
 

 1.4.2  Lokalizacja ogrodzenia 
Istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu, nie znajduje się w granicach działki. 
Projektowane ogrodzenie panelowe o gr. drutu min. 6mm należy zlokalizować w granicach działki, 
projektuje się bramy rozwierne lub przesuwne zlokalizowane w tym samym miejscu. 
Dodatkowo wydziela się ogrodzeniem pas o szer. 10 m wokół studni wierconej zgodnie z 
rozporządzeniem „w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody”, tworząc 
strefę bezpośredniej ochrony ujęcia wody. 
 

 1.4.3  Obsługa komunikacyjna 
Przedmiotowa działka nr 460/2 w Dąbrowie znajduje się przy drodze wewnętrznej skomunikowanej 
z drogą publiczną powiatową. 
 

 1.4.4  Zieleń 
W obszarze ochrony bezpośredniej planuje się przywrócić teren do stanu pierwotnego po pracach 
budowlanych (ziemnych), uporządkować go oraz zasiać trawę.  
 

 1.4.5  Infrastruktura techniczna 
Planuje się wymianę instalacji zewnętrznych wodociągowych zasilających stację, prowadzących od 
studni do budynku na nowe w tej samej lokalizacji.  
Wprowadzane zostają nowe instalacje wodociągowe łączące zbiornik wyrównawczy ze stacją 
uzdatniania. Projektuje się również wydzielone miejsce na agregat prądotwórczy awaryjny. 
Pozostałe instalacje zewnętrzne nie ulegają zmianom. 
Wokół studni zostanie wykonana opaska o szerokości 1 m i spadku 2%. 
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 1.5  BILANS TERENU 
 

L.p. Rodzaj powierzchni [m2] [%] 

1. Budynek istniejący 56,1 3,28 

2. Zbiornik wyrównawczy 20,0 1,17 

3. Chodniki 146,1 8,55 

4. Pow. utwardzona podjazdu 46 2,69 

5. Powierzchnia biologicznie czynna 1441,4 84,31 

6. Pow. działki w granicach aktualizacji mapy 1709,6 100 

 

 1.6  BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 
Usytuowanie budynku ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, woda do 
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe 

 Wodę na potrzeby ochrony ppoż. – z racji na wielkość obiektu nie jest wymagana 
jednakże dla budynku zapewniono dostęp do instalacji z hydrantami naziemnymi 

zapewniającymi wydajność nie mniejszą niż 5 dm
3

/h. 

 Droga pożarowa do projektowanego budynku – nie jest wymagana. 

 W ścianach zewnętrznych powierzchnia przeszklenia nie przekracza 35% 
powierzchni ściany. 

 Budynek usytuowany jest w odległości, ponad 4 m od granicy działki budowlanej  
 

 1.7  INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA 
DZIAŁKI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

 
Brak wpływu eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia budowlanego. 
 

 1.8  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 
W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.213/2010 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 70 

rozbudowa ujęcia wody podlega pod inwestycje, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

 Nie stwierdzając jednak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 

uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione  

w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

 Przebudowa stacji wodociągowej nie spowoduje ujemnego wpływu na poszczególne 

czynniki środowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania dodatkowej powierzchni 

terenu.  

 W zasięgu leja depresyjnego nie ma innych studni poza należącymi do ujęcia na działce o 

numerze ewidencyjnym 460/2 w miejscowości Dąbrowa.  

 Istniejąca stacja wodociągowa nie emituje hałasu ponad poziom dopuszczalny. Poziom 
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hałasu od wentylatora w ścianie zewnętrznej to 40 dB, pompy hydroforowe nie przekraczają 

dopuszczalnego poziomu hałasu w zabudowie mieszkaniowej tj. 60 dB,  inne urządzenia takie jak 

pompy głębinowe zamontowane są poniżej dynamicznego lustra wody  

w studni i nie wytwarzają żadnego hałasu na powierzchni ziemi .  

 Mając na uwadze, że przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej ma charakter 

krótkotrwały podczas, którego wykorzystany będzie sprzęt w postaci koparki i spycharki  

a pozostałe prace wykonane będą ręcznie, należy stwierdzić iż nie będzie to miało istotnego 

znaczenia dla środowiska. 

 W trakcie wykonywania robót ziemnych zakłada się odkładanie na bok warstwy ziemi 

urodzajnej, która po zasypaniu wykopów będzie nasunięta z powrotem na miejsce.  

