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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. 
 

przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budow lanego obejmuj ącego wi ęcej ni Ŝ 
jeden obiekt budowlany - zakre s całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji 
obiektów; 

 
 Przedmiotem inwestycji w zakresie projektu  budowl anego jest budowa hali 
sportowej, wolnostoj ącej wraz z zagospodarowaniem terenu – realizowanym od 
podstaw wokół hali w nawi ązaniu do zagospodarowania istniej ącego.  
Materiałem wyj ściowym do niniejszego opracowania jest Umowa na wyk onanie prac 
projektowych, Program Funkcjonalno – U Ŝytkowy oraz zapisy Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje teren dzia łek nr 1673/202, 2270/202 
zlokalizowanych w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopern ika. 
 
Cało ść b ędzie realizowana jednoetapowo – dokumentacja projek towa została 
opracowana łacznie dla całego obiektu, zagospodarow anie terenu wykonano jako 
jedno opracowanie dla cało ści zadania. 
   
W zakresie zagospodarowania terenu projektuje si ę wykonanie  doj ść, wycink ę 
zieleni oraz nasadzenia – zgodnie z cz ęści ą formaln ą  . 
Wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzj e dla projektowanej 
inwestycji znajduj ą si ę w cz ęści formalno – prawnej opracowania [Rozdział 1 
Projektu Budowlanego]  
 
Lokalizacja:  46 – 050 Tarnów Opolski ul. Kopernika  
             dz. nr 1673/202, 2270/202  
Inwestor:     Urz ąd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,  
            46 – 050 Tarnów Opolski  
 
PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
2. Mapa do celów projektowych skala 1 : 500 
3. Informacja terenowo – prawna 
4. Program Funkcjonalno - U Ŝytkowy 
5. Uzgodniona koncepcja rozwi ązań z inwestorem 
6. Wizja i pomiary terenu  
7. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowan ia Przestrzennego 
8. Badania geologiczne posadowienia obiektu. 
9. Warunki techniczne przył ączenia i zapewnienia odbioru/dostawy mediów. 
10. Obowi ązuj ące przepisy prawa budowlanego i warunków techniczny ch dla 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
 

2. istniej ący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówi eniem przewidywanych w 
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie n iezb ędnym do uzupełnienia cz ęści 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub te renu 

 
1.STAN ISTNIEJ ĄCY 
 
 W stanie zastanym działka nr 2270/202 w zakresie o pracowania jest terenem 
niezabudowanym. Działka nr 1673/202 jest cz ęściowo zabudowana obiektami 
szkolnymi.  
 Nie wyst ępuj ą na nich obiekty budowlane mog ące kolidowa ć z projektowanym 
zamierzeniem budowlanym, które jest zgodne z  przez naczeniem działek i odpowiada 
wła ściwym zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania Pr zestrzennego 
 
W chwili obecnej działka nie jest ogrodzona, nie po siada wykształconego 
zagospodarowania terenu w zakresie doj ść, dojazdów, zieleni.  
 
W zakresie rozbiórek przewiduje si ę wykonanie zdj ęcia warstwy wierzchniej humusu 
z powierzchni przewidzianej na wykonania doj ść i budynku oraz wykonanie 
korytowania – urobek z korytywania na odwóz, humus zostanie zabudowany w 
projektowanych terenach zielonych. 
 



KONSORCJUM PROJEKTOWE: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL.  077 4852179,0 500 253 296   
ARP PROJEKTOWANIE Marek Partyka 44–100 GLIWICE UL.STYCZYŃSKIEGO 41-43C/6 TEL 0323321997, 0501605975   

 
 
Projektowana inwestycja nie wymaga innych prac rozb iórkowych w zakresie 
zagospodarowania terenu. 
 

3. projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w  tym urz ądzenia budowlane zwi ązane z 
obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci u zbrojenia terenu z przeciwpo Ŝarowym 
zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i ziele ni w zakresie niezb ędnym do 
uzupełnienia cz ęści rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub  terenu; 

    
Projekt zakłada wykonanie zagospodarowania zgodnie z zatwierdzon ą koncepcj ą 
projektow ą przy spełnieniu wymogów prawnych i w zgodzie z zap isami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
LOKALIZACJA NA DZIAŁKACH:  
Budynek zlokalizowany na działce zgodnie z przepisa mi szczegółowymi w zakresie 
wymaganych odległo ści od granic - §12 oraz z zachowaniem wymaga ń dotycz ących 
nasłonecznienia okre ślonych w §13 – projektowana wysoko ść obiektu nie powoduje 
przesłaniania obiektów s ąsiednich. 
Lokalizacja elementów zagospodarowania terenu - zos tały zaprojektowane przy 
zachowaniu wymaga ń co do wzajemnych odległo ści pomi ędzy tymi elementami oraz 
odległo ści wymaganych od pomieszcze ń przeznaczonych na pobyt ludzi i granic 
działki. 
 
DOJŚCIA I DOJAZDY:  
Projekt zakłada zapewnienie doj ść  do projektowanego budynku zgodnie z 
wymaganiami Rozdziału 2 Rozporz ądzenia. 
 
Projektowane doj ścia do budynku s ą utwardzone kostk ą betonow ą prasowana gr. 6 
cm. Szeroko ść traktów głównych wynosi 220 cm – dodatkowo projekt uje si ę opask ę 
wokół budynku szer. 60 cm.  
Obiekt obsługiwany istniej ącym zjazdem publicznym z drogi gminnej. 
Ponadto Projektuje si ę drog ę po Ŝarow ą obsługuj ącą projektowany obiekt – zgodnie 
z cz ęści ą rysunkow ą oraz w pkt. 11 opisu technicznego obiektu, 
 
MIEJSCA PARKINGOWE: 
Istniej ące – poza zakresem opracowania. Nie projektuje si ę dodatkowych   
 
MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH: 
Istniej ące przy obiektach szkolnych – zapewnij ą obsług ę obiektu projektowanego.  
 
UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAŁKI I ODPROWADZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH: 
Objete odr ębnym opracowaniem na lokalizacj ę przyłaczy. 
  
PRZECIWPOśAROWE ZAOPATRZENIE WODNE: 
Obiekt zlokalizowany jest w zespole szkolnym, od st rony zachodniej znajduje si ę 
sie ć wodoci ągowa obsługuj ąca budynki istniej ące i zapewniaj ąca wła ściwe 
zaopatrzenie w wod ę do celów przeciwpo Ŝarowych dla budynku projektowanego. 
Dodatkowo nale Ŝy zaprojektowa ć hydrant zewn ętrzny na projektowanym przył ączu 
wodoci ągowym – zgodnie z projektem przył ączy do obiektu [opracowanie do 
oddzielnego zgłoszenia]. 
 
ZIELE Ń I URZ ĄDZENIA REKREACYJNE: 
Projektuje si ę ziele ń nisk ą oraz średniowysok ą izolacyjn ą zgodnie z cz ęści ą 
graficzn ą.  
W zwi ązku z wycink ą 8 szt. lipy drobnolistnej projektuje si ę wykonanie 
nasadzenia 16 szt. lipy drobnolistnej – zgodnie z w ydan ą decyzj ą. 
  
OGRODZENIA: 
Nie projektuje si ę ogrodzenia stałego, teren pozostanie otwarty jako cz ęść 
dost ępna dla mieszka ńców, jedynie od strony południowej została przewidz iana 
ziele ń izolacyjna. 
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UWAGI: 

− roboty ziemne na obszarze obj ętym opracowaniem projektowym nale Ŝy wykona ć zgodnie z PN-S-
02205:1998 

− zmechanizowane prace nale Ŝy wykonywa ć z nale Ŝyt ą staranno ści ą i zgodnie planem BiOZ 

− prace nale Ŝy wykonywa ć pod nadzorem Inwestora oraz Inspektora nadzoru inw estorskiego 

− zmiany wynikłe w trakcie realizacji nale Ŝy konsultowa ć z projektantem 

− ewentualne nie ścisło ści wymiarowe nale Ŝy skorygowa ć w trakcie budowy 

− podczas wykonywania prac nale Ŝy przestrzega ć obowi ązuj ących przepisów w zakresie BHP i P.Po Ŝ. 
 

4. zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, p owierzchnia zieleni oraz innych cz ęści 
terenu niezb ędnych do sprawdzenia zgodno ści z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzj ą o warunkach zabudowy i z agospodarowania 
terenu, je Ŝeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planow aniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 
Zestawienie powierzchni działek: 
Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie dz . nr 1673/202, 2270/202 
zgodnie z cz ęści ą graficzn ą. 
 
