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2.2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 
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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr in ż. arch. Tadeusz Krepski 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany      TADEUSZ KREPSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień       BP-RN-V/22/TO/84 

zamieszkały   ul. Legionów 94/5;    86-300 Grudzi ądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO – mgr in ż. arch. Anna Łaniecka 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany                    ANNA KATARZYNA ŁANIECKA 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień       OKK/UpB/3/2006  

zamieszkały   ul. Hallera 5/6B;    86-300 Grudzi ądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – in ż. Benedykt Reder 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany      BENEDYKT REDER 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień    UAN/IV/8346/113/TO/88 

zamieszkały   ul. Ks. dr Wł. Ł ęgi 1/27;    86-300 Grudzi ądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO – mgr in ż. Olgierd Nagórski 

 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany                            OLGIERD NAGÓRSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień             588/71/Bg  

zamieszkały         ul. Moniuszki 19 m 51;    86-300 Grudzi ądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
 
 

 



53 | S t r o n a  
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – in ż. Kazimierz Kurkowski 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany             KAZIMIERZ KURKOWSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień    BP-RN-V/153/TO/82-83 

zamieszkały   ul. Groblowa 15/17;    86-300 Grudzi ądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO – inż. Marek Kołecki 

 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany                              MAREK KOŁECKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień       KUP/0135/POOS/06 

zamieszkały                  ul. Kujawska 78;    86-300 Grudzi ądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr in ż. Michał Gru źlewski 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany             MICHAŁ GRUŹLEWSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień    POM/0201/POOE/11 

zamieszkały   86-302 Gać 20A (gmina Grudzi ądz) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO – inż. Stanisław Łaszkiewicz 

 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany                        STANISŁAW ŁASZKIEWICZ 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień       WRR-DT/7131/2/2002 

zamieszkały                  ul. Zielona 22;    86-300 Grudzi ądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Ciechoci ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o . w Ciechocinku, ul. Bema 23A 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 

„Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lok alowego 
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”  

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, 

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz 
numeru działki ewidencyjnej ) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

*  - Niepotrzebne skreślić 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
 
 

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek,
040102_1.0001 Ciechocinek, działka nr

Inwestor:   
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A

 
 

 

 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH
„BENBUD” 
INŻ. BENEDYKT REDER

ul  Ks.  dr  W ł .  Łęgi   1  /27,     86
te l . / fax.  (056)  46 130  32   te l .  kom. 0 603 79 86 82
benbud@op.p l  
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:  
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lokalowego wraz z infrastruktur

ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku” 

Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek, obręb ewid. 
040102_1.0001 Ciechocinek, działka nr  2161/3; 2161/4; 87-720 Ciechocinek 

skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A

CZĘŚĆ II 

OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH

. BENEDYKT REDER  

86-300 Grudziądz 
130  32   te l .  kom. 0 603 79 86 82 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

lokalowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 

ęb ewid. 

skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH  
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Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu został sporządzony według Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz.762) i zawiera opis projektu 

według kolejności określonej w rozporządzeniu. 

 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. DANE OGÓLNE  

1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

Umowa zawarta w dniu 30.09.2015 r. pomiędzy: 

Ciechocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Bema 23A, 

które reprezentuje Pan Andrzej Wojdyło – Prezes Zarządu oraz Pani Elżbeta Madoń – Członek Zarządu;  

a Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” z siedzibą przy ul. Kulerskiego 11 w 

Grudziądzu, którą reprezentuje Pan inż. Benedykt Reder 

1.2.  NAZWA I ADRES OBIEKTU  

Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek, obręb ewid. 

040102_1.0001 Ciechocinek, działka nr  2161/3; 2161/4; 87-720 Ciechocinek 

1.3.  MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

� wytyczne branżowe 

� mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 

� warunki techniczne 

� dokumentacja geotechniczna 

� szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze 

� wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna 

� wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013 

poz. 926). zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

� wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2013, poz.762 

� ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późniejszymi zmianami) 

1.4.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder 
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ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz 

1.5.  INWESTOR 

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A 

2.    PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

2.1.  OPIS ZAŁOŻENIA 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu (budowa miejsc postojowych, drogi 

wewnętrznej dojazdowej, ciągów pieszo – jezdnych)  w Płocku. Zaprojektowany budynek przeznaczony 

będzie pod funkcję mieszkalną wielorodzinną. 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jaką strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

posiadać będzie obiekt i zagospodarowanie terenu wokół niego oraz jakie będą zasadnicze rozwiązania 

architektoniczno – budowlane. 

2.2.  LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI  

Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego. 

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej części miasta przy drodze 

gminnej ul. Nieszawskiej, w pobliżu cmentarza na działce nr 2161/4. Teren charakteryzuje się małym 

zróżnicowaniem wysokościowym  

Teren działek budowlanych wyniesiony na rzędnych wysokościowych 44,20 – 44,90 m n.p.m.,. Na 

przedmiotowej działce nr 2161/4 znajdują się już inne obiekty budowlane – budynek mieszkalny 

wielorodzinny, natomiast na opracowywanym obszarze brak obiektów budowlanych. Teren porośnięty 

roślinnością niską, krzewami i drzewami.  

2.3.  STRUKTURA WŁASNO ŚCIOWA  

Właścicielem działek gdzie planowana jest inwestycja budowy budynku wielorodzinnego wraz z 

znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi jest Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego, ulica Bema 23A, 87-720 Ciechocinek. 

2.4.  WYMOGI DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ 

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawców pod względem higieniczno – sanitarnym oraz 

bezpieczeństwa pożarowego. 
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3.    ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

3.1.  UKŁAD PRZESTRZENNY DZIAŁKI  

Działki, na której projektowany jest budynek wraz z elementami infrastruktury zewnętrznej objęty 

opracowaniem jest zagospodarowana przez obiekty kubaturowe.   

Najbliższe otoczenie terenu inwestycji stanowią budynki wielorodzinne. Teren inwestycyjny od 

strony północnej oraz wschodniej graniczy z drogami publicznymi, natomiast od wschodu i południa 

graniczy z istniejącą zabudową wielorodzinną. Działka obecnie nie jest ogrodzona.  

3.2.  OBIEKTY ISTNIEJĄCE I PLANOWANE ROZBIÓRKI  

W chwili obecnej teren działek inwestycyjnych jest zagospodarowany obiektami kubaturowymi. 

Nie planuje się rozbiórki obiektów kubaturowych. Projektowany budynek oddalony od istniejącej 

zabudowy oddalony o 11,60 m . Zmianie ulegnie tylko ukształtowanie terenu niezbędne do 

przeprowadzenia projektowanej inwestycji.  

3.3.  UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI  

Teren przedmiotowej działki budowlanej można scharakteryzować jako dość płaski. Teren działki 

posiada spadek w kierunku południowo – zachodnim. Działka  obecnie jest porośnięta trawą oraz 

nielicznymi krzewami. Nie planuje się wycinki drzew.  

3.4.  POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE  

Działka objęta zakresem opracowania zgodnie z wydaną decyzją jest połączoną z drogą 

publiczną ulicą Nieszawską (działka nr 2146/2).  

4.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

4.1.  OPIS OGÓLNY 

Inwestycja ma na celu budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lokalowego w 

zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną typu: dojścia i ścieżki piesze, drogi 

dojazdowe, miejsca postojowe, plac gospodarczy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

Budynek będzie składać się z dwóch niezależnych konstrukcyjnie brył.  

4.2.  PROJEKTOWANA ZABUDOWA  

Zaprojektowano budynek wielorodzinny, podpiwniczony   o  III kondygnacjach nadziemnych. 

Budynek zaliczono do budynków niskich kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 16.0O . Bryła 

budynku w kształcie prostokąta usytuowana pod kątem 42 o od osi północ – południe. Wejście do 
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budynku odbywa się poprzez 2 klatki schodowe od strony wewnętrznego dziedzińca. .  Kondygnacja 

parteru projektowanego obiektu będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Charakterystyczne parametry techniczne: 

Parametry powierzchniowe i kubaturowe: 

� powierzchnia zabudowy 594.46 m2  

� powierzchnia użytkowa P 1 891,40 m2 

w tym: 

o segment socjalny 945,70 m2  

o segment komunalny 945,70 m2  

� powierzchnia użytkowa mieszkań PU 1186,30 m2  

w tym: 

o segment socjalny 593,15 m2  

o segment komunalny 593,15 m2  

� powierzchnia użytkowa gospodarcza PG 361,10 m2  

w tym: 

o segment socjalny 180,55 m2  

o segment komunalny 180,55 m2  

� powierzchnia użytkowa ruchu PR 344,00 m2  

w tym: 

o segment socjalny 172,00 m2  

o segment komunalny 172,00 m2  

� kubatura 7 034,32 m3 

Parametry liniowe budynku 

� długość budynku 47,82 m 

� szerokość budynku: 14,20 m 

� wysokość budynku do attyki 11,86 m 

� dach dach dwuspadowy o kącie nachylenia 16.0O 

� poziom posadowienia posadzki parteru 45,35 m n.p.m. 

Liczba kondygnacji III kondygnacje nadziemne oraz I kondygnacja podziemna  

4.3.  UKŁAD KOMUNIKACYJNY  

Dojazd i dojście do opisywanej Inwestycji – poprzez projektowaną pieszo jezdnię oraz chodniki 

biegnące wokół projektowanego budynku 

Przy projektowanej pieszo – jezdni, zaprojektowano parking dla 30 miejsc postojowych (w tym 1 

dla osób niepełnosprawnych) oraz plac gospodarczy z miejscem do gromadzenia odpadów stałych.  

4.4.  CHODNIKI I UTWARDZENIA TERENU  
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Zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (28 miejsc o wymiarach 2,3 

x 5 m, 1 miejsce o wymiarze 2.5 x 6 m oraz jedno miejsce o wymiarach 3.6 x 5 m dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych) zlokalizowanych przy projektowanej pieszo jezdni.  

Zaprojektowano również plac gospodarczy z miejscem do gromadzenia odpadów stałych oraz 

ścieżki piesze umożliwiające dostęp mieszkańcom do projektowanego budynku.  

Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdów (pie szo – jezdnia) – nawierzchnia 

z kostki betonowej 

Projektuje się wykonanie nawierzchni dla poruszania się pojazdów z kostki betonowej o gr.  8 cm 

w kolorze szarym. Krawężniki jezdniowe 15 x 30 x 100 cm w kolorze szarym osadzone w podsypce 

cementowo – piaskowej i ławie betonowej B-20 (C16/20) w sposób gwarantujący stabilność i trwałość 

wykonania. 

Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdów – warstwy projektowe: 

technologia robót zakłada wykonanie koryta o głębokości około 41 cm. 

− warstwy wierzchniej z kostki betonowej gr. 8 cm 

− podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 3 cm 

− podbudowa betonowa – beton C16/20 (B-20) – 15 cm 

− warstwy wzmacniającej z podbudowy piaskowej stabilizowanej mechanicznie do IS=0.98  gr. min. 

15 cm 

(wielkość ta może zwiększyć się ze względu na konieczność wymiany/usunięcia warstwy humusu oraz 

warstw niebudowlanych, należy również zwrócić uwagę na konieczność zagęszczania warstw 

podbudowy (gr. warstwy zagęszczanej max 15 cm). 

Powierzchnie postojowe dla pojazdów – nawierzchnia z płyt a żurowych 60/40 

Projektuje się wykonanie nawierzchni postojowych z płyt ażurowych 60/40 gr. 8 cm w kolorze 

grafitowym. Krawężniki jezdniowe 15 x 30 x 100 cm w kolorze szarym osadzone w podsypce cementowo 

– piaskowej i ławie betonowej B-20 (C16/20) w sposób gwarantujący stabilność i trwałość wykonania. 

Powierzchnie utwardzone miejsc parkingowych – warstwy projektowe: 

technologia robót zakłada wykonanie koryta o głębokości około 51 cm. 

− warstwy wierzchniej z płyty ażurowej 60/40 gr. 8 cm 

− podsypki piaskowej stabilizowanej gr. 3 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 

mm  do IS=0.80  gr. min. 15 cm 

− warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia 

kamiennego 0-63 mm gr. min. 10 cm 

− warstwa odsączająco – odcinająca z pospółki 0/20 mm gr. min. 15 cm 

(wielkość ta może zwiększyć się ze względu na konieczność wymiany/usunięcia warstwy humusu 

oraz warstw niebudowlanych, należy również zwrócić uwagę na konieczność zagęszczania warstw 

podbudowy (gr. warstwy zagęszczanej max 15 cm). 

Otwory płyty należy wypełnić żwirem. 

Powierzchnie utwardzone do poruszania osób pieszych  – nawierzchnia z kostki betonowej 
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Projektuje się wykonanie nawierzchni ścieżek dla poruszania się osób pieszych z kostki 

betonowej brukowej gr 6 cm (kostki betonowe o wymiarach 9 x 12 cm oraz 18 x 12 cm). Obrzeża 

chodnikowe 8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej B-15 

(C12/15) w sposób gwarantujący stabilność i trwałość wykonania. 

Ścieżki piesze – warstwy projektowe 

technologia robót zakłada wykonanie koryta o głębokości około 30 cm. 

− warstwy wierzchniej z kostki brukowej  gr. 6 cm 

− podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5 cm 

− warstwy wzmacniającej ze żwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm gr. 20 cm. 

Konstrukcja nawierzchni zakłada układanie kostki z wykonaniem 3 – 5 mm spoin (spoiny wypełnić 

należy piaskiem w sposób gwarantujący trwałość oraz estetykę połączenia). 

Następnie ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  

Chodnik wykonać należy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawników, umożliwiając 

swobodny odpływ wody. . Niedopuszczalne jest wykonanie spadków w kierunku ścian budynku. Spadki z 

ciągów jezdnych należy wykonać w kierunku trawników.  

W trakcie układania oraz docinania kostek betonowych należy zapewnić kontrolę nad jakością oraz 

poprawnością wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki należy na bieżąco usuwać, dbając o estetykę. 

4.5.  UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI  

 Teren działki wymaga drobnej niwelacji. Przewiduje się wycinkę drobnych krzewów. Nie 

przewiduje się wycinki drzew.  

Wszelkie spadki podłużne na ciągach komunikacyjnych pieszych nie przekraczają 5 %, a spadki 

poprzeczne 2%. Przy drogach poza budynkami, należy wykonać trawniki. 

4.5.1  Charakterystyka robót ziemnych 

Podłoże nie nadające się do celów budowlanych (nie stanowiące podłoża budowlanego) należy 

usunąć. W związku z zróżnicowaniem wysokości należy dokonać niwelacji terenu wraz z utworzeniem 

skarp terenowych. Przed rozpoczęciem robót ziemnych i profilowaniem terenu należy usunąć wszelkie 

zbędne przedmioty i oczyścić teren zwłaszcza usunąć wszelkiego typu zanieczyszczenia.  

W wyznaczonym obszarze należy wykonać roboty ziemne mające na celu ukształtowanie jego 

krawędzi i podłoża do rzędnych określonych na rysunkach. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania 

wyprofilowania nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Jeżeli w podłożu 

występują obniżenia terenu, należy go spulchnić, uzupełnić niedobór gruntu i zagęścić warstwę wskaźnik 

zagęszczenia Is ≥0,60. W przypadku, gdy powierzchnia podłoża przed profilowaniem nie wymaga 

uzupełnienia gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię dogęścić trzy bądź czterokrotnym przejściem 

średniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przystąpić do profilowania podłoża. Bezpośrednio po 

profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Zagęszczenie podłoża 

należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4.5.2  Zieleń 
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Po zakończeniu robót budowlanych należy przystąpić do wykonania trawników. W tym celu 

należy przeorać przedmiotowy obszar, użyźnić glebę przy pomocy nawozów sztucznych oraz zasiać 

nowy trawnik. 

Skład mieszanki – proponowany: 

- życica trwała NAKI/NUI - 30% 

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 

- kostrzewa czerwona ARETA - 10% 

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20% 

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%  

- kostrzewa różnolistna SAWA - 10% 

- wiechlina Gajowa - 5% 

Powyższy dobór traw przeznaczony jest zarówno dla obszarów mniej nasłonecznionych lub 

częściowo zacienionych ale także nasłonecznionych. Charakteryzuje się odpornością na zmienne 

warunki siedliskowe. Uzyskany trawnik nie będzie wymagał specjalnej pielęgnacji, dobrze znosił susze i 

mroźne zimy oraz odznacza się wolnym odrostem. 

Głównym założeniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadzeń mających podnieść walory 

estetyczne terenu, pełnić funkcję rekreacyjną i ozdobną. 

4.6.  USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH  

 Odpady stałe z projektowanego obiektu usuwane będą do kontenerów na śmieci ustawione na 

projektowanym placu utwardzonym (altana śmietnikowa) przy wjeździe na teren inwestycji. Miejsce 

gromadzenia odpadów stałych składa się utwardzonego placu (podłoże betonowe dostosowane do 

nośności wymogów składowania kontenerów) obudowane ścianami pełnymi, zadaszone dachem 

dwuspadowym. Zaleca się segregowanie śmieci poprzez ustawienie kontenerów dla materiałów 

możliwych do powtórnego przetworzenia, odpowiednio oznakowanych kolorystycznie i opisanych.  

Wymagana odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi > 10 m, oraz od 

granicy z sąsiednią działką > 3 m (zgodnie z § 23.1).  Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na 

odpady stałe, nie wynosi więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku 

przedszkolnego. (zgodnie z § 23.4).   

4.6.1  Projektowana altana śmietnikowa 

Bilans powierzchni: 

wymiary altany śmietnikowej 5.50 x 2.73 

Dane techniczne: 

Powierzchnia zabudowy budynku  -     15,01 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku  -      12,18 m2  

Kubatura budynku                        -      40,08 m3 

Płyta fundamentowa  



65 | S t r o n a  
 

Płyta fundamentowa wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone prętami  φ 10 ze stali A – I St3S. 

Pod ściankami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie prętami 4 φ 10 ze stali A – I St3S. Płytę  należy 

wykonać na podkładzie z chudego betonu B 10 gr. 10 cm.  

Ściany podmurówki 

Ściany podmurówki gr. 20 cm zaprojektowano z bloczków betonowych B15 (C12/15) na zaprawie 

cementowo-wapiennej M 8. Ściany podmurówki należy wyprowadzić ponad teren na wysokość 30 cm. 

Ściany konstrukcyjne zewn ętrzne 

Ściany zewnętrzne gr. 18 cm zaprojektowano z bloczków pełnych wapienno - piaskowych o 

wytrzymałości 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5. 

Wieńce żelbetowe 

Wieńce żelbetowe wylewane na mokro z betony B 20 zbrojone prętami 4 φ 10 ze stali A – I St3S, 

strzemiona φ 6 ze stali A – I St3S co 30 cm. 

Konstrukcja dachu 

Dach o więźbie jętkowej, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą rolowaną w kolorze 

ceglastym o imitacji dachówki na deskowaniu pełnym. 

Drewno klasy C-24 : 

-    krokwie   - 75 x 100 mm, 

-    płatew kalenicowa  - 115 x 115 mm, 

-    murłaty   - 115 x 115 mm, 

-    deski    - gr. 25 mm, 

-    deski    - gr. 19 mm, 

-    deska okapowa  - 25 x 100 mm,  

-    wiatrownica   - 38 x 190 mm,   

-    jętki    - 50 x 100 mm.   

  

Krokwie wystają poza lico ściany o dx = 45 cm Kąt pochylenia połaci przyjęto jednakowy dla 

wszystkich płaszczyzn  α = 150  ( 27%). 

Połączenie krokwi z  murłatą należy wzmocnić za pomocą płaskiego łącznika do drewna -  ŁK 1. 

Zamocowanie łącznika do elementów za pomocą gwoździ karbowanych. Głębokość wbicia gwoździ 

powinna wynosić nie mniej niż 12 x średnica nominalna gwoździa. Rozstaw gwoździ określa łącznik i jest 

on zgodny z normą DIN 1052.  Przy konstruowaniu połączenia należy uwzględnić warunki określone w 

PN-81/B03150/03.  

a = 170 mm 

b = 40 mm 

Połączenie krokwi w kalenicy należy wzmocnić za pomocą płaskiego łącznika do drewna -  PP 5. 

Zamocowanie łącznika do elementów za pomocą gwoździ karbowanych. Głębokość wbicia gwoździ 

powinna wynosić nie mniej niż 12 x średnica nominalna gwoździa. Rozstaw gwoździ określa łącznik i jest 

on zgodny z normą DIN 1052.  Przy konstruowaniu połączenia należy uwzględnić warunki określone w 

PN-81/B03150/03.  
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     a = 140 mm 

     b = 60 mm 

Stolarka drzwiowa 

Furtka wejściowa do obiektu, dwuskrzydłowa o  szerokości 100 i 55 cm oraz wysokości 225 cm 

wypełniona siatką wielokarbowana – stalowa malowana w kolorze szarym. 

Ramki siatkowe 

Ponad ścianami murowanymi na wysokości 1,70 m wykonać ramki wypełnione siatką 

wielokarbowaną – stalowa malowana w kolorze szarym. 

Posadzki 

Posadzka betonowa jako płyta żelbetowa zatarta na ostro.  

Tynki 

- wewnętrzne cementowo - wapienne kat. II, 

- zewnętrzne tynki cementowo – wapienne kat. III ; 

- cokół – tynk mineralny ; 

Powłoki malarskie 

Ściany na zewnątrz malujemy farbą fasadową wzmacnianą siloksanami w kolorach według 

kolorystyki, wewnętrzne farbą elewacyjną silikatowo-silikonową. 

Impregnacja drewna konstrukcyjnego oraz desek pokrycia dwukrotnie impregnatem 

ognioochronnym do drewna. 

Pokrycie dachu 

� papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, , papa kolorowa 

wzorzysta posypka mineralna o wzorze dachówki w kolorze ceglastym.  

� papa  podkładowa  do mocowania mechanicznego gr. 3,0 mm 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 

Opaska. 

Opaskę wokół altany śmietnikowej wykonać ze spadkiem 2 % i szerokości 50 cm z betonu 

C16/20  gr. 15 cm, na podsypce piaskowej zagęszczonej, stabilizowanej cementem gr. 10 cm. 

 

Obliczenia statyczne 

Poz. 1.0 Konstrukcja dachu 
Dach jętkowy, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym na deskowaniu pełnym. 
Drewno klasy C-24 : 
-    krokwie   - 75 x 100 mm, 
-    płatew kalenicowa  - 115 x 115 mm, 
-    murłaty   - 115 x 115 mm, 
-    deski   - gr. 25 mm, 
-    deski   - gr. 19 mm, 
-    deska okapowa  - 25 x 100 mm,  
-    wiatrownica  - 38 x 190 mm,   
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-    jętki   - 50 x 100 mm.   
   
Krokwie wystają poza lico ściany o dx = 45 cm Kąt pochylenia połaci przyjęto jednakowy dla wszystkich płaszczyzn  

α = 150  ( 27%). 
 
Szkic wiązara 

 
 
DANE: 
 
Geometria ustroju: 

Kąt nachylenia połaci dachowej α = 15,0o 
Rozpiętość wiązara  l = 3,61 m 
Rozstaw podpór w świetle   ls = 2,55 m 
Poziom jętki  h = 0,20 m 
Rozstaw krokwi a = 1,00 m 
Usztywnienia boczne krokwi - brak 
Usztywnieniami boczne jętki - brak 
Przesuwność jętki -  tak 
Rozstaw podparć murłaty  lmo = 1,86 m 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu : gk = 0,84 kN/m2,     go = 1,01 kN/m2 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Z1: strefa III,  stropodach w budynku  nieogrzewanym i nieocieplonym): 
   - na stronie nawietrznej  skl = 1,06 kN/m2,     sol = 1,48 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej  skp = 1,06 kN/m2,     sop = 1,48 kN/m2 
- obciążenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m): 
    - na stronie nawietrznej  pkl = -0,41 kN/m2,     pol = -0,53 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej  pkp = -0,18 kN/m2,     pop = -0,23 kN/m2 
- obciążenie jętki  qjk = 0,00 kN/m2,     qjo = 0,00 kN/m2 
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi  gkk = 0,00 kN/m2,     gok = 0,00 kN/m2 
- obciążenie jętki robotnikiem Fjk = 1,0 kN,     Fjo = 1,2 kN 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 7,5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) z drewna C24 
- jętka 5/10 cm z drewna C24, 
- murłata 11,5/11,5 cm z drewna C24 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów: 

270,2

361,0
255,011,5 11,541,5 41,5

20
,0

10

206,9

15,0°
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Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000 

drewno z gatunków iglastych, klasy C24  →  fm,y,d = 16,62 MPa,  fm,z,d = 16,62 MPa,  fc,0,d = 14,54 MPa 
Krokiew 7,5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) z drewna C24 
Smukłość 

 λy = 40,0  <  150 

 λz = 53,4  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
 M = 0,34 kNm N = 4,58 kN 

 σm,y,d = 2,69 MPa σc,0,d = 0,61 MPa 
 kc,y = 0,941,    kc,z = 0,807 

 σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,206  <  1 

 σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,214  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
 M = -0,21 kNm N = 12,22 kN 

 σm,y,d = 3,46 MPa σc,0,d = 2,33 MPa 

 (σc,0,d/fc,0,d)
2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,234  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
 M = 0,11 kNm N = 10,21 kN 

 σm,y,d = 1,27 MPa σc,0,d = 2,04 MPa 
 kc,y = 0,941,    kc,z = 0,807 

 σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,226  <  1 

 σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,250  <  1 
  
Jętka 5/10 cm z drewna C24 
Smukłość 

 λy = 67,3  <  150 

 λz = 134,6  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
 M = 0,69 kNm N = 6,38 kN 

 σm,y,d = 8,32 MPa σc,0,d = 1,28 MPa 
 kc,y = 0,612,    kc,z = 0,177 

 σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,644  <  1 

 σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,996  <  1 
  
Murłata 11,5/11,5 cm z drewna C24 
Obciążenia obliczeniowe 
 qz = 5,27 kN/m qy = 11,24 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
 Mz = 4,16 kNm 

 σm,z,d = 16,424 MPa 

 σm,z,d/fm,z,d = 0,989  <  1 

 

 

 

 

0,11
0,34-0,02

-0,21 0,11

-0,02
-0,21

0,69
BA
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4.7.  OGRODZENIE 

 Teren w chwili obecnej nie jest ogrodzony. Nowe ogrodzenie wykonane z siatki systemowej  

4.7.1  Ogrodzenie z siatki systemowej 

Projektuje się wykonanie nowego 

ogrodzenia terenu,  ogrodzeniem stalowym – 

panelowym wys. 1,58 m ze słupków stalowych 

kwadratowych, osadzonych na fundamencie 

punktowym o wymiarach 30x30 cm z betonu 

C12/15 (B-15) w rozstawie co 2,56 m. (fundament 

na głębokość około 80 cm poniżej poziomu 

terenu). Słupki ocynkowane, malowane 

natryskowo w kolorze zielonym (lub powlekane) 

zabezpieczone od góry nakładkami PCV. Łączna 

wysokość ogrodzenia 1,78 m.  

Wypełnienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych prętowych, ocynkowanych, powlekanych 

(np. poliestrem) w kolorze zielonym. Średnica prętów tworzących panele – min. 5,0 mm.  

W projektowanym ogrodzeniu należy wykonać bramę wjazdową o szerokości 4,0 m wraz z furtką 

o szerokości 1,0 m . 

4.8.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

 Dla potrzeb budowy budynku wielorodzinnego w Ciechocinku należy podłączyć projektowaną 

inwestycję do sieci uzbrojenia terenu: 

� sieci wodociągowej 

� sieci kanalizacji sanitarnej 

� sieci elektroenergetycznej 

� sieci gazowej 

Podłączenie do ww. sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów 

sieci. Projekt przył ączy według osobnego opracowania.  

5.    ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

5.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE : 

− powierzchnia zabudowy projektowanej  594.46 m2 20.12 % 

− powierzchnie terenów utwardzonych z kostki  801.09  m2 27.11 % 

o chodniki + opaska wokół budynku i altany śmietnikowej 193.52 m2 6.55 % 

o pieszo – jezdnia 607.57 m2 20.56 % 

− powierzchnie projektowane przepuszczalne  
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     /parking z płyt ażurowanych/ 355.0  m2 12.01 % 

− powierzchnia elementów zag. zewn. utwardzonych  

/schody terenowe, podjazdy dla niepeł., naświetla piwniczne/ 74.0  m2 2.50 % 

− powierzchnia terenów zielonych 1 130.45 m2 38.26 % 

− powierzchnia działki inwestycyjnej nr 331 2 995.00 m2 100,00 % 

5.2.  SPEŁNIENIE ZAPISÓW DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY W 

ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY  

 Projektowany budynek wraz z planem zagospodarowania terenu jest zgodny  z zapisami decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy nr GT.6730.27.4.2015 z dnia  21 sierpnia 2015 r. dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lokalowego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku przewidzianego do realizacji na działce 

o numerze ewidencyjnym gruntów 2161/4 położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek. 

Powierzchnie, wskaźniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji są zgodnie z 

ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dla terenu inwestycji. Zachowane są normatywne odległości 

zabudowy od granic działki. Architektura budynku  kształtowana na zasadzie nawiązania do architektury 

budynków sąsiednich co do skali i formy architektonicznej. 

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny  zgodnie z zapisami decyzji o warunkach 

zabudowy. Wejścia do klatek schodowych na rzędnej 45.35 m n.p.m.  

Rodzaj zabudowy pkt. 1.1 

− zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

Kształtowanie zabudowy pkt. 2.1.3 

− powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu mieszkalnego wielorodzinnego wynosi 

594.46 m2 /przy max. do 800 m2/ 

− odległość budynku od działki drogowej o nr ewid. gruntów 2146/2 – 22.70 m (zachodni narożnik 

budynku)  /przy min. 15.0 m/ 

− odległość budynku od działki drogowej o nr ewid. gruntów 2155/1 budynek oddalony – 15.0 m 

(północny narożnik budynku) /przy min. 15.0 m/ 

− odległość budynku od cmentarza powyżej 76.0 m (wschodni narożnik budynku) /przy min. 50.0m/ 

− odległość budynku od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15KV powyżej minimalnych 15.0 m 

− wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy:  

o powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu mieszkalnego wielorodzinnego 

wynosi 594.46 m2 co przy pow. opracowywanego terenu równiej 2955.0 m2 

(pomarańczowa przerywana linia) stanowi 20.12% /przy max. 33.3 %/ 

o pow. zabudowy proj. budynku 594.46 m2, pow. zabudowy istniejącej 700,70 m2 – w 

sumie pow. terenu zabudowanego wynosi 1 295.16 m2. Pow. działki inwestycyjnej 

2161/4 wynosi 6871 m2. Pow. zabudowana stanowi 18.85 % /przy max. 33.3 %/ 

− szerokość elewacji frontowej proj. budynku wynosi 47.82 m /przy wnioskowanej od 16 do 50 m/ 
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− wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej proj. budynku wynosi 9.45 m /przy wnioskowanej do 

9.0 m do 13.0 m/ 

− zaprojektowano dach dwuspadowy z lukarnami, wysokość kalenicy 11.56 m, kąt pochylenia 

połaci dachowej 160 /spełnione wytyczne dotyczące kształtu dachu/ 

− zapewniono dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Nieszawskiej na podstawie decyzji o 

lokalizacji zjazdu publicznego  nr GM.721.198.2015  z dnia 07 grudnia 2015 r. 

− zapewniono zaopatrzenie w media projektowanego budynku na podstawie warunków 

technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zapewnienia mocy cieplnej na 

podstawie warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej 

Ochrona środowiska i zdrowia ludzi pkt. 2.2 

− projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 

Wszelkie działania inwestycyjne muszą uwzględniać ochronę przyrodniczych, krajobrazowych i 

uzdrowiskowych walorów m. Ciechocinka ponieważ teren inwestycji położony jest w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Ponadto znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej 

wyznaczonej w statucie uzdrowiska Ciechocinek. Zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dób r kultury współczesnej pkt. 2.3 

Wszelkie prace prowadzone będą zgodnie w założeniami i wytycznymi zawartymi w Ustawie z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzeniem Ministra 

Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych. 

Warunki a w zakresie infrastruktury technicznej pkt . 2.4.1 

Zapewniono zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej na warunkach uzyskanych od 

dysponentów infrastruktury technicznej. 

Zapewniono odprowadzenie ścieków bytowych oraz wód opadowych na warunkach uzyskanych 

od dysponentów infrastruktury technicznej. 

Zapewniono dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na podstawie uzyskanych 

warunków przyłączeniowych.  

Zapewniono ogrzewanie budynku z sieci gazowej poprzez projektowaną sieć i przyłącze na 

warunkach uzyskanych przez dysponenta sieci.  

Zapewniono miejsce na planie zagospodarowania terenu na lokalizację pojemników 

komunalnych. 

Wody opadowe z dachów oraz z terenów projektowanych pieszo – jezdni i miejsc postojowych 

odprowadzane na tereny zielone na działce inwestora.   
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Projekt przyłączy do projektowanego budynku wg. osobnego opracowania.  

Ustalenia w zakresie komunikacji pkt. 2.4.2 

− zapewniono dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Nieszawskiej na podstawie decyzji o 

lokalizacji zjazdu publicznego  nr GM.721.198.2015  z dnia 07 grudnia 2015 r. 

− zaprojektowano 30 miejsc postojowych co stanowi 1 miejsce postojowe na 1 projektowany lokal 

mieszkalny 

5.3.  WYMOGI OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH  

Projektowana inwestycja leży poza terenami będącymi pod nadzorem konserwatorskim. Działka 

przeznaczona pod zabudowę nie jest wpisana do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie. Prace 

projektowe nie wymagają pozwolenia oraz uzgodnienia właściwego konserwatora zabytków. 

W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym należy pamiętać o zasadach 

prowadzenia prac ratunkowych: 

- należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

- odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia należy zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 

- należy powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz miejskiego 

konserwatora zabytków, 

- należy przeprowadzić badania archeologiczne przez osoby posiadającą stosowne uprawnienia, 

- wznowienie prac może nastąpić dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalającej na kontynuowanie 

prac budowlanych. 

Wszelkie prace prowadzone będą zgodnie w założeniami i wytycznymi zawartymi w Ustawie z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzeniem Ministra 

Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych. 

5.4.  WYMOGI OCHRONY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH  

Wszelkie działania inwestycyjne muszą uwzględniać ochronę przyrodniczych, krajobrazowych i 

uzdrowiskowych walorów m. Ciechocinka ponieważ teren inwestycji położony jest w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Ponadto znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej 

wyznaczonej w statucie uzdrowiska Ciechocinek. Zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

5.5.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK Ę LUB 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
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Przedmiotowy obszar położony jest w obszarze górniczym wód mineralnych „Ciechocinek” 

utworzonym dla ochrony zasobów leczniczych 

5.6.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

(…) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) 

inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia wykonania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej. Ponadto obszar inwestycji nie 

jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000 i nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania 

na obszar Natura 2000. 

Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczno-przestrzenne eliminują wpływ obiektu na 

środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia jego użytkowników a także w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich: 

nie stwarza uciążliwości w użytkowaniu działek sąsiednich, nie powoduje pogorszenia dostępu światła 

dziennego i słońca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hałasu, zakłóceń elektrycznych i promieniowania 

5.7.  WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYSZŁEGO UŻYTKOWANIA  

Przedmiotowy teren inwestycyjny należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 

i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 

dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

6.    CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Przedmiotowy zakres robót nie wpływa w sposób negatywny na pogorszenie warunków 

ekologicznych terenu (brak znamion oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze). 

 Zwykle oddziaływanie na środowisko w tego typu inwestycjach ogranicza się do najbliższego 

otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwrócić uwagę na stan techniczny 

wykorzystywanych maszyn, urządzeń budowlanych i środków transportu. Niedopuszczalne jest 

stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy 

wód powierzchniowych. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji 

przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, które kończy 

się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia. 

Projektowane obiekty mające funkcję mieszkaniową wielorodzinną i nie generującą obciążeń 

środowiska. 
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Wody opadowe z dachów budynków oraz odwodnienie pieszo – jezdni i chodników –

odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną nawierzchnię terenu wokół, co ze względu na 

niewielką ilość nie narusza warunków wodnych panujących na działkach sąsiednich. 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  

7.1.  ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO  

− oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem 

obiektu takich jak: przepisy pożarowe i sanitarne – brak (budynek maksymalnie zbliżony do granic 

działki na odległość 5.43 m, natomiast do najbliższego budynku wielorodzinnego 11.60 m (obiekt 

trafostacji znajdujący się w odległości 7.57 m posiada zabezpieczenia pożarowe klasy REI 60) dlatego 

nie ma potrzeby wykonywania ścian oddzielenia ppoż. oraz wpływania na zabudowę działek 

sąsiednich – zgodnie z § 271 oraz przepisami § 272 oraz 273.  

− oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy) 

o zjawisko przesłaniania /§ 13. 1/ – wysokość budynku w najwyższym punkcie wynosi 

11.86 m, dlatego zgodnie z /§ 13. 1 a)/  tyle również wynosi wysokość przesłaniania. 

Budynek oddziaływać będzie (przesłaniać) na działki o nr ewidencyjnym: 2161/1 oraz 

2161/2 

o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - wysokość budynku w najwyższym punkcie wynosi 

11.86 m natomiast najniżej położone okna budynku przesłaniającego znajdują się na 

wysokości 2.10 m, dlatego zgodnie z /§ 13.1a oraz /§ 13.2)/  wysokość przesłaniania 

wynosi 9.76 m., Stąd przy odległości najbliższego budynku mieszkalnego z pom. na stały 

pobyt ludzi wynoszącym 11.60 m nie występuje zjawisko pogorszenia dostępu światła 

dziennego (czasu nasłonecznienia). Odległość do placu zabaw wynosi 15.02 m dlatego 

również nie występuje ograniczenie czasu nasłonecznienia.  

− analiza uwarunkowań formalno – prawnych  

o miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano (w najbliższym punkcie) w 

odległości 0.20 m od granicy z działką drogową (2155/1), natomiast najbliższa odległość 

od granicy z działką budowlaną wynosi 4.18 m (działka 2107/4). Zgodnie z /§ 19/ 

lokalizacja miejsc oddziaływuje na działki sąsiednie np. poprzez zapewnienie 

minimalnych odległości od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (w 

przypadku do 4 stanowisk odległość ta wynosi 7 m). Zakres ten obejmuje oddziaływanie 

na działkę nr 2107/4 oraz działkę 2161/2.  

o miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano w odległości 7.30 m od granicy 

działki budowlanej 2161/2 oraz 3.83 m od granicy z działką drogową 2155/1, a także 5.46 

m od granicy z działką drogową nr 2146/2. Zgodnie z /§ 23.1/ odległość od okien i drzwi 

do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi wynosi 10.0 m. 

dlatego zakres ten oddziaływuje na działkę nr 2161/2.  
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8.    BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Ponieważ powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, należy zapewnić dla niego wodę 

do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 

dm3/s łącznie z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w 

przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Hydranty usytuowane w stosunku chronionego obiektu w 

odległości nie mniejszej jak 5 m, a maksymalna odległość pierwszego hydrantu od chronionego obiektu 

nie może przekraczać 75 m. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają 3 hydranty zewnętrzne. 

Pierwszy z nich znajdują się w odległości poniżej 19,8 m od projektowanego budynku (na północny – 

zachód od trafostacji), drugi w odległości około 52 m,  natomiast ostatni w odległości do 58 m. 
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Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lokalowego wraz z infrastruktur
ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek, obr
040102_1.0001 Ciechocinek, działka nr

Inwestor:   
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lokalowego wraz z infrastruktur
ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku” 
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76 | S t r o n a  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
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ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH  
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III.INFORMACJE DO  PLANU  BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 1.1   ZAKRES ROBÓT. 

 Zakres robót obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem 

terenu. 

Zakres robót obejmuje :  

• wykonanie robót ziemnych 

• wykonanie robót fundamentowych 

• wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

• wykonanie robót murarskich 

• montaż konstrukcji drewnianej dachu 

• wykonanie robót instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych) 

• montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

• wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych ścian 

• wykonanie robót izolacyjnych 

• wykonanie robót posadzkowych 

• wykonanie robót dekarsko - blacharskich 

• wykonanie robót malarskich, 

• montaż armatury i przyborów sanitarnych. 

• montaż pozostałych elementów wykończeniowych (drzwi wewn. itp.) 

 

Kolejność robót do wykonania : 

• roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego i 

zaplecza budowy) 

• wykonanie wykopów fundamentowych, 

• wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, 

• wykonanie żelbetowych ścian piwnicznych, 

• wykonanie murowanych ścian oraz stropów kondygnacji nadziemnych 

• montaż konstrukcji dachu  

• montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

• wykonanie instalacji wewnętrznych (elektryczne, sanitarne) 

• wykonanie robót wewnętrznych w budynku (tynki i roboty okładzinowe ścian) 

• wykonanie posadzki, 

• wykonanie powłok malarskich, 

• pozostałe roboty wykończeniowe 

• montaż urządzeń wewnętrznych 

 

 1.2   ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE. 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję obecnie znajduje się budynek wielorodzinny w trakcie 

budowy.  

 1.3   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 

Zagrożenia związane z elementami zagospodarowania mogą wystąpić w trakcie robót budowlanych, 

mogą wynikać z przyjętej organizacji placu budowy, szczególnie w rejonie wjazdów i wejść przy ogrodzeniu 

terenu. 
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 1.4  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

  

Lp Rodzaj zagrożenia Skala 

zagrożenia 

Miejsce zagrożenia Czas występowania zagrożenia 

1 Wypadki komunikacyjne częste drogi 

komunikacyjne 

czas dojazdu, czas pracy, czas 

powrotu 

2 Obrażenia na skutek uderzeń, 

przygniecenia 

częste teren robót czas wykonywania pracy 

3 Spadające przedmioty częste teren robót czas wykonywania pracy 

4 Obrażenia ciała na skutek 

kontakty z ostrymi 

przedmiotami 

częste teren robót Czas wykonywania pracy 

5 Upadki częste teren robót Czas wykonywania pracy 

6 Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

7 Przemoknięcie sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

8 Osoby niepowołane w 

miejscy pracy 

stałe teren robót Czas wykonywania pracy 

 

W planie BIOZ należy w szczególności uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót: 

− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m , 

− roboty stanu surowego i wykończeniowe, z użyciem sprzętu i narzędzi mechanicznych i napędem 

elektrycznym, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów  – roboty stanu surowego (transport materiałów, montaż 

elementów konstrukcyjnych). 

W przypadku stosowania rusztowań określić należy w projekcie organizacji robót sposób posadowienia i 

utwierdzenia przyjętych do stosowania rusztowań oraz podać rodzaje urządzeń i sprzętu, który będzie używany 

do podawania i transportu materiałów, elementów i substancji do wbudowania. Przy robotach ciesielskich i 

dekarskich na wysokości stosować systemy zabezpieczeń wg przyjętej zakładowej (firmowej) specyfiki i strategii 

oraz regulaminu działania. 

Pochylenie skarp wykopów stosowne do lokalnych warunków geologicznych należy opisać w planie realizacji 

robót z uwzględnieniem sezonowości robót i możliwości nagłej zmiany warunków atmosferycznych i możliwych 

skutków. 

Zgodnie z zasadami BHP należy oznakować taśmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi do 

elementów stojących (słupki, stojaki, itp.) strefę wydzieloną do ochrony, przed dostępem dla osób postronnych 

oraz wygrodzić siatką lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robót. Winny one wydzielać plac 

składowania materiałów, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia robót oraz niezbędne jego zaplecze, 

uwzględniające wysięg maszyn i możliwość ich regulacji lub napraw. 

Wokół wydzielonych miejsc należy rozmieścić tablice ostrzegawcze z napisami: „Uwaga  wykopy”, „Uwaga 

roboty na wysokości”, „Strefa niebezpieczna”, „Uwaga roboty budowlane”, „Uwaga praca na rusztowaniu”, itp. 

dobrane do specyfiki zastosowanych rozwiązań w projekcie. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, a mogące wynikać z 

niekontrolowanego dostępu do miejsc wydzielonych. 

Teren budowy winien być dostatecznie oświetlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by łatwo był 

dostrzegalny dla osób postronnych i możliwy do obejścia. 

Opis w planie powinien zawierać charakterystykę proponowanych maszyn, pojazdów i innych urządzeń 

służących do realizacji zadań z podaniem ich warunków użytkowania w zakresie BHP i przepisów p.poż. 

 1.5  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW. 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż 

pracowników wyznaczonych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych musi obejmować w 

szczególności: 

− imienny podział pracy 

− kolejność wykonywania zadań 

− wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odbyć przeszkolenie z zakresu przepisów 

BHP, stosowanych w zakładzie pracy, a ponadto przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wśród 

pracowników  instruktaż dotyczący powierzonego im stanowiska pracy. 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmują konieczność powiadomienia 

przełożonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrożenia życia ludzi wezwania 

drogą telefoniczną jednostek ratunkowych (pogotowia, straży pożarnej, służb energetycznych, ochrona instalacji 

gazu lub tp.) Szczegółowy sposób działania podać należy w planie „bioz” zgodny z organizacją firmy i 

wykonywanymi zadaniami. 

 Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń. Podczas prowadzenia robót wszyscy pracownicy na placu budowy winni być wyposażeni w 

kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne należy stosować także podczas czynności związanych z narzucaniem 

mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich jak wiercenie otworów, skuwanie elementów, czy 

usuwanie rdzy. Szczegółowo należy zapoznać pracowników z instrukcjami posługiwania się sprzętem i 

urządzeniami stosowanymi do robót. 

 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach może zaistnieć szczególne niebezpieczeństwo związane z 

odpadaniem kawałków elementów lub strąceniem odpadków znajdujących się na rusztowaniach. 

Szczególne niebezpieczeństwo istnieje też przy podejmowaniu większych, transportowanych pionowo 

elementów oraz ich składowaniu. 

Wprowadzić należy system ostrzegania dźwiękowego przed rozpoczynaniem tych prac, który będzie znany 

pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych należy w projekcie organizacji robót wyznaczyć osoby, których 

obowiązkiem będzie nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac. 

 1.6  TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

Środki organizacyjne 
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- aktualne badania wysokościowe pracowników, 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 

- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót ( przy węźle betoniarskim, przy stanowisku 

stolarskim, ciesielskim,  itp.) 

- roboty budowlane prowadzone pod ciągłym nadzorem osób posiadających wymagane 

uprawnienia budowlane. 

Środki techniczne 

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 

- sprzęt zabezpieczający (pasy bezpieczeństwa, okulary ochronne, nauszniki itp.) 

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

W planie BIOZ należy w sposób szczegółowy określić właściwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

 W projekcie wykonawczym i organizacji robót podać należy technologię przyjętych rozwiązań 

szczegółowych w zakresie stosowanych materiałów do wbudowania oraz służących do usprawnienia robót z 

określeniem stopnia ich niebezpiecznego oddziaływania. 

 Dla każdego rodzaju wyrobów, substancji i preparatów winna być wyznaczona strefa bezpiecznego 

przechowywania, szczególnie w  ich wzajemnym oddziaływaniu. 

 Magazynki przechowywania środków niebezpiecznych oznaczyć należy tablicami ostrzegawczymi 

umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostęp do nich powinny posiadać uprawnione osoby wyznaczone w 

projekcie organizacji robót i planie „bioz”. 

Środki techniczno -organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 Wykonywane roboty, prócz części prac przygotowawczych, w większości będą miały miejsce na 

rusztowaniach, gdzie istnieje konieczność zapewnienia sprawnej komunikacji. 

 Zgodnie z przyjętym projektem organizacji robót należy określić ilość osób znajdujących się 

jednocześnie w danych rejonach rusztowań i ustalić zasady poruszanie się, pierwszeństwa przejścia, ostrzegania 

o zajęciu części drogi itp. 

 Na drogach ewakuacji umieścić należy znaki wskazujące kierunek poruszania się oraz zapoznać 

pracowników ze sposobami poruszania się umożliwiającymi szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 

innych zagrożeń. 

 W planie „bioz” należy podać informacje ile osób i na jakich wysokościach od siebie może 

pracować jednocześnie, co wynikać będzie z organizacji robót lub podać, że nie istnieje takie rozwiązanie, gdyż 

są to strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 



81 | S t r o n a  
 

 1.7  ZAGROŻENIA DODATKOWE 

Ze względu na fakt, iż prace budowlane prowadzone będą w pobliżu innych  zabudowań 

wielorodzinnych zaleca się zastosowanie szczególnych środków ostrożności, uniemożliwiających dostęp 

osób postronnych bezpośrednio do terenu robót. Zastosować należy stałe zabezpieczenia odgradzające 

osoby postronne od miejsca robót oraz miejsc składowania materiałów budowlanych.  

Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć sposób uniemożliwiający dostęp i wpadnięcie 

niepowołanym osobom. 

 1.8  WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH 

Przy wykonywaniu robót należy zachować szczególną ostrożność a w szczególności : 

- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winny przejść przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadać 

ważne badania lekarskie. 

-  Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem. 

- W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, urządzenie należy zatrzymać i powiadomić właściciela 

zakładu lub dozór techniczny. 

- Przestrzegać warunki BHP odnośnie ubioru na stanowiskach przy urządzeniach będących w ruchu. 

- Po zakończeniu zmiany stanowisko pracy oraz urządzenia należy pozostawić w czystości. 

BHP przy robotach rozbiórkowych. 

- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego. 

- Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 

- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu jest zabronione. 

 

Warunki BHP przy rusztowaniach. 

Rusztowania powinny: 

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i 

niezbędnej ilości materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 

- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 

- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, 

- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być 

dokonywany zgodnie z instrukcją producenta, 

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań, 
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- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką 

umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań, 

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją w 

sposób określony w § 31. 

 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może być 

dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną określoną w § 31 i § 

47; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia. 

- Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla 

pomostów rusztowań jest zabronione. 

- Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 

pomostów. 

- Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników 

na pomostach jest zabronione. 

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 

- Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione. 

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy 

oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 

- Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. 

- Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod 

warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego. 

- Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, 

mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 

- Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w 

zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa 

pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 

- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się 

rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 

pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 

- Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 

- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa 

niż 20 m. 

- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 

nie może przekraczać 150 kg. 

- Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów 

z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się przy przejeździe stojaki 

należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. 

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 

- Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
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- Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

techniczno-ruchowa. 

- Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po 

jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście jest 

zabronione. 

- Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest zabronione. 

- Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 

- Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 

 

Warunki BHP przy robotach ziemnych 

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w 

poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość 

tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu 

znajdują się te instalacje. 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów 

instalacji, o których mowa w ust. 1, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 

instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 

Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa 

się na głębokość większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów. 

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi. 

O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie zawiadomić właściwy 

organ prezydium rady narodowej i organy Milicji Obywatelskiej. 

Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie 

zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis "osobom 

postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w 

gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a 

wykop wykonuje się: 

1) w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do głębokości 2 m, 

2) w pozostałych gruntach - do głębokości 1 m. 

Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki 

transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie 

stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować: 

1) bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z 

blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym, 

2) bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl. III/IV, 

3) bale drewniane podzastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV, 

4) okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe, 

5) zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrąglaków o średnicy 

wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm. 

Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów, o których mowa w ust. 1, powinien wynosić: 

1) w układzie pionowym do 1 m, 
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2) w układzie poziomym do 1,5 m. 

W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych w ust. 1 sposób podparcia lub rozparcia ścian 

wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej. 

Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie 

wolno stosować w okresie zimowym. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

1) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 

2) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m, 

3) gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

4) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

5) wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych. 

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki terenu umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 

wykopu, 

2) likwidować naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usunięcie gruntu naruszonego, z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

3) sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście 

(wyjście) dla pracowników. 

Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami służącymi do 

wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: 

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa 

jest obliczona na dodatkowe obciężenie naziomem, 

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione. 

Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. 

Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna 

wykopu, w miarę jego zasypywania. 

Deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - nie więcej niż na 0,5 m, 

2) w pozostałych gruntach - nie więcej niż na 0,3 m. 

Elektryczne podgrzewanie (rozmrażanie) gruntu może być przeprowadzane na podstawie instrukcji 

uwzględniającej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zakładu pracy. 

Teren, na którym odbywa się elektryczne podgrzewanie gruntu, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien być oświetlony. 

Na terenie, na którym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ciągu całej doby powinna być 

zapewniona obecność fachowych pracowników obsługujących urządzenia elektryczne. Obsługa powinna mieć 

zapewnioną dobrą widoczność podgrzewanego terenu i możliwość natychmiastowego wyłączenia napięcia z 

punktu obserwacyjnego. 

Po każdym przesunięciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce należy sprawdzić stan izolacji 

przewodów, środków ochronnych i ogrodzenia. 

 

Warunki BHP przy robotach izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich   

Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 

pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające. 

Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za 
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pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu. 

Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań 

ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów ochronnych lub innych urządzeń. 

Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

Kotły do podgrzewania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy. 

Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być wypełniane najwyżej 

do 3/4 ich wysokości. 

Przewóz mas bitumicznych powinien odbywać się w szczelnie zamkniętych zbiornikach. 

Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła otwartego 

ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. 

Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu. Nie wolno wlewać 

benzyny do asfaltu. 

Używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione. 

W odniesieniu do stanowisk pracy mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. Szczegółowe 

warunki B.H.P. określone zostały w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. 

U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). 
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