Zasypka będzie zagęszczana a niewielkie ilości pozostałej ziemi zostaną rozplantowane na terenie 

prowadzonych robót.  

 Stacja wodociągowa nie będzie wykorzystywać zasobów naturalnych poza pobieraną wodą 

w ilościach nie przekraczających wielkości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, pobierać 

będzie jedynie energię elektryczną przez silniki pomp i ogrzewanie w sezonie zimowym.  

 Ścieki z istniejącego węzła sanitarnego i chlorowni stacji wodociągowej gromadzone będą 

w szczelnych  istniejących  zbiornikach bezodpływowych.   

 Na etapie przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów a także nie przewiduje 

się wystąpienia emisji zanieczyszczeń powietrza. Istniejące studzienki ścieków, okresowo będą 

opróżniane wozem asenizacyjnym.  

 Stacja pracuje automatycznie bez nadzoru człowieka. Obsługa konserwatora ograniczona 

jest do odczytu zużycia wody, okresowej kontroli stanu urządzeń i utrzymanie porządku na terenie 

czyli koszenie trawy, obcinanie żywopłotu itp.  

 W ramach monitoringu kontrolnego (1 raz w roku) i przeglądowego (4 razy w roku) 

przewidziany jest przez organ nadzorujący, pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi z wodociągu w miejscowości Dąbrowa.  

 Teren ujęcia będzie zabezpieczony przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń w 

miejscu jej ujmowania lub do urządzeń służących do jej ujmowania poprzez ogrodzenie terenu, na 

którym znajdują się studnie i bezwzględne zamykanie obudowy studni oraz zakazanie dostępu do 

studni osobom postronnym. Wody opadowe odprowadzone będą poza obręb budynku i obudów 

studni . 

 W zasięgu udokumentowanego leja depresyjnego studni numer 1 wynoszącego 168 m oraz 

studni numer 2 wynoszącego 147 m nie występują inne czynne ujęcia wody z tego samego poziomu 

wodonośnego ani studnie kopane. Wszystkie posesje w rejonie ujęcia zaopatrywane są w wodę ze 

zbiorowego wodociągu. 

Planowana technologia realizacji wyklucza wystąpienie poważnej awarii. 

 

 1.9  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

  
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z 
późn. zmianami) 
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 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 
późn. zmianami) 

W związku z powyższym obszar oddziaływania zamyka się w obrębie działki inwestora. 

 
 
 
 
 

Opracował: 
arch Lewen Lipiec 
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 2  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 2.1  FORMY ARCHITEKTONICZNE 
Obiekt jednoprzestrzenny wzniesiony w technice tradycyjnej o wymiarach 13,75x4,08 m 

i wysokości ok. 4,1 m przekryty dachem 1-spadowym. Budynek jest obiektem 
produkcyjnym, na dachu zlokalizowana jest spora ilość kominów (wentylacja) i 
wywiewek.  
Istniejący dach pulpitowy o kącie 8°, z którego woda sprowadzana jest na plac 
i rozsączana do gruntu. 

Nie projektuje się przebudowy budynku obejmującej jego powłoki zewnętrzne poza jego 
ociepleniem.  
Nowym elementem kubaturowym będzie jedynie typowy zbiornik wyrównawczy w 
kształcie walca o wymiarach 5,05 x 9,50 z drabinką 

 
 2.1.1  Realizacja 

Wszelkie przebudowy obiektu będą dotyczyły jego wnętrza i głównie instalacji wewnętrznych (wg 
projektu wykonawczego) 
Elementy architektoniczne podlegające przebudowie: 

▪ Izolacje ścian fundamentowych – wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 

▪ Termomodernizacja ścian nadziemia systemem bezspoinowym z ociepleniem ze 
styropianu gr. min. 15 cm – w obiekcie należy utrzymywać temperatury dodatnie. 

▪ Należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową 

▪ wykonać nowe posadzki, naprawy tynków, nowe malatury 
 
 

 2.2  UKŁAD FUNKCJONALNY 
W budynku znajdują się pomieszczenia wiatrołapu, WC , dyżurki, rozdzielni, pomieszczenie 

dozowania podchlorynu oraz pomieszczenie przepompowni 
 

 2.2.1  Ogólny opis procesu wydobycia i uzdatniania wody 
 

Projektowana przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej niezbędna jest z 

uwagi na konieczność zmiany sposobu obsługi sieci wodociągowej i zapewnieniu 

wymaganej ilości wody. 

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 
460/2 położonej w miejscowości Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Łaskarzew. 
Wodociąg wykorzystuje dwie studnie głębinowe o wydajności zgodnej z aktualnym 
pozwoleniem wodnoprawnym, które zapewniają pokrycie potrzeb bytowo  
gospodarczych i pożarowych. 
Woda ze studni głębinowych podawana jest pompą głębinową poprzez do zbiornika 
wyrównawczego o pojemności 150 m3 a stąd za pomocą zestawu pompowego do 
istniejącej sieci rozdzielczej. 
Wyniki analiz wody wykazują, że pod względem fizyko-chemicznym ujmowana woda 
nie odbiega od norm przewidzianych dla wody pitnej. Pod względem 
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 2.3  PROGRAM UŻYTKOWY 
 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1. Przedsionek 1,91 

2. WC 2,48 

3. Dyżurka 6,15 

4. Rozdzielnia 6,32 

5. Chlorownia 7,33 

6. Przepompownia 12,77 

7. [Powierzchnia użytkowa] Razem: 36,24 

 

 2.4  ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 
 

 2.4.1  Wykaz przegród 
 

PRZEGRODY POZIOME 
 

Dach 

 płyta warstwowa – wg proj. wykonawczego 
 

Posadzka pom. nieogrzewanego 

 posadzka z betonu B20 zacieranego na gładko, 

 formowana ze spadkiem 1%, gr. 4-10 cm 

 folia PE gr. 0,2 mm 

 podkład betonowy gr. 10 cm 

 podsypka z ubitego żwiru gr. 20 cm 
 
 

PRZEGRODY PIONOWE 
 

Ściana zewnątrzna 

 tynk cem-wap kat III 

 ściana z bloczków gazobetonowych klasy 600 

 styropian o współczynniku <0,04 W/mK 

 ściana z bloczków gazobetonowych klasy 600 
1. ocieplenie elewacji gr. 15 cm- styropian o współczynniku <0,04 W/mK 

 tynk cienkowarstwowy na kleju na siatce 
 

Ściana fundamentowa istniejąca 

 styropian XPS gr. 10 cm 

 2x izolacja powłokowa bitumiczna 

 istniejąca ściana fundamentowa 

 grunt 
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FUNDAMENT ZBIORNIKA 
 
wg projektu konstrukcji 

 

DACH 
 
Konstrukcja dachu samonośna - z płyt warstwowych 

 
WYKOŃCZENIE 
 

 WC – płytki do wysokości 2 m, powyżej farba zmywalna w kolorze białym, 
– posadzka – gres antypoślizgowy. 

 Pomieszczenie obsługi – ściany-farba zmywalna w kolorze jasnym, 

 –  posadzka – gres antypoślizgowy. 

 Pomieszczenie hydroforni – płytki do wysokości 2 m w licu z tynkiem, powyżej farba 
zmywalna w kolorze jasnym, 
– posadzka – gres antypoślizgowy, posadzka ze spadkiem ok. 1% w kierunku wpustu 
podłogowego z odprowadzeniem do zbiornika wody popłucznej.  

 Pomieszczenie dozowania podchlorynu - płytki do wysokości 2 m w licu z tynkiem, 
powyżej farba zmywalna w kolorze białym, 
– posadzka – gres antypoślizgowy w wykonaniu kwasoodpornym z kratką ściekową 
kwasoodporną odprowadzoną do zbiornika bezodpływowego. Posadzka ze 
spodkiem ok. 1% w kierunku kratki.  

 Przedsionek – płytki do wysokości 2 m w licu z tynkiem, powyżej farba zmywalna 
w kolorze białym, 
– posadzka – gres antypoślizgowy. 
 
IZOLACJE 
 
Izolacje termiczne:  

 Ściany izolowane płytami styropianu o gr. 15 cm – Uc=0,23[W/m2K]. 

 Dach – płyty warstwowe gr. 15 cm –  Uc=0,3[W/m2K ]. 

 Posadzki - jest to budynek produkcyjny, dla którego dopuszcza się zwiększone 
wartości współczynnika przenikania ciepła. 
 

 
 2.4.2  Okna i drzwi 

 
STOLARKA OKIENNA 

Projektowana jest z profili ciepłych PVC o szkleniu podwójnym, współczynnik przenikania ciepła 
Umax=1,1[W/m2K] odpowiadający wymaganiom na rok 2017. Stolarka w kolorze szarym. 
 

DRZWI ZEWNĘTRZNE 
Drzwi zewnętrzne – płycinowe stalowe w kolorze RAL 9007, ocieplane o 
współczynniku przenikania ciepła Umax=1,5[W/m2K]: 
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 2.5  BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 
Informacje ogólne 
 

Budynek ze względu na swoją wysokość i liczbę kondygnacji zalicza się do budynków 
niskich (N)- budynek parterowy ze względu na przeznaczenie - budynek 
użyteczności publicznej- do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek podzielony na 
dwie strefy pożarowe. 
 
Wymiary: 

 szerokość………………………………………………………………...……...4,08 m 

 długość………………………………………………………………...………..13,75 m 

 wysokość (mierzona zgodnie z Rozporządzeniem)…..……….4,1 m 
Powierzchnia 

 zabudowy………………………………………………………….……….ok. 56,1 m² 

 wewnętrzna.…………………………….……………………...…….....ok.38,6 m² 
Liczba kondygnacji  

 Nadziemnych ……………………………..………………….…………………...…...1 

 Podziemnych .……………………………….…………….…………………………....0 
W budynku nie ma pomieszczenia, w którym jednorazowo może przebywać ponad 
50 osób. 

 
Strefy pożarowe 

 Budynek podzielony na dwie strefy pożarowe. 
◦ Strefa S1 – pomieszczenia pomocnicze konieczne do bieżącej obsługi 

urządzeń technologicznych.  
◦ Strefa S2 – pompownia przeciwpożarowa zasilająca instalację 

hydrantową. 

 Żadne z pomieszczeń, ani strefa nie została uznana za zagrożone wybuchem 
mieszaniną gazu, par cieczy czy pyłu z powietrzem. 

 
Odporność pożarowa budynku 
Budynek (N) zaprojektowany został w klasie D odporności ogniowej. Zastosowano 
elementy nierozprzestrzeniające ognia (NRO), poza elementami, o których w dalszej 
części opisu, o poniższej ich klasie odporności ogniowej: 
 

 D 
KONSTRUKCJA 
główna konstrukcja nośna R 30 
przekrycie dachu NRO 
STROPODACH 
a) nad pomieszczeniami REI 30 
b) nad pompownią przeciwpożarową REI 60 
ŚCIANY 

a) ściany zewnętrzne  EI 30 
o<->i 
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b) ściany oddzielenia (wykonane w całości z 
materiałów niepalnych, łącznie z izolacją)  

REI 60 

Zamknięcia otworów w ściany oddzielenia  EI 30 

Okładziny ścian zewnętrznych  Nierozprzestrzeniające 
ogień 

 
 
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia 
stałego 
Do wykończenia wnętrza i trwałego wyposażenia nie projektuje się materiałów lub 
wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. Sufity podwieszone, co najmniej z materiałów 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Z uwagi na charakter budynku, który stanowi pompownię dla sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej przewiduje się wyposażenie go w zestaw pompowy, który 
zapewni uzyskanie minimalnej wydajności 5 dm3/h przy zakładanym minimalnym 
ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa na najbardziej niekorzystnie usytuowanych 
hydrancie znajdującym się na sieci, do której jest przyłączona. Sieć obsługuje 
wyłącznie tereny wiejskie. Zasilanie zestawu zostało wykonane z odrębnego od 
innych instalacji obwodu. Prowadzone zasilanie do zestawu pompowego poza 
obszarem oddziaływania pożaru w innej strefie pożarowej.  
 
Drogi ewakuacyjne 
Projektując drogi ewakuacyjne w budynku uwzględniono maksymalną liczbę osób 
mogących jednocześnie przebywać jednocześnie na kondygnacji oraz w 
pomieszczeniach, a także stopień ich sprawności ruchowej. 
Uwzględniając powyższe założenia: 

1. Długość przejścia w pomieszczeniach: 

 do 40 metrów, 

 przejście przebiega przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. 
2. Dopuszczalną długość dojścia na kondygnacjach nadziemnych – do 20 

metrów na poziomej drodze ewakuacyjnej,  
3. Korytarze o szerokości min. 1,20 metra i wysokości min. 2,20 metra. 
4. Drzwi otwierające się na korytarze ewakuacyjne wyposażone w 

samozamykacze, co nie zawęzi minimalnej wymaganej szerokości drogi 
ewakuacyjnej. 

5. Szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne min. 0,9 metra,  
Uwaga: 
Powyższe wymiary przyjęto w świetle uwzględniając wszelkie wartości 
pomniejszające te wymiary tj. tynki, parapety, grzejniki, instalacje prowadzone przez 
spoczniki, balustrady. 
 

Urządzenia przeciwpożarowe i zabezpieczające 
W budynku będą następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinać dopływ energii 
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elektrycznej do wszystkich obwodów.  

 Instalacja piorunochronna  

 Gaśnice – w ilości, co najmniej 2 kg lub 3 m
3

 środka gaśniczego na każde 

100m
2

 powierzchni strefy pożarowej, w kuchni należy umieścić gaśnicę 
przeznaczoną do tego typu pomieszczeń (gaszenie tłuszczy). 

 Znaki bezpieczeństwa. 
 
 

 

 

 

Opracował: 
arch. Lewen Lipiec 
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 3  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
 
ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje przebudowę i remont istniejącej stacji wodociągowej oraz instalację 
zbiornika wyrównawczego stalowego. 
Budynek parterowy wzniesiony techniką tradycyjną (murowany). Budynek posiada wydzielone 
pożarowo pomieszczenie hydroforni. 
Strefa zagrożenia ogranicza się jedynie do placu budowy zlokalizowanego na terenie działki 
Inwestora.  
 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
W pobliżu placu budowy znajduje się istniejący i funkcjonujący budynek stacji uzdatniania wody. 
Inwestycja będzie wywierała wpływ na etapie wykonania na istniejący obiekt. Ostrożność należy 
zachować także przy wjeździe i wyjeździe z placu budowy. 
Należy zadbać o bezpieczeństwo ruchu w tej strefie i opracować zasady bezpiecznej obsługi 
budowy i odbiorów funkcjonujących obiektów, a także opracować zasady korzystania ze strefy 
zagrożenia. 
UWAGA: Poza niniejszym opracowaniem istnieje konieczność uwzględnienia wytycznych do 
prowadzenia budowy mających związek z ochroną środowiska np. hałasu. 
 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 Zagospodarowanie placu budowy 

 Roboty ziemne 

 Roboty budowlano-montażowe 

 Roboty wykończeniowe 

 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 Wprowadzenie i uruchamianie maszyn i urządzeń technicznych (poza opracowaniem) 

 Prace rozbiórkowe 
 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 Szkolenie pracowników w zakresie BHP 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

 Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego  

 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,  

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienia łączności telefonicznej, 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Strefa zagrożenia sprowadza się bezpośrednio do terenu działki. Teren powinien być w 
miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinna być wykonana brama wjazdowa 
umożliwiająca wjazd i wyjazd pojazdów i bezpieczne poruszanie się osób upoważnionych 
do przebywania na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i możliwości. 

Przejścia na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 
niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z 
deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
1,10 m. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być  wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego, lecz 
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

Maszyny i urządzenia budowlane samojezdne oraz urządzenia ruchome, które mogą 
zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 
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W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Należy zapewnić punkt sanitarny np.  z zapewnionym wywozem. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

– 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 

– 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

 
Roboty ziemne 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

– elektroenergetyczne, 

– telekomunikacyjne, 

– wodociągowe, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych 
robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-
inżynierska. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

– w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

– w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia 
nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 
Roboty budowlano-montażowe 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu). 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 
m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem 
z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 
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– krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 

– pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp 
ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości. 

 
Roboty wykończeniowe 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, 
„BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej 
na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 
„Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 
malarskie). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
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Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 
wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, 
należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło 
spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową 
lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 

 
Roboty rozbiórkowe 
 
Należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania poszczególnych 
zakresów prac rozbiórkowych. 

Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone. 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń. 

Należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika elementów dłuższych 
niż 4 m i cięższych niż 30 kg. 

Teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 
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Przed rozpoczęciem robót obiekt należy odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej, 
teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Wydzielić i ogrodzić poręczami (h=1,10 m.) strefę niebezpieczna, w której istnieje źródło 
zagrożenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały jednak 
nie mniej ni 6,0 m. 

Na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów. 

W miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały możliwość 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 
na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać z programem 
rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania. 

Należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 

Przy cieciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest używanie 
wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających nazwę i cechę organu dozoru 
technicznego. 

Zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia robót 
powyżej. 

Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 

INSTRUKTAŻ 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. 
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”) powinno 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. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
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pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

KIEROWNIK BUDOWY OBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆ PLAN BIOZ DLA NINIEJSZEJ BUDOWY 
 

 
Opracował: 

arch. Lewen Lipiec 
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