 Lp. Opis Powierzchnia [ha] 
1. Powierzchnia całkowita działki: 

1673/202  
2270/202  

Razem:  

 
0,7400 
0,3150 
1,055 

2. Powierzchnia zabudowy istniej ącej na dz. nr: 
1673/202  
2270/202  

Razem:  

 
1266,00 m 2 

0,00 m 2 

1266,00 m 2 

3. Powierzchnia zabudowy projektowanej na dz. nr: 
 

1673/202  
2270/202  

Razem:  

 

 
 

346,00 m 2 

1252,25 m 2 

1598,25 m 2 

4. Utwardzenia projektowane: 
− doj ścia  : kostka betonowa 10*20*6 cm szara i 

czarna 
− droga po Ŝarowa: kostka betonowa 10*20*8 cm szara i 

czarna 

 
262,00 m 2 

 
780,00 m 2 

 
Opracowanie projektowe wykonano zgodnie z zapisami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

5. dane informuj ące, czy działka lub teren, na którym jest projektow any obiekt budowlany, s ą 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

 
Nie dotyczy – teren nie podlega ochronie konserwato rskiej 
 

6. dane okre ślaj ące wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego 

 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje si ę poza wpływami działalno ści 
górniczej. 
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7. informacj ę i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników projektowanych obiektów budow lanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr ębnymi; 

 
Obiekt projektowany spełnia normy odr ębne w zakresie BHP, ochrony 
przeciwpo Ŝarowej i sanitarnohigieniczne.  Projektowany obiekt  oraz 
zagospodarowanie terenu nie powoduj ą negatywnego wpływu na stan środowiska. 
Materiały u Ŝyte do realizacji posiadaj ą stosowne atesty i aprobaty dopuszczaj ące 
je do stosowania w budownictwie.  
 
Planowana inwestycja nie ma wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, po z. 2573) § 2 i 3 nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz nie w yst ępuje 
konieczno ść sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu 
przewidzianego w projekcie.  
 
 
 

8. inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania  obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych. 

 
NIE DOTYCZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONSORCJUM PROJEKTOWE: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL.  077 4852179,0 500 253 296   
ARP PROJEKTOWANIE Marek Partyka 44–100 GLIWICE UL.STYCZYŃSKIEGO 41-43C/6 TEL 0323321997, 0501605975   

 
 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. 
 

przeznaczenie i program u Ŝytkowy obiektu budowlan ego oraz, w zale Ŝności od 
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry t echniczne, w 
szczególno ści: kubatur ę, zestawienie powierzchni, wysoko ść i długo ść; 

 
Przedmiotem opracowania w zakresie projektu budowla nego jest budynek hali 
sportowej – obiekt projektowany od podstaw z zakres ie wszystkich bran Ŝ wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 
 
 
Lokalizacja:  46 – 050 Tarnów Opolski ul. Kopernika  
             dz. nr 1673/202, 2270/202  
Inwestor:     Urz ąd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,  
            46 – 050 Tarnów Opolski  
 
PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1.Umowa na wykonanie prac projektowych. 
2.Mapa do celów projektowych skala 1 : 500 
3.Informacja terenowo – prawna 
4.Program Funkcjonalno - U Ŝytkowy 
5.Uzgodniona koncepcja rozwi ązań z inwestorem 
6.Wizja i pomiary terenu  
7.Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowani a Przestrzennego 
8.Badania geologiczne posadowienia obiektu. 
9.Warunki techniczne przył ączenia i zapewnienia odbioru/dostawy mediów. 
10.Obowi ązuj ące przepisy prawa budowlanego i warunków techniczny ch dla budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
 
PROGRAM UśYTKOWY I PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: 
 
 Projekt został opracowany na podstawie zatwierdzon ego przez Inwestora 
Programu Funkcjonalno U Ŝytkowego w zakresie przyszłej  funkcji i przeznacze nia 
obiektu, zatwierdzonej przez Inwestora koncepcji pr ojektowej obiektu oraz w 
zgodno ści zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospoda rowania Przestrzennego 
– zał ącznik do dokumentacji. 
 
Program u Ŝytkowy obiektu projektowanego zakłada wykonanie obi ektu hali 
sportowej, wolnostoj ącej o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwnic zenia. 
W kondygnacji przyziemia   
W poziomie parteru zaprojektowano hal ę spotow ą główna wraz z zapleczem 
sztniowym, technicznym i socjalnym. W poziomie pier wszego pi ętra zaprojektowano 
widowni ę z zapleczem higieniczno sanitarnym oraz siłowni ę, sal ę aerobiku i 
pomieszczenia techniczne. 
 
Cało ść w zakresie komunikacji pionowej obsługuj ą dwie klatki schodowe pełni ące 
równie Ŝ funkcj ę ewakuacyjne. Na poszczególnych kondygnacjach klatk a schodowa 
jest oddzielona od komunikacji poziomej, wewn ątrzkondygnacyjnej. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: 
 
KATEGORIA XV, k = 9,0 w = 2,5 obiekt niski[N], dwie  kondygnacje nadziemne.  
 
Budynek w kategorii zagro Ŝenia ludzi ZL I [N] – projekt wymaga uzgodnienia pr zez 
rzeczoznawc ę do spraw zabezpiecze ń p.po Ŝ.   
 
DANE TECHNICZNE INWESTYCJI: 
 
Szeroko ść: 35,58 m  
Długo ść: 44,93 m 
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Wysokość: 11,32 m – kalenica 
          9,50 m – okap 

 
ZESTAWIE POWIERZCHNI DLA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI 
 
KONDYGNACJA NR 1 [+-0,00]:  
 
 
 

Pom. nr Opis pomieszczenia Powierz. [m 2] WYKOŃCZENIE POSADZKI 

1. Kotłownia gazowa 16,47 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

2. Pomieszczenie biurowe 11,50 Gamrat [Specjal 43] 

3. Komunikacja z klatk ą 
schodow ą nr 1 

26,02 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

3a. Wiatrołap 7,09 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

4. Szatnia ogólna 16,55 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

4a. Pomieszcz. techniczne 5,20 Płytki gresowe antyp oślizgowe 

5. WC niepełnosprawni 6,16 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

6. W ęzeł sanitarny 7,56 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

6a. WC 1,72 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

7. Pomieszcz. trenerów 13,73 Gamrat [Specjal 43] 

8. Szatnia nr 1 16,30 Gamrat [Specjal 43] 

9. W ęzeł sanitarny 6,64 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

10. WC 2,02 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

11. WC 2,02 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

12. W ęzeł sanitarny 6,64 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

13. Szatnia nr 2 16,62 Gamrat [Specjal 43] 

14. Szatnia nr 3 16,76 Gamrat [Specjal 43] 

15. W ęzeł sanitarny 6,64 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

16. WC 2,02 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

17. WC 2,02 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

18. W ęzeł sanitarny 6,64 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

19. Szatnia nr 4 16,98 Gamrat [Specjal 43] 

20. Komunikacja z klatk ą 
schodow ą nr 2 

19,40 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

21. Komunikacja 46,20 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

22. Pom. socjalne 13,64 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

23. Pom. gospodarcze 6,94 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

24. Magazyn sprz ętu 17,24 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

25. Gimnast. korekcyjna 39,02 Gamrat [Sport] 

26. Sala główna 1083,15 Gamrat [Sport] 

27. Magazyn sprz ętu 21,59 Gamrat [Sport] 

RAZEM KONDYGNACJA NR 1: 1460,48  
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KONDYGNACJA NR 2 [+3,74]:  
 

Pom. nr Opis pomieszczenia Powierz. [m 2] WYKOŃCZENIE POSADZKI 

28. Komunikacja 30,15 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

29. Wentylatorownia 28,88 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

30. Pokój s ędziów 15,37 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

31. Zaplecze sanitarne 5,11 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

32. WC 2,02 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

33. Przedsionek 6,70 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

34. WC m ęskie 14,82 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

35. WC damskie 12,03 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

36. Przedsionek 7,06 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

37. Aerobik 21,68 Gamrat [Sport] 

38. Zaplecze sanitarne 5,08 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

39. WC 2,02 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

40. Szatnia 14,18 Gamrat [Specjal 43] 

41. Komunikacja 22,78 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

42. Siłownia 37,21 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

43. Komunikacja 68,78 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

44 Widownia 236 miejsc 124,64 Płytki gresowe antypo ślizgowe 

RAZEM KONDYGNACJA NR 2: 418,51  

 
 
ZESTAWIENIE Ł ĄCZNE KONDYGNACJI 
 

RAZEM KONDYGNACJA NR 1[+-0,00]:  1460,48 
 

RAZEM KONDYGNACJA NR 2[+3,74]:  418,51 
 

ŁĄCZNIE BUDYNEK: 1878,99 
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2. form ę archite ktoniczn ą i funkcj ę obiektu budowlanego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy oraz sposób spełnienia 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1; 

 
FORMA I FUNKCJA:   
 Projekt został opracowany pod k ątem formy i funkcji ści śle według 
wytycznych Inwestora w oparciu obowi ązuj ące przepisy. Lokalizacja obiektu na 
ternie wolnym przypisanym do obiektów szkolnych. Br yła prosta dostosowana do 
budynków s ąsiednich, dobrze komponuje si ę z zastanym krajobrazem.  
W wyniku działa ń projektowych w obiekcie otrzymano pełnowymiarow ą hal ę sportow ą 
z zapleczem i widowni ą, obsługiwan ą przez dwie klatki schodowe.   
 Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne u Ŝytkowe, jest niepodpiwniczony, 
kryty dachem dwuspadowym. Funkcja zaprojektowana zg odnie z przeznaczeniem 
obiektu [technologia w oparciu o przepisy szczegóło we] – forma prosta. 
 
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ART 5 UST.1:   
1a)  zastosowane rozwi ązania konstrukcyjne zawarte w projekcie wynikaj ą z wyników 
przeprowadzonych bada ń geologicznych, charakteru obiektu oraz jego wielko ści, w 
sposób szczegółowy rozwi ązania konstrukcyjne zapewniaj ące bezpiecze ństwo 
konstrukcji zostały przedstawione w Rozdziale nr 2 projektu budowlanego PT 
bran Ŝy konstrukcyjnej 
 
1b)  obiekt zaliczony do ZL I klasa „C” - wymaga opinio wania przez rzeczoznawc ę 
do spraw P.Po Ŝ. Rozwi ązania zapewniaj ące bezpiecze ństwo po Ŝarowe obiektu zostały 
opracowane w pkt 11 niniejszego opisu oraz zostały zatwierdzone przez 
Rzeczoznawc ę do spraw zabezpiecze ń p.po Ŝ.   
 
1c)  obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowi ązuj ącymi normami, spełniono 
wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa u Ŝytkowania obiektu w oparciu o Dział VII  
Rozporz ądzenia, 
 
1d)  warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały w projekcie 
spełnione zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami w oparciu o Dział VIII 
Rozporz ądzenia, uzyskano opini ę Rzeczoznawcy z zakresie BHP i SANEPiD 
 
1e)  nie wyst ępuj ą czynniki zewn ętrzne powoduj ące konieczno ść zastosowania 
zabezpiecze ń przed drganiami i hałasem, jak równie Ŝ sposób eksploatacji obiektu 
nie rodzi takiej potrzeby, 
 
1f)  projekt spełnia wymogi oszcz ędności energii, zaprojektowano przegrody o 
wła ściwych parametrach okre ślaj ących izolacyjno ść ciepln ą - ściany zewn ętrzne 
zaprojektowano z pustaków ceramicznych Porotherm44P +W na zaprawie 
termoizolacyjnej w układzie ściany jednowarstwowej, słupy i rygle Ŝelbetowe 
docieplono styropianem o podwy Ŝszonych wła ściwo ściach izolacyjnych typu 
Termoorganika Platinum Ściana gr. 8 cm. Stropodach izolowany wełn ą mineraln ą gr. 
25 cm w połaci dachowej od zewn ątrz. 
Obiekt ogrzewany układem centralnego ogrzewania z p rojektowanej kotłowni 
gazowej, system wentylacyjny nawiewno – wywiewny zo stał wyposa Ŝony w nagrzewnice 
wodne do podgrzewu powietrza nawiwanego oraz w wymi nniki krzy Ŝowe do odzysku 
ciepła z powietrza wywiewanego. 
 
2a)  zaopatrzenie w wod ę i energi ę elektryczn ą zgodnie z warunkami 
przył ączeniowymi – w zał ączeniu,  
 
2b)  usuwanie ścieków i wód opadowych odbywa ć si ę b ędzie do kanalizacji zgodnie z 
warunkami wydanymi przez wła ściciela sieci [w zał ączeniu], usuwanie odpadów 
stałych zapewni Administrator obiektu na podstawie odr ębnej umowy na świadczenie 
tego typu usług z wyspecjalizowan ą firm ą,        
 
3)  obiekt jest obiektem o konstrukcji która nie wymag a specjalistycznych 
zabiegów dla utrzymania wła ściwego stanu technicznego obiektu, nale Ŝy wykonywa ć 
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okresowe przegl ądy i dokonywa ć bie Ŝących napraw – zgodnie z wymogami jakie ci ąŜą 
na u Ŝytkowniku/administratorze obiektu budowlanego  
 
4) obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych po ruszaj ących si ę na wózkach 
inwalidzkich – zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej 
szeroko ści[wewn ątrz], dost ępność z zewn ątrz bez pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. 
W poziomie parteru zaprojektowano WC przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, ogólnodost ępną. Ponadto zespoły szatniowe nr 1 i 2 posiadaj ą 
po jednym przystosowanym natrysku.   
  
5) dla trenerów zaprojektowano pomieszczeni szatniowe z w ęzłem sanitarnym, 
dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie biurowe [adm inistracja] oraz 
pomieszczenie socjalne. Obiekt jest miejscem pracy stałej dla 4 osób – na 
przyj ęte rozwi ązania uzyskano pozytywn ą opini ę Rzeczoznawcy do spraw BHP 
 
6)  nie dotyczy zakresu opracowania , 
 
7) nie dotyczy zakresu opracowania  - obiekt nie jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie znajduje si ę na terenie obj ętym ochron ą WOKOZ w Opolu 
 
8) usytuowanie obiektu na działce zostało wykonane zgo dnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami budowlanymi z poszanowaniem interesów os ób trzecich oraz w zgodzie z 
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestr zennego – w zał ączeniu, 
 
9)  obiekt projektowany nie ogranicza dost ępu do drogi publicznej oraz nie 
narusza interesów osób trzecich, 
 
10)  zakres projektu obejmuje prace budowlane przy wyko nywaniu, których nale Ŝy 
zastosowa ć ogólne zasady BHP, wymaga sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony 
zdrowia pracy na budowie - informacja w w/w sprawie  w zał ączeniu 
 

3. układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowan e schematy konstrukcyjne (statyczne), 
zało Ŝenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji, w tym dotycz ące obci ąŜeń, oraz podstawowe wyniki  
tych oblicze ń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych -  wyniki ewentualnych bada ń 
doświadczalnych, rozwi ązania konstrukcyjno- materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu, kategori ę geotechniczn ą obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posa dowienia oraz 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górnicze j, rozwi ązania konstrukcyjno- materiałowe 
wewnętrznych i zewn ętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowan ia przebudowy, 
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nale Ŝy doł ączy ć oc enę techniczn ą obejmuj ącą, w 
uzasadnionych wypadkach, tak Ŝe ocen ę aktualnych warunków geologiczno- in Ŝynierskich i stan 
posadowienia obiektu budowlanego; 

  
 
Przedmiotowa hala została zaprojektowana jako konst rukcja Ŝelbetowa ramowa z 
wypełnieniem ceramicznym. Hala widowiskowo sportowa  jest cz ęści ą 
jednokondygnacyjn ą a cz ęść socjalna została przedzielona stropem i składa si ę z 
dwóch kondygnacji. Obiekt został posadowiony bezpo średnio na gruncie rodzimym za 
pośrednictwem ław i stóp fundamentowych stanowi ących jednolit ą cało ść. 
Konstrukcj ę dachu zaprojektowano w konstrukcji stalowej kratow nicowej w 
wykonaniu indywidualnym. 
FUNDAMENTY – monolityczne z betonu B.25 zbrojone st al ą 34GS w formie ław 
fundamentowych ci ągłych o wysoko ści 0,40 m. W miejscach słupów konstrukcji 
ramowej zaprojektowano poszerzenia stanowi ące stopy fundamentowe dla 
przeniesienia obci ąŜeń skupionych. 
SŁUPY NOŚNE – monolityczne Ŝelbetowe zbrojone stal ą 34GS o wymiarach 0,36/0,36 
m. 
STROPY W CZĘŚCI SOCJALNEJ – typu Filigran. Elementy prefabrykowa ne z płyt ą o 
grubo ści 0,05 m. W strefie nadbetonu przewidziano wkładki  ze styropianu w 
strefach mi ędzybelkowych, dla odci ąŜenia konstrukcji własnej stropu. W miejscach 
gdzie zlokalizowano klatki schodowe, fragmenty przy ległe stopu zaprojektowano 
jako Ŝelbetowe płyty monolityczne o grubo ści 0,12 m. zbrojone siatkami 
zgrzewanymi ze stali 34GS. 
SCHODY I KONSTRUKCJA WIDOWNI – zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe, 
zbrojone stal ą 34GS. 



KONSORCJUM PROJEKTOWE: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL.  077 4852179,0 500 253 296   
ARP PROJEKTOWANIE Marek Partyka 44–100 GLIWICE UL.STYCZYŃSKIEGO 41-43C/6 TEL 0323321997, 0501605975   

KONSTRUKCJA DACHU – stalowa z kratownic indywidualn ych spawanych z profili 
walcowanych zamkni ętych, na których uło Ŝone zostan ą płatwie pod pokrycie dachu. 
Płatwie z profili walcowanych IPE-220 spawane do pa sów górnych kratownic w 
węzłach. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T-55 na k tórej uło Ŝono izolacj ę 
termiczn ą z wełny mineralnej twardej i pokrycie z 2-ch warst w papy 
termozgrzewalnej (alternatywnie dopuszcza si ę zastosowanie przepony z PVC). Na 
pasach dolnych kratownic no śnych przewidziano uło Ŝenie rygli poprzecznych z 
profili IPE-120, które stanowi ć b ędą elementy no śne dla sufitów podwieszonych 
systemowych oraz instalacji wentylacji, o świetlenia i elektrycznej. 
Dla zamocowania elementów konstrukcji dachu do Ŝelbetowej konstrukcji ramowej 
przewidziano wykonanie marek stalowych zabetonowany ch w słupach i ryglach. 
 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY. 
11. Beton B.25 
12. Stal zbrojeniowa 34GS i StO 
13. Stal profilowa St3S 
14. Elektrody EA 1.46 
 
ZALECENIA WYKONAWCZE. 
− Wszystkie roboty nale Ŝy wykonywa ć pod nadzorem osób posiadaj ących uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w b udownictwie – uprawnienia 
budowlane. 

− Roboty ziemne wykonywa ć pod nadzorem słu Ŝb geologicznych. W przypadku 
stwierdzenia, Ŝe w poziomie posadowienia fundamentów wyst ępuj ą warstwy 
słabono śne nale Ŝy dokona ć wymiany gruntu. 

− Wszystkie stosowane materiały powinny by ć dopuszczone do stosowania na rynku 
polskim i posiada ć odno śne certyfikaty lub świadectwa. 

− Dostarczany na budow ę beton powinien posiada ć deklaracje zgodno ści producenta 
i podczas betonowania powinny by ć pobierane próbki i po 28 dniach powinny by ć 
badane metodami niszcz ącymi. 

− Kratownice dachowe powinny posiada ć certyfikat wytwórcy. 
 

UWAGA: SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA, WYNIKI ORAZ RYSUNKI UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO 
ZNAJDUJĄ SI Ę W ROZDZIALE NR 2 OPRACOWANIA BRANśY KONSTRUKCYJNEJ, KTÓRA JEST 
INTEGRALNĄ CZ ĘŚCI Ą NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.  

 
 
Izolacje przeciwwodne:  
− przeciwilgociowe poziome: 

a)na ławach fundamentowych: ta śmy izolacyjne odcinaj ące 
b)na górze rygli poziom -0,10: ta śmy izolacyjne odcinaj ące 

− przeciwilgociowa pionowa: Deitermann Superfex100 gr . 4 mm  
 
− wewnętrzne:  

a)łazienki, komunikacja pozioma - Deitermann Superf ex1 
b)stropowe: folia PE 

 Izolacje termiczne:  
− posadzka na gruncie: styropian Termoorganika Fundam ent Gold gr. 5 cm 
− słupy, rygle: styropian Termoorganika Platinum Ściana gr. 8 cm 
− dach: w połaci od góry - wełna mineralna Monrock Ma x Rockwool gr. 25cm 

 
Izolacje akustyczne:  
− stropowe: płyty z wełny mineralnej Rockwool Stropro ck gr. 3 cm 
− kanały wentylacyjne: otulina kanałów z wełny minera lnej gr. 2 cm  
 
Posadzki  
cz ęść sportowa:  
− wykończenie  

a)sala główna: wykładzina sportowa [Gamrat Sport] n a podkładzie z warstwowej 
podłogi legarowej 
b)gimnastyka korekcyjna, aerobik, siłownia: wykładz ina sportowa [Gamrat 
Sport] na macie punktowo elastycznej 
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klatka schodowa + komunikacja pozioma, pomieszczeni a higienicznosanitarne:  
− płytki gresowe barwione w masie 30*30 cm antypo ślizgowe 
szatnie, pom. biurowe:  wykładzina elastyczna [Gamrat Specjal 43] 
 
Tynki i okładziny:  
 
wewnętrzne: maszynowe Kreisel + gład ź wapienna Kreisel 
wykończenie ścian łazienek i WC do wysoko ści 205 cm z płytek ceramicznych  
zewnętrzne: maszynowe Kreisel  
cokół, pochylnia: strukturalny Mozatynk-S 050 Kreis el 

  
Malowanie:  
 
− wewnętrzne: farby dyspresyjne jasne 
− zewnętrzne: farby silikonowe, zgodnie z kolorystyk ą 
 
Stolarka:  
 
− okna: z PCV pi ęciokomorowe – zgodnie z zestawieniem stolarki w pro jekcie 

wykonawczym 
− drzwi zewn ętrzne: stolarka aluminiowa profil ciepły 
− drzwi wewn ętrzne: aluminiowe [wej ście główne], stalowe – zgodnie z 

zestawieniem stolarki 
 
Pokrycie dachu:  
 
− blacha trapezowa TR 55 gr. 0,7 mm ocynkowan ą [warstwa no śna] 
− warstwa górna pokrycia dwie warstwy papy termozgrze walnej na wełnie 

mineralnej 
 
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH PRZY ZACHOWANIU TAKICH SAMYCH LUB 
LEPSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH ZAMIENNIKA W STOSUNKU DO 
MATERIAŁU PRZYJĘTEGO W PROJEKCIE. ZAMIANA NASTĘPUJE NA PISEMNY WNIOSEK - PODLEGA 
SPRAWDZENIU I PISEMNEMU ZATWIERDZENIU PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU. 
 

4 . 
 

W stosunku do obiektu u Ŝyteczno ści publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinneg o -  
sposób zapewnienia warunków niezb ędnych d o korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególno ści poruszaj ące si ę na wózkach inwalidzkich; 

 
Obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych po ruszaj ących si ę na wózkach 
inwalidzkich – zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej 
szeroko ści[wewn ątrz], dost ępność z zewn ątrz BEZ pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Obiekt nie posiada barier architektonicznych utrudn iaj ących dost ępność osobom 
niepełnosprawnym, zwłaszcza poruszaj ącym si ę na wózkach inwalidzkich. 
Szczegółowe rozwi ązania znajduj ą si ę w cz ęści rysunkowej opracowania. 
 
 

5. w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub  technicznego -  podstawowe dane 
technologiczne oraz współzale Ŝności urz ądze ń i wyposa Ŝenia zwi ązanego z przeznaczeniem 
obiektu i jego rozwi ązaniami budowlanymi; 

 
NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA - zaprojektowana powierzchnia usługowo – 
handlowa na etapie projektowania nie posiadała przy pisanej funkcji, po jej 
okre śleniu nale Ŝy wykona ć projekt adaptacji zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, 
obecnie zakłada si ę przekazanie lokalu w stanie deweloperskim.  
 

6. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwi ązania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawi ązuj ące do warunków terenu wyst ępuj ących wzdłu Ŝ jego trasy, oraz 
rozwi ązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym zna czeniu 
dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa, z uwzgl ędnieniem 
wymaganych stref ochronnych; 
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NIE DOTYCZY ZAKRESU OPRACOWANIA  
  

7. rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa Ŝenia budowlano- instalacyjnego, zapewniaj ące 
uŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem, w szczególno ści instalacji i 
urz ądze ń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjny ch, klimatyzacyjnych, 
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a tak Ŝe sposób 
powi ązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zew nętrznymi i punkty pomiarowe, 
zało Ŝenia przyj ęte do oblicze ń instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze ń, z 
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko ści urz ądze ń budowlanych; 

 
Obiekt projektowany wykorzystuje projektowane przył ącza zgodnie z wydanymi 
warunkami dostawy, zasilania i odbioru. 
 
Instalacja elektryczna, teletechniczna:  od podstaw zgodnie z wydanymi warunkami 
przył ączenia obiektu, rozprowadzenie niezale Ŝne w mieszkaniach z opomiarowaniem 
indywidualnym lokali – wg projektu wykonawczego bra nŜy elektrycznej. Projekt 
budowlany w zał ączeniu Rozdział nr 4 dokumentacji budowlanej. 
 
Instalacja wod – kan:  od podstaw, wg projektu wykonawczego bran Ŝy instalacyjnej 
Projekt budowlany w zał ączeniu Rozdział nr 3 dokumentacji budowlanej. 
 
Instalacja CO:  cały obiekt zasilany z projektowanej kotłowni gazo wej, układ 
wodny, grzejnikowy - wg projektu wykonawczego bran Ŝy instalacyjnej. Projekt 
budowlany w zał ączeniu Rozdział nr 3 dokumentacji budowlanej. 
 
Instalacja gazowa:  obiekt zasilany z miejskiej sieci gazowej[kotłowni a gazowa], 
ponadto nie wystepuj ą inne urz ądzenia gazowe - wg projektu wykonawczego bran Ŝy 
instalacyjnej. Projekt budowlany w zał ączeniu Rozdział nr 3 dokumentacji 
budowlanej. 
 
Instalacja piorunochronowa:  od podstaw dla całego obiektu - wg projektu 
wykonawczego bran Ŝy elektrycznej.  
 
Zało Ŝenia przyj ęte do oblicze ń, ich wyniki wraz z uzasadnieniem doboru rodzaju i 
wielko ści urz ądze ń zostały przedstawione w Rozdziałach nr 3 i 4 dokum entacji 
budowlanej. 
 
 

8. rozwi ązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądze ń instalacji technicznych, w 
tym przemysłowych i ich zespołów tworz ących cało ść techniczno- uŜytkow ą, decyduj ącą o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego , w tym charakterystyk ę i odno śne 
parametry instalacji i urz ądze ń technologicznych, maj ących wpływ na architektur ę, 
konstrukcj ę, instalacje i urz ądzenia techniczne zwi ązane z tym obiektem; 

 
W obiekcie zastosowano trzy centrale wentylacyjne f irmy VTS Clima, które zostan ą 
wykonane w zaprojektownym pomieszczeniu wentylatoro wni [VS100 1 szt.] oraz na 
dachu [VS21 2 szt.] – cało ść technologii, monta Ŝu i odbioru technicznego 
spoczywa na dostawcy. Projekt obejmuje wykonanie  p odej ść i pomieszczenia 
wydzielonego. 
Dobór urz ądze ń i wszystkie dane dotycz ące układów instalacji technicznych s ą 
zawarte w Rozdziale nr 3 niniejszej dokumentacji  
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9. charakterystyk ę energetyczn ą obiektu budowlanego, z wyj ątkiem obiektów wymienionych w 
art. 20 ust. 3 pkt 2, okre ślaj ącą w zale Ŝności od potrzeb: 
a) bilans mocy urz ądze ń elektrycznych oraz zu Ŝywaj ących inne rodzaje energii, 
stanowi ących jego stałe wyposa Ŝenie budowlano- instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urz ądze ń słu Ŝących do celów technologicznych zwi ązanych z przeznaczeniem obiektu, 
b) w stosunku do budynku wyposa Ŝonego w instalacje grzewcze lub chłodnicze -  
wła ściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a 
tak Ŝe przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawno ści energetycznej instala cji grzewczej i innych urz ądze ń maj ących 
wpływ na gospodark ę ciepln ą obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, 
d) dane wykazuj ące, Ŝe przyj ęte w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwi ązania 
budowlane i instalacyjne spełniaj ą wymaga nia dotycz ące oszcz ędności energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych; 

    
Ad. a 
Dane zawarte w oddzielnym opracowaniu bran Ŝowym – Rozdział nr 4 
 
Ad. b 
Właściwo ści cieplne przegród: 
Zgodne w wymogami technicznymi  
 
Ad. c 
Dane zawarte w oddzielnym opracowaniu bran Ŝowym 
 
Ad. d 
W projekcie architektoniczno – budowlanym przyj ęto materiały i urz ądzenia, które 
spełniaj ą wymogi oszcz ędności energii, przegrody zostały zaprojektowane pod 
kątem zapewnienia wła ściwej izolacyjno ści cieplnej, natomiast moce urz ądze ń 
grzewczych dostosowano do zapotrzebowania obiektu w ynikaj ącego z oblicze ń 
zawartych w opracowaniach bran Ŝowych. 
Szczegółowe dobory materiałów zostały przedstawione  w cz ęści rysunkowej, a w 
oddzielnych tomach zał ączono atesty, aprobaty i dopuszczenia dla podstawow ych 
materiałów u Ŝytych w projekcie. Obiekt posiada system odzysku ci epła z układu 
wentylacyjnego. 
 
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH PRZY ZACHOWANIU TAKICH SAMYCH LUB 
LEPSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH ZAMIENNIKA W STOSUNKU DO 
MATERIAŁU PRZYJĘTEGO W PROJEKCIE. ZAMIANA NASTĘPUJE NA WNIOSEK - PODLEGA 
SPRAWDZENIU I PISEMNEMU ZATWIERDZENIU PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU. 
 
 
 

10. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obie kty s ąsiednie pod wzgl ędem: 
a) zapotrzebowania i jako ści wody oraz ilo ści, jako ści i sposobu odprowadzania ścieków, 
b) emisji zanieczyszcze ń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z p odaniem ich 
rodzaju, ilo ści i zasi ęgu rozprzestrzeniania si ę, 
c) rodzaju i ilo ści wytwarzanych odpadów, 
d) emisji hałasu oraz wibracji, a tak Ŝe promieniowania, w szczególno ści jonizuj ącego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóce ń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników  i 
zasi ęgu ich rozprzestrzeniania si ę, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, w tym gleb ę, 
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza ć, Ŝe przyj ęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwi ązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ogran iczaj ą lub eliminuj ą 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y 
budowlane, zgodnie z odr ębnymi przepisami; 

 
Ad a) zgodnie z wydanymi warunkami przył ączeniowymi  
 
Ad b)  nie dotyczy – obiekt projektowany nie wytwarza zan ieczyszcze ń gazowych, 
zapachów, pyłowych i płynnych w rozumieniu Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 
09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 
 
Ad c)  odpady bytowe wytwarzane nie stanowi ą zagro Ŝenia i b ędą odbierane przez 
Zakład Oczyszczania Miasta na podstawie wła ściwej umowy  
 
Ad d)  nie dotyczy 
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Ad e)  na terenie działki w zakresie obj ętym inwestycj ą wyst ępuje drzewostan 
przewidziany do wyci ęcia [8 szt. lipy drobnolistnej] zgodnie z wydan ą decyzj ą[w 
zał ączeniu], obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany 
został na terenie przeznaczonym do tego typu zabudo wy, przyj ęte w projekcie 
rozwi ązania eliminuj ą zagro Ŝenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 
 
Planowana inwestycja nie ma wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, po z. 2573) § 2 i 3 nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz nie w yst ępuje 
konieczno ść sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 

11. warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej okre ślone w odr ębnych przepisach. 

 
Budynek u Ŝyteczno ści publicznej, niski[N] – ZL I  
  
Zgodnie z § 212 ust 2 – tabela, okre ślamy dla obiektu klas ę odporno ści po Ŝarowej 
na warto ść „C” co pozwala nam przyj ąć wymagania odporno ści ogniowej, które s ą 
wymagane dla projektowanego obiektu : 
 

Kl. odp. 
PoŜ. 

budynku 

Klasa odporno ści ogniowej elementów budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop[1] ściana 
zewnętrzna[1

],[2] 

ściana 
wewnętrzna[1

] 

przekrycie 
dachu[3] 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R 15  REI 60 EI 30 EI 15  E 15  

 
Oznaczenia w tabeli:   
R - no śność ogniowa (w minutach), okre ślona zgodnie z Polsk ą Norm ą dotycz ącą 
zasad ustalania klas odporno ści ogniowej elementów budynku,  
E - szczelno ść ogniowa (w minutach), okre ślona jw., 
I - izolacyjno ść ogniowa (w minutach), okre ślona jw.,  
(-) - nie stawia si ę wymaga ń.  
[1] Je Ŝeli przegroda jest cz ęści ą głównej konstrukcji no śnej, powinna spełnia ć 
tak Ŝe kryteria no śności ogniowej (R) odpowiednio do wymaga ń zawartych w kol. 2 i 
3 dla danej klasy odporno ści po Ŝarowej budynku.  
[2] Klasa odporno ści ogniowej dotyczy pasa mi ędzykondygnacyjnego wraz z 
poł ączeniem ze stropem.  
[3] Wymagania nie dotycz ą na świetli dachowych, świetlików, lukarn i okien 
połaciowych (z zastrze Ŝeniem § 218), je śli otwory w połaci dachowej nie zajmuj ą 
wi ęcej ni Ŝ 20% jej powierzchni.  
[4] Dla ścian komór zsypu wymaga si ę E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.  
 
Po wykonaniu projektu nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe powy Ŝsze wymagania zostały 
spełnione. 
 
Dla pomieszczenia kotłowni gazowej spełnino wymagan ia odporno ści ogniowej: 
− ściany wewn ętrzne:  EI60 
− strop   EI60 
− drzwi   EI30 
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STREFY POśAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOśAROWE: 
 
W zwi ązku z ł ączn ą powierzchni ą wszystkich kondygnacji, obiekt traktujemy jako 
jedn ą stref ę po Ŝarow ą ZL – nie projektuje si ę oddziele ń przeciwpo Ŝarowych. 
 
Dopuszczalne powierzchnie stref po Ŝarowych: 
 

Dopuszczalna powierzchnia strefy po Ŝarowej w m2 

w budynku wielokondygnacyjnym 

Kategoria 
zagro Ŝenia ludzi 

w budynku o jednej 
kondygnacji nadziemnej 

(bez ograniczenia 
wysoko ści) 

niskim  

(N)  

średniowysokim  

(SW) 

wysokim i 
wysoko ściowym 

(W) i (WW) 

1 2 3 4 5 

ZL I, ZL III, 
ZL IV, ZL V 

10 000 8 000  5 000 2 500 

 
DROGI EWAKUACYJNE: 
 
Dla budynku jako zało Ŝenie wyj ściowe do obliczenia minimalnej koniecznej 
szeroko ści dróg ewakuacyjnych przyj ęto nast ępuj ące warto ści: 
− maksymaln ą liczb ę u Ŝytkowników mog ących jednocze śnie przebywa ć na danej 

kondygnacji przyj ęto > 50 osób 
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono konieczno ść zastosowania dwóch wyj ść 
ewakuacyjnych z ka Ŝdej kondygnacji (szer. skrzydła 90 cm + 30 cm), nat omiast 
szeroko ść minimaln ą klatki schodowej okre ślono na 180 cm w świetle por ęczy.  
 
Szeroko ści poziomych dróg ewakuacyjnych przyj ęto analogicznie jak przy 
obliczaniu szeroko ści klatek schodowych. 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi nie wyst ępuje konieczno ść obudowy klatki 
schodowej z zastosowaniem oddymiania. 
   
WYPOSAśENIE WNĘTRZ:   
 
a] widownia: 
− siedziska SO-05 Prostar niepalne, w pi ęciu rz ędach, rz ędy przy ścienne po 8 

szt, pozostałe maksymalnie 16 szt. 
− szeroko ść przej ść 45 cm w świetle elementów stałych 
b] sufity niepalne i niekapi ące podwieszane w sysytemowych rozwi ązaniach Rigips 
c] przestrze ń pomi ędzy sufitem a dachem podzieli ć na sektory nie wi ększe ni Ŝ 
1000 m 2 przegrodami pełnymi w systemie Rigips z materiałów  niepalnych, przej ścia  
kanałów wentylacyjnych przez przegrody zaopatrzy ć w klapy p.po Ŝ – zgodnie z 
projektem wykonawczym 
d] kanały wentylacyjne przechodz ące przez kotłowni ę gazow ą obudowa ć do 
odporno ści ogniowej EI60 
 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOśAROWA: 
 
W zwi ązku z brakiem konieczno ści zastosowania stałych systemów ga śniczych 
przyj ęto do zaopatrzenia przeciwpo Ŝarowego miejsk ą sie ć wodoci ągową przy u Ŝyciu 
istniej ących hydrantów zewn ętrznych zlokalizowanych przy drodze. 
 
Wewnętrzna instalacja p.po Ŝ składa si ę z hydrantów H 25 z w ęŜem półsztywnym 
długo ści 30m. Hydranty montowane w szafkach podtynkowych przy wyj ściach z sali 
sportowej na klatki ewakuacyjne [pi ętro] oraz przy wyj ściach głównych z obiektu 
[parter]. Zaprojektowano pi ęć hydrantów 25 w szafkach typu HW-25 W-K-30 
wyposa Ŝonych dodatkowo w ga śnice GP-6x-ABC. Z oblicze ń wynika, Ŝe 
zapotrzebowanie na ga śnice przeno śne dla obiektu wynosi 7 szt.*6kg – w 
komunikacji wyj ściowej umiejscowiono dodatkow ą szafk ę typu G-113 z dwoma 
gasnicami GP-6x-ABC. Spełniono wymóg dot. ilo ści ga śnic.    
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DROGA POśAROWA: 
 
 Obiekt projektowany wymaga zastosowania drogi po Ŝarowej. Zaprojektowano 
drog ę o szeroko ści 4,00 m w odległo ści 5,00 m od budynku, wzdłu Ŝ jego dłu Ŝszego 
boku. Droga została zako ńczona placem manewrowym o wymiarach 20*20 m. Pochyl enie 
podłu Ŝne drogi jest mniejsze ni Ŝ 5%.  
 Zabrania si ę lokalizowania elementów stałych wy Ŝszych ni Ŝ 3,00m pomi ędzy 
drog ą po Ŝarow ą o obiektem projektowanym.  
 Doj ścia z drogi po Ŝarowej do wyj ść ewakuacyjnych utwardzone kostk ą 
betonow ą – szeroko ść doj ścia min. 2,50m.  
 Nawierzchnia drogi utwardzona kostk ą betonowa na podbudowach kamiennych – 
drogowych. Minimalny promie ń łuku zewn ętrznego 11,0 m. 
  
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 
 
Układ elektryczny budynku posiada zaprojektowany ze wnętrzny, główny wył ącznik 
zasilania, zlokalizowany przy wej ściu głównym,  a kable zasilaj ące poprowadzone 
są pod tynkiem z zapewnieniem warunku EI 30. 
Kotłownia gazowa została wyposa Ŝona w detektor gazu powiazany z 
elektromagnetycznym zaworem odcinaj ącym w skrzyni gazomierzowej, oraz z 
sygnalizacj ą d źwi ękową i wizualn ą.  
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INFORMACJA BiOZ 
 
ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje budow ę budynku hali sportowej w Tarnowie Opolskim ul. 
Kopernika dz. nr 1673/202, 2270/202 wraz z  zagospo darowaniem terenu. Cało ść 
dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona. 
 
OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJĄCE ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 
Na placu budowy nie ma obiektów budowlanych podlega j ących rozbiórce. Na bazie 
wolnego terenu zaprojektowano budow ę obiektu od podstaw. 
  
1.  KOLEJNO ŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty ziemne 
1.3. roboty budowlano-monta Ŝowe 
1.4. roboty wyko ńczeniowe 
1.5. maszyny i urz ądzenia techniczne u Ŝytkowane na placu budowy 
 
2. INSTRUKTA ś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
-szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady post ępowania w przypadku wyst ąpienia zagro Ŝenia 
-zasady bezpo średniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiec znymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 
-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzie Ŝy   
obuwia roboczego 
 
3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
 
AD 1.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si ę przed rozpocz ęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiec znych, 
b) wykonania dróg, wyj ść i przej ść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urz ądzenia pomieszcze ń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia o świetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia wła ściwej wentylacji, 
h) zapewnienia ł ączno ści telefonicznej, 
i) urz ądzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien by ć w miar ę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko ść ogrodzenia powinna wynosi ć co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by ć wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn  budowlanych. 
Szeroko ść ci ągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi ć co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów u Ŝywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nal eŜy wyznaczy ć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szeroko ść dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót pow inna by ć dostosowana 
do u Ŝywanych środków transportowych. 
Drogi i ci ągi piesze na placu budowy powinny by ć utrzymane we wła ściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składowa ć materiałów, sprz ętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochyl nie, po których dokonuje si ę 
r ęcznego przenoszenia ci ęŜarów nie powinny mie ć spadków wi ększych ni Ŝ 10%. 
Przej ścia i strefy niebezpieczne powinny by ć o świetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przej ścia o pochyleniu wi ększym ni Ŝ 15 % nale Ŝy zaopatrzy ć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odst ępach nie mniejszych ni Ŝ 0,40 m lub schody o szeroko ści nie 
mniejszej ni Ŝ 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrad ą. 
Balustrada składa si ę z deski kraw ęŜnikowej o wysoko ści 0,15 m i por ęczy 
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ochronnej umieszczonej na wysoko ści 1,10 m. 
Wolną przestrze ń pomi ędzy desk ą kraw ęŜnikow ą a por ęcz ą nale Ŝy wypełni ć w sposób 
zabezpieczaj ący pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagro Ŝenie spadania z wysoko ści 
przedmiotów, powinna by ć ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemo Ŝliwiaj ący dost ęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie mo Ŝe wynosi ć   mniej ni Ŝ 1/10 wysoko ści , z której mog ą spada ć 
przedmioty, lecz nie mniej ni Ŝ 6,0 m. 
Przej ścia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebez piecznej powinny by ć 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdowa ć si ę na wysoko ści nie mniejszej ni Ŝ 2,4 m nad 
terenem w najni Ŝszym miejscu i by ć nachylone pod k ątem 45 w kierunku źródła 
zagro Ŝenia. 
Pokrycie daszków powinno by ć szczelne i odporne na przebicie przez spadaj ące 
przedmioty. 
UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowa ń lub miejsc składowania narz ędzi, 
sprz ętu, materiałów jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na tereni e budowy powinny by ć 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u Ŝytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagro Ŝenia po Ŝarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 
pora Ŝeniem pr ądem elektrycznym. 
Roboty zwi ązane z podł ączeniem, sprawdzaniem, konserwacj ą i napraw ą instalacji i 
urz ądze ń elektrycznych mog ą by ć wykonywane wył ącznie przez osoby posiadaj ące 
odpowiednie uprawnienia. 
 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, s kładowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urz ądze ń budowlanych bezpo średnio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległo ści liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów, mniejszej ni Ŝ: 
a)3,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym nie przekraczaj ącym 1 KV, 
b)5,0 m - dla linii i napi ęciu znamionowym powy Ŝej 1 KV, lecz nieprzekraczaj ącym 
15 KV, 
c)10,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym powy Ŝej 15 KV, lecz 
nieprzekraczaj ącym 30 KV, 
d)15,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym powy Ŝej 30 KV, lecz 
nieprzekraczaj ącym 110 KV, 
e)30,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym powy Ŝej 110 KV. 
 
śurawie samojezdne, koparki i inne urz ądzenia ruchome, które mog ą zbli Ŝyć si ę na 
niebezpieczn ą odległo ść  do  w/w napowietrznych  lub  kablowych  linii 
elektroenergetycznych, powinny by ć wyposa Ŝone w sygnalizatory napi ęcia. 
Rozdzielnice budowlane pr ądu elektrycznego znajduj ące si ę na terenie budowy 
nale Ŝy zabezpieczy ć przed dost ępem osób nieupowa Ŝnionych. 
Rozdzielnice powinny by ć usytuowane w odległo ści nie wi ększej ni Ŝ 50,0 m od 
odbiorników energii. 
Przewody  elektryczne  zasilaj ące   urz ądzenia   mechaniczne   powinny  by ć 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poł ączenia z urz ądzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniaj ący bezpiecze ństwo pracy osób 
obsługuj ących takie urz ądzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz ądze ń elektrycznych pod wzgl ędem 
bezpiecze ństwa powinny by ć przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesi ącu, 
natomiast kontrola stanu i oporno ści izolacji tych urz ądze ń, co najmniej dwa 
razy w roku, a ponadto:  
a) przed uruchomieniem urz ądzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ęści   
elektrycznych i mechanicznych, 
b)przed uruchomieniem urz ądzenia, je Ŝeli urz ądzenie było nieczynne przez ponad  
miesi ąc, 
c)  przed uruchomieniem urz ądzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urz ądze ń ochronnych ró Ŝnicowopr ądowych w w/w 
instalacjach, nale Ŝy sprawdza ć ich działanie ka Ŝdorazowo przed przyst ąpieniem do 
pracy. 
Dokonywane naprawy i przegl ądy urz ądze ń elektrycznych powinny by ć odnotowywane w 
ksi ąŜce konserwacji urz ądze ń. 
Nale Ŝy zapewni ć dostateczn ą ilo ść wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
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na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych,  gospodarczych i 
przeciwpo Ŝarowych. 
Ilo ść wody do celów higienicznych przypadaj ąca dziennie na ka Ŝdego pracownika 
jednocze śnie zatrudnionego nie mo Ŝe by ć mniejsza ni Ŝ: 
a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, truj ącymi lub 
zaka źnymi albo powoduj ącymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypad ku 
korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudz ących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagaj ących zapewnienia nale Ŝytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l 
w przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". 
Niezale Ŝnie od ilo ści wody okre ślonej w pkt. „a" , „b", „c" nale Ŝy zapewni ć co 
najmniej 2,5 l na dob ę na ka Ŝdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza 
budynkami, wymagaj ącej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, pl ace itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uc i ąŜliwych nale Ŝy zapewni ć: 
posiłki wydawane ze wzgl ędów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i 
temperatura powinny by ć dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
 
Posiłki profilaktyczne nale Ŝy zapewni ć pracownikom wykonuj ącym prace: 
zwi ązane z wysiłkiem fizycznym, powoduj ącym w ci ągu zmiany roboczej efektywny 
wydatek energetyczny organizmu powy Ŝej 1500 kcal u m ęŜczyzn i powy Ŝej 1 000 kcal 
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okre sie zimowym; za okres zimowy 
uwaŜa si ę okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
 
Napoje nale Ŝy zapewni ć pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempera turze otoczenia poni Ŝej 10 C  
lub powy Ŝej 25 C. 
Pracownik mo Ŝe przyrz ądza ć sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieni ęŜny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny by ć urz ądzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - 
sanitarne i socjalne - szatnie (na odzie Ŝ robocz ą i ochronn ą), umywalnie, 
jadalnie, suszarnie oraz ust ępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniej ących na terenie budowy pomieszcze ń i 
urz ądze ń higieniczno - sanitarnych inwestora, je Ŝeli przewiduje to zawarta 
umowa. 
Zabrania si ę urz ądzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w pr zypadkach, 
gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane w ykonuje wi ęcej ni Ŝ 20 - 
pracuj ących. 
W takim przypadku, szafki na odzie Ŝ powinny by ć dwudzielne, zapewniaj ące 
moŜliwo ść przechowywania oddzielnie odzie Ŝy roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mog ą by ć stosowane ławki, jako 
miejsca  siedz ące, je Ŝeli s ą one trwale przytwierdzone do podło Ŝa. 
Jadalnia powinna składa ć si ę z dwóch cz ęści: 
b) jadalni wła ściwej, gdzie powinno przypada ć co najmniej 1,10 m powierzchni na 
kaŜdego z pracowników jednocze śnie spo Ŝywaj ących posiłek, 
c) pomieszcze ń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywani a naczy ń 
stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszcze ń higieniczno - sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza si ę ni Ŝsz ą wysoko ść tych pomieszcze ń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny by ć wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urz ądze ń technicznych nale Ŝy wykona ć w sposób 
wykluczaj ący mo Ŝliwo ść wywrócenia, zsuni ęcia, rozsuni ęcia si ę lub spadni ęcia 
składowanych wyrobów i urz ądze ń. 
Materiały drobnicowe powinny by ć uło Ŝone w stosy o wysoko ści nie wi ększej ni Ŝ 
2,0 m, a stosy materiałów workowanych uło Ŝone w warstwach krzy Ŝowo do wysoko ści 
nieprzekraczaj ącej 10 - warstw. 
Odległo ść stosów przy składowaniu materiałów nie powinna by ć mniejsza ni Ŝ: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa ń, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów o   płoty,  słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstru kcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skł adowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy u Ŝyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien by ć wyposa Ŝony w sprz ęt niezb ędny do gaszenia po Ŝarów, 
który powinien by ć regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany,  zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo Ŝarowych. 
Ilo ść i rozmieszczenie ga śnic przeno śnych powinno by ć zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpo Ŝarowych. 
W pomieszczeniach zamkni ętych nale Ŝy zapewni ć wymian ę powietrza, wynikaj ącą z 
potrzeb bezpiecze ństwa pracy. 
Wentylacja powinna działa ć sprawnie i zapewnia ć dopływ świe Ŝego powietrza. 
Nie mo Ŝe ona powodowa ć przeci ągów, wyzi ębienia lub przegrzewania pomieszcze ń 
pracy. 
 
1.2. Roboty ziemne 
Zagro Ŝenia wyst ępuj ące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu  
balustradami; brak przykrycia wykopu),  
- zasypanie pracownika w wykopie w ąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia   ścian   
wykopu przed obsuni ęciem si ę; obci ąŜenie klina naturalnego odłamu  gruntu 
urobkiem pochodz ącym z wykopu), 
− potr ącenie pracownika lub osoby postronnej ły Ŝką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu   budowy lub w miejscu dost ępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 
Roboty ziemne powinny by ć prowadzone na podstawie projektu okre ślaj ącego 
poło Ŝenie instalacji i urz ądze ń podziemnych, mog ących znale źć si ę w zasi ęgu 
prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo średnim s ąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodoci ągowe i kanalizacyjne, 
powinno by ć poprzedzone okre śleniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległo ści w jakiej mog ą by ć one wykonywane od istniej ącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezp ieczne nale Ŝy ogrodzi ć i 
umie ści ć napisy ostrzegawcze. 
 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost ępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, nale Ŝy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w n ocy 
ustawi ć balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Por ęcze balustrad powinny znajdowa ć si ę na wysoko ści 1,10 m od kraw ędzi wykopu. 
 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub  podparcia mog ą by ć 
wykonywane tylko do gł ęboko ści 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren  
przy wykopie nie jest obci ąŜony w pasie o szeroko ści równej gł ęboko ści wykopu. 
Wykopy bez umocnie ń o gł ęboko ści wi ększej ni Ŝ 1,0 m, lecz nie wi ększej od 2,0 m 
moŜna wykonywa ć, je Ŝeli pozwalaj ą na to wyniki bada ń gruntu i dokumentacja 
geologiczno - in Ŝynierska. 
 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno by ć okre ślone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane s ą w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma by ć obci ąŜony w pasie równym gł ęboko ści wykopu, 
- grunt stanowi ą iły skłonne do p ęcznienia, 
- wykopu dokonuje si ę na terenach osuwiskowych, 
- gł ęboko ść wykopu wynosi wi ęcej ni Ŝ 4,0 m. 
JeŜeli wykop osi ągnie gł ęboko ść wi ększ ą ni Ŝ 1,0 m od poziomu terenu, nale Ŝy 
wykona ć zej ście (wej ście) do wykopu. 
Odległo ść pomi ędzy zej ściami (wej ściami) do wykopu nie powinna przekracza ć 20,0 
m. 
Nale Ŝy równie Ŝ ustali ć rodzaje prac, które powinny by ć wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,  ze wzgl ędu na mo Ŝliwo ść 
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wyst ąpienia szczególnego zagro Ŝenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiska ch o gł ęboko ści wi ększej od 
2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabro nione: 
− w odległo ści mniejszej ni Ŝ 0,60 m od kraw ędzi wykopu, je Ŝeli ściany wykopu s ą  

obudowane oraz je Ŝeli obci ąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
− w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, je Ŝeli ściany wykopu nie s ą 

obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywa ć si ę poza granic ą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dop uszcza ć si ę do tworzenia 
nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomi ędzy ścian ą wykopu a kopark ą, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub monta Ŝ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na gł ęboko ści powy Ŝej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudow ą prefabrykowan ą. 
 
1.3. Roboty budowlano - monta Ŝowe 
Zagro Ŝenia wyst ępuj ące przy wykonywaniu robót budowlano - monta Ŝowych: 
- upadek pracownika z wysoko ści (brak zabezpieczenia obrysu stropu  brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzch ni stropu; brak 
zabezpieczenia  otworów prowadz ących na płyty balkonowe); 
- przygniecenie pracownika płyt ą prefabrykowan ą wielkowymiarow ą podczas 
wykonywania  
− robót monta Ŝowych przy u Ŝyciu Ŝurawia budowlanego (przebywanie pracownika w 

strefie zagro Ŝenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczaneg o elementu, 
powi ększonym z ka Ŝdej strony o 6,0 m). 

Roboty monta Ŝowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elemen tów 
wielkowymiarowych mog ą by ć wykonywane na podstawie projektu monta Ŝu oraz planu 
„bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcj ą organizacji monta Ŝu oraz 
rodzajem u Ŝywanych maszyn i innych urz ądze ń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub 
kratownic oraz na dwóch ni Ŝszych kondygnacjach, znajduj ących si ę bezpo średnio 
pod kondygnacj ą na której prowadzone s ą roboty monta Ŝowe, jest zabronione. 
Prowadzenie monta Ŝu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
-przy pr ędko ści wiatru powy Ŝej 10 m/s, 
-przy złej widoczno ści o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, 
-je Ŝeli stanowiska   pracy nie maj ą wymaganego przepisami odr ębnego o świetlenia. 
Odległo ść pomi ędzy skrajni ą podwozia lub platformy obrotowej Ŝurawia a 
zewnętrznymi cz ęściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego p owinna 
wynosi ć co najmniej 0,75 m. 
 
Zabronione jest w szczególno ści: 
- przechodzenia osób w czasie pracy Ŝurawia pomi ędzy obiektami budowlanymi a   
podwoziem  Ŝurawia lub wychylania si ę przez otwory w obiekcie budowlanym, 
- składowania materiałów i wyrobów pomi ędzy skrajni ą Ŝurawia budowlanego lub 
- materiałów pomi ędzy torowiskiem Ŝurawia a konstrukcj ą obiektu budowlanego lub 
jego  tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach monta Ŝowych powinny by ć tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne o świetlenie, bez ostrych cieni i ol śnie ń osób. 
Elementy prefabrykowane mo Ŝna zwolni ć z podwieszenia po ich uprzednim 
zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
W czasie zakładania st ęŜeń monta Ŝowych, wykonywania robót spawalniczych, 
odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków nale Ŝy 
stosowa ć wył ącznie pomosty monta Ŝowe lub drabiny rozstawne. 
 
W czasie monta Ŝu, w szczególno ści słupów, belek i wi ązarów, nale Ŝy stosowa ć 
podkładki pod liny zawiesi, zapobiegaj ące przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabr ykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywaj ące na stanowiskach pracy, znajduj ące si ę na wysoko ści co 
najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinn y by ć zabezpieczone 
balustrad ą przed upadkiem z wysoko ści. 
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Balustradami powinny by ć zabezpieczone: 
- kraw ędzie stropów nieobudowanych ścianami zewn ętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów d źwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone s ą prace lub do których mo Ŝliwy jest 
dost ęp ludzi, nale Ŝy zabezpieczy ć przed mo Ŝliwo ści ą wpadni ęcia lub ogrodzi ć 
balustrad ą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno  mie ć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpiecze ństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy 
poziomej, zamocowanej na wysoko ści około 1,50 m wzdłu Ŝ zewn ętrznej strony 
kraw ędzi przej ścia. 
Wytrzymało ść i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzgl ędnia ć obci ąŜenie 
dynamiczne spadaj ącej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczno ść przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpiecze ństwa szelek bezpiecze ństwa powinna by ć zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomoc ą urz ądzenia samohamuj ącego. 
Długo ść linki bezpiecze ństwa szelek bezpiecze ństwa nie powinna by ć wi ększa ni Ŝ 
1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie s ą wymagane, je Ŝeli linki asekuracyjne s ą mocowane do 
linek urz ądze ń samohamuj ących, ograniczaj ących wyst ąpienie siły dynamicznej w 
momencie  spadania,   zwłaszcza  aparatów  bezpiecz eństwa   lub  pasów bezwład 
nościowych. 
Osoby korzystaj ące z urz ądze ń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 
podestów roboczych powinny by ć dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 
wysoko ści za pomoc ą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale Ŝnie od lin no śnych 
drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, nale Ŝy ustali ć rodzaje prac, które powinny by ć wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,  ze wzgl ędu na mo Ŝliwo ść 
wyst ąpienia szczególnego zagro Ŝenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko ści powy Ŝej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysoko ści. 
 
1.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagro Ŝenia wyst ępuj ące przy wykonywaniu robót wyko ńczeniowych: 
- upadek pracownika z wysoko ści (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprz ętu chroni ącego przed upadkiem z 
wysoko ści przy wykonywaniu robót zwi ązanych z monta Ŝem lub demonta Ŝem 
rusztowania), 
- uderzenie spadaj ącym przedmiotem osoby postronnej korzystaj ącej z ci ągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowan ym obiekcie budowlanym (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty wyko ńczeniowe zewn ętrzne (elewacja budynku) mog ą by ć wykonywane przy 
uŜyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowa ń np. „MOSTOSTAL -BAUMANN", 
„BOSTA- 70", „STALKOL", „RR - 1/30", „PLETTAC", „RO CO - 1". 
Monta Ŝ rusztowa ń, ich eksploatacja i demonta Ŝ powinny by ć wykonane zgodnie z 
instrukcj ą producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy monta Ŝu i demonta Ŝu rusztowa ń oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiada ć wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonuj ące monta Ŝu i demonta Ŝu rusztowa ń obowi ązane s ą do stosowania  
urz ądze ń zabezpieczaj ących przed upadkiem z wysoko ści. 
Przed monta Ŝem i demonta Ŝem rusztowa ń nale Ŝy wyznaczy ć i wygrodzi ć stref ę  
niebezpieczn ą. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by ć wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje si ę wpisem do dziennika budowy lub w protokóle 
odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowa ń systemowych dopuszczalne jest umieszczenie por ęczy 
ochronnej na wysoko ści 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny by ć uziemione i posiada ć instalacj ę 
piorunochronn ą. 
Rusztowania usytuowane bezpo średnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przej ść dla pieszych, powinny posiada ć daszki ochronne i osłon ę z 
siatek ochronnych. 
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowi ązku stosowania balustrad. 
Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne mog ą by ć wykonywane z rusztowa ń składanych typu 
„Warszawa" (roboty tynkarskie, monta Ŝowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych 
(roboty malarskie). 
Monta Ŝ rusztowa ń, ich eksploatacja i demonta Ŝ powinny by ć wykonane zgodnie z 
instrukcj ą producenta. 
Monta Ŝ i demonta Ŝ tego typu rusztowa ń moŜe by ć przeprowadzony tylko i wył ącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jeg o konstrukcji, monta Ŝu i 
demonta Ŝu. 
Rusztowania tego typu powinny by ć wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza si ę wykonywanie robót malarskich przy u Ŝyciