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OPIS TECHNICZNY 

do wymiany instalacji wodociągowej na potrzeby zasilania działek znajdujących się na terenie 

rodzinnego ogrodu działkowego ROD im. Obrońców pokoju w Warszawie 

1. Podstawa opracowania 

• Inwentaryzacja terenu, 

• Informacje od Inwestora, 

• Obowiązujące normy i przepisy: 
 

PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

PN-EN ISO 4064-1:2014-
09 

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -  
Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne 

- Wytyczne producenta rur. 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 
7, lipiec 2003. 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – 
wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7,wrzesień 2001. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 2285) 
z późniejszymi zmianami. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji wodociągowej na potrzeby 

zasilania działek znajdujących się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego ROD im. Obrońców 

pokoju w Warszawie. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewiduje się: 

 zaprojektowanie studzienek wodomierzowych dla poszczególnych działek, 

 zaprojektowanie zestawów pomiarowych, 

 doprowadzenie instalacji wodociągowej do studzienek wodomierzowych dla poszczególnych 

działek. 

 

3. Stan istniejący 

Inwestycja obejmuje teren rodzinnego ogrodu działkowego ROD im. Obrońców pokoju w 

Warszawie. W chwili obecnej działki zasilane są w wodę zimną z sieci miejskiej poprzez istniejące 

przyłącze. Przewody rozprowadzające wykonane są z rur stalowych. 
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4. Opis projektowanej instalacji wodociągowej 

Instalację wodociągową zaprojektowano jako nową, wzdłuż ciągów komunikacyjnych pomiędzy 

działkami – wg odrębnego opracowania. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano 

doprowadzenie instalacji, zasilających poszczególne działki, do studzienek wodomierzowych 

wraz z opomiarowaniem.  

 

4.1 Rurociągi 

Instalację projektuje się z samokompensujących się, elastycznych rur preizolowanych PE-HD (PE 

100) typu Ecoflex Supra firmy Uponor, łączonych zgodnie z wytycznymi producenta za pomocą 

złączek zaciskowych lub elektrooporowych.  

Przyłącza od przewodów rozdzielczych łączyć za pomocą trójników. Przewody prowadzić ze 

spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego. Dla możliwości odwodnienia poszczególnych 

odcinków zaprojektowano zawory odcinające umieszczone w studniach wodomierzowych. 

Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcją danego producenta rur.  

Rurociągi układać  z zachowaniem wymaganej minimalnej odległości od innych instalacji. 

Uzbrojenie sieci należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. 

 

4.2 Zestawy wodomierzowe 

Pobór wody odbywać się będzie poprzez poszczególne punkty czerpalne. Zaprojektowano 

jedną studzienkę wodomierzową na dwie działki. W przypadku niektórych działek, ze względu na 

ich położenie, zastosowano jedną studzienkę dla pojedynczej działki.  Przewidziano indywidualny 

pomiar zużycia wody,  zaprojektowano zestawy wodomierzowe składające się z: 

- wodomierza jednostrumieniowego do wody zimnej DN15 typu GSD8 Qn=1,6m3/h  

z nadajnikiem impulsów firmy B-Meters, 

- zaworów odcinających, 

- zaworu antyskażeniowego typu EA 251 firmy Socla. 

Zestawy wodomierzowe zlokalizowane będą w studniach wodomierzowych, mrozoodpornych 

typu Kajma II firmy firmy Kajma wyposażonych w uchwyt do mocowania zestawów 

wodomierzowych. Studnie umożliwiają montaż dwóch zestawów wodomierzy oraz odczyt ich 

wskazań poza posesją z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed 

zamarzaniem. W przypadku montażu studni w ciągu komunikacyjnym należy montować je pod 

włazem DN600 o odpowiedniej wytrzymałości. 

Przyjęte w opracowaniu rozmieszczenie studni wodomierzowych podano jako najbardziej 

optymalne na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej. Dokładną lokalizację studzienek 

ustalić z Inwestorem. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Nie wyklucza się innego 

umiejscowienia studzienek. Po wykonaniu prac  należy wykonać inwentaryzację 

powykonawczą  i przekazać Inwestorowi. 

        Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcją danego producenta armatury.  

        Rurociągi układać  z zachowaniem wymaganej minimalnej odległości od innych instalacji. 

        Uzbrojenie sieci należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. 

5. Wytyczne dla montażu i eksploatacji instalacji 

Instalację należy montować w oparciu o: 
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• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL, Zeszyt 3, wrzesień 2001. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II –„ Roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 

• PN-B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

• Wytyczne producentów i dostawców urządzeń. 

Wszystkie zainstalowane materiały musza posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Roboty należy prowadzić przestrzegając przepisów bhp i ppoż. 

6. Roboty ziemne 

Instalację układać w sposób tradycyjny z wykorzystaniem wykopów wykonanych ręcznie 

oraz wykopów wykonanych mechaniczne.  

Wykop otwarty dla przewodów siei wodociągowych należy wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania ścian, 

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002: 

 
 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy rurociągu wg PN-EN 1610:2002: 
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Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, 

należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Minimalna przestrzeń robocza: między ścianką rury a 

ścianą wykopu (lub jego szalunkiem): 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

DN ≤ 350 0,25 m 

350 < DN ≤ 700 0,35 m 

700 < DN ≤ 1200 0,4 m 

 DN > 1200 0,55 m 

 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. 

Wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1,0 m od 

krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym Teren, po wykonaniu robót, 

należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Dno wykopu musi być równe i stabilne przy zachowaniu określonej głębokości i spadku. 

Należy unikać naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Rurociągi należy ułożyć na 

podsypce piaskowo - żwirowej o gr. 10 m. Aby zapewnić dodatkową ochronę termiczną wykopy z 

ułożonymi rurociągami zasypać warstwą (po bokach i nad rurociągiem) o grubości 0,4 m z 

keramzytu budowlanego typu L (gruboziarnisty) firmy Leca. W celu ograniczenia zawilgocenia 

oraz nie obniżania termoizolacyjności kruszywa należy na wypełnieniu ułożyć warstwę folii, na 

której następnie układa się wierzchnią warstwę gruntu. Zaprojektowaną warstwę izolacyjną 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wykonaną instalację wodociągową oznakować w wykopie, nad przewodem ułożyć taśmę 

ostrzegawczą koloru niebieskiego z drutem identyfikacyjnym. 

Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcją danego producenta rur i armatury.  

Rurociągi układać  z zachowaniem wymaganej minimalnej odległości od innych instalacji. 

Uzbrojenie sieci należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów i materiałów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnie stosowanych w budownictwie.  

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać informację od Inwestora o przebiegu 

uzbrojenie podziemnego, które mogły zostać wykonane i nie wniesione na mapy sytuacyjno -  

wysokościowe. 
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7. Próba szczelności instalacji wodociągowej i dezynfekcja 

Instalacja po ułożeniu powinna zostać poddana próbie szczelności i dezynfekcji. Próbę 

hydrauliczną, płukanie i dezynfekcję należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997. 

Badanie szczelności instalacji powinno być przeprowadzane wodą, przed zakryciem 

wykopów. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 

ponad wartość ciśnienia próbnego. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi 

być skutecznie przepłukana wodą.  

Po napełnieniu instalacji wodą zimną należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu 

sprawdzenia czy nie występują przecieki wody. 

Wartość ciśnienia próbnego podczas wykonywania badania szczelności należy przyjmować w 

wysokości 1,5 krotnego ciśnienia roboczego, przy czym nie mniej niż 10 barów. Należy dokonać 

sprawdzenia szczelności połączeń i armatury. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z 

wytycznymi podanymi w tablicach Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.  

Instalację uważa się za szczelną jeśli nie wystąpią przecieki w instalacji oraz jeśli w przeciągu 

30 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia w instalacji. 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję 

przewodów wodociągowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h należy 

przeprowadzić intensywne płukanie przewodów z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s, tak, 

aby woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, 

z późn. zm.). Podawanie wody do odbiorców możliwe będzie po uprzednim zbadaniu jakości 

wody przez SANEPID i orzeczeniu, że jakość wody odpowiada wymogom stawianym 

przez przepisy. 

 

8. Uwagi 

1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją 

i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu 

uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z 

zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca 

nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to 

złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia  

w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z 

samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić 

wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie 

z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami. 

3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 

4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej 

realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót. 

5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania  

i certyfikaty. 
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6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji 

producentów i dostawców materiałów budowlanych. 

7. Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Ponadto wszystkie prace muszą być 

prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

8. Instalacje powinny być wykonane przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia. 

9. Prace prowadzić zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych. 

10.  Po wykonaniu instalacji należy wykonać prace związane z przywróceniem do stanu 

pierwotnego. Prace te leżą po stronie Wykonawcy. 

11. Nie wymienienie w niniejszym opracowaniu tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 

czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim 

prawem. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 

stosowania jego aktualnej treści. 
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Warszawa, 03.2019r. 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 

1276 i 1496 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że opracowany projekt wymiany instalacji 

wodociągowej na potrzeby zasilania działek znajdujących się na terenie rodzinnego ogrodu 

działkowego ROD im. Obrońców pokoju w Warszawie, został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna ze 

względu na cel, któremu ma służyć. 

 

 

Projektant: 

 

   mgr inż. Paweł Popielarski 

   MAZ/0351/PWOS/13 

 

 

 

 

Sprawdzający: 

 

   mgr inż. Magdalena Olszewska 

   KUP/0099/PWBS/18 
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Warszawa, marzec 2019r. 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

INWESTYCJA: WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ DLA POTRZEB ZASILANIA DZIAŁEK 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO – 

ZASILENIE DZIAŁEK 

 

BRANŻA:  INSTALACJE SANITARNE 

 

INWESTOR:  ROD im. OBROŃCÓW POKOJU 
                                          AL. NIEPODLEGŁOŚCI 113/115 
                                          00-585 WARSZAWA 
 
 
PROJEKTANT:             mgr inż. Paweł Popielarski 

MAZ/0351/PWOS/13 
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1. Zakres robót 

 

Zakres robót obejmuje wymianę instalacji wodociągowej na potrzeby zasilania działek znajdujących 

się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego ROD im. Obrońców pokoju w Warszawie. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane 

 

Teren budowy mieści się w całości w granicach działki Inwestora. 

 

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie  

 

Wykop prowadzony sposobem ręcznym. 

Przewidywane zagrożenie może wystąpić w trakcie realizacji: 

- robót ziemnych: 

a. przy zachowaniu właściwego pochylenia skarpy wykopu 

b. przy oznakowaniu wykopu 

c. w razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodów 

instalacji podziemnych 

d. w trakcie robót zagęszczających zasypkę wykopu 

- robót spawania: 

a. przy używaniu spawarek 

- robót zgrzewania: 

a. przy użyciu zgrzewarek 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych pracownicy powinni otrzymać odzież ochronną. 

Posługujący się urządzeniami mechanicznymi wcześniej powinni uzyskać właściwe przeszkolenie  

w zakresie ich obsługi. Pracownicy powinni być zaznajomieni z oznakowaniem wykopów i ich 

zabezpieczeniem. Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych pracownicy powinni być 

poinformowani o czynnościach niezbędnych w przypadku odkrycia nieoznaczonego w dokumentacji 

przewodu instalacji podziemnej lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych pracownicy powinni otrzymać odzież ochronną, 

okulary ochronne, rękawice watowane. Pracownicy wykonujący prace przy użyciu młotów 

mechanicznych lub kilofów czy klinów w gruncie twardym powinni otrzymać okulary ochronne i 

rękawice watowane. Wykonywanie robót ziemnych powinno w sposób właściwy zabezpieczać skarpy 

wykopów przez właściwe ich nachylenie w zależności od rodzaju gruntu, tu 1 :1,25 (szerokość skarpy : 

głębokości wykopu). 

W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodów 

instalacji podziemnych należy: 

- niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwrócić się do 

użytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru i określić sposób dalszego, bezpiecznego 

prowadzenia robot, 

- w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji należy bezzwłocznie 

przerwać roboty i zawiadomić właściwy urząd gminy, miasta itd. oraz organy policji. 
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Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi: „Uwaga! Głębokie wykopy”, „Osobom postronnym wstęp wzbroniony” Wykopy 

powinny być wygrodzone zastawami w odległości 1 metr od krawędzi wykopu oraz oznakowane 

tablicami ostrzegawczymi i oświetlone w porze nocnej czerwonym światłem ostrzegawczym. 

W przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanego kabla elektrycznego w miejscu wykonywania 

wykopu należy przerwać roboty. Wykopy dodatkowo powinny być oznakowane znakami drogowymi 

(zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego) i mieć mostki (przejścia) dla pieszych z barierkami o 

wysokości minimum 1,1 m. 

 

3. Przewidywane zagrożenia 

 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

- niewłaściwy stan czynnika materialnego 

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

- wady materiałowe czynnika materialnego 

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

 

4. Instruktaż pracowników  

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy muszą zostać 

przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasad 

bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby, zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, obsługi urządzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych 

pracownicy muszą zostać zapoznani z zasadami korzystania z butli do gazów technicznych. 

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

instrukcje BHP 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.  
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5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych 

 

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i 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. 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. Okresowe kontrole 

stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 

przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, a ponadto przed uruchomieniem urządzenia po 

dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urządzenia, 

jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, przed uruchomieniem urządzenia po jego 

przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów  

higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może 

być mniejsza niż: 120 litrów – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 

zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z 

natrysków, 90 litrów - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 litrów w 

przypadku korzystania z natrysków, 30 litrów – przy pracach wyżej nie wymienionych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym 

pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane 

wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, 

zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach 

higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 

przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego  

z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, pomieszczeń do przygotowywania, wydawania 

napojów oraz zmywania naczyń stołowych. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – 

sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

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 
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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. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

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. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą  

z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 

powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 

wyłączyć instalację elektryczną. Malowanie farbami zawierającymi trujące składniki jest dozwolone 

tylko pędzlem. 

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli  

do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Ręczne 

przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 l powinno być wykonywane przez  

co najmniej dwie osoby. Przewożenie napełnionych lub opróżnionych butli bez nałożonych kołpaków 

ochronnych jest zabronione. Przy przewożeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu 

butle powinny być zabezpieczone pierścieniami gumowymi lub przełożone sznurem w dwóch 

miejscach na swojej długości bądź w inny, podobny sposób. Jednoczesne przewożenie ludzi i butli w 

skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed 

zanieczyszczeniem tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. Przechowywanie w 

tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim 

mieszaninę wybuchowa jest zabronione. W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być 

ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia 

palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m. Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz, należy usunąć 

poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz polewać ją silnym strumieniem wody lub środkiem 

gaśniczym. Węże do tlenu i acetylenu powinny różnic się między sobą barwą lub inna łatwo 

dostrzegalna cechą, a długość ich powinna wynosić co najmniej 5m. Nie wolno zmieniać 

przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów. Miejsca uszkodzone w wężach powinny 

być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonywać za pomocą specjalnych łączników 

metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. Zamocowanie 

węzy na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników powinno być 

dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów 

igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o podobnych właściwościach jest zabronione. W razie 

zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrażanie tych urządzeń 

powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za pomocą 

płomienia jest zabronione.  

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 
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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. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych z 

tym zakresie pracowników. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz 

zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, 

posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka 

telefoniczna, itp.). Wymienione wyżej adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu z 

pracowników nadzoru technicznego  

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, 

 zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację  

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 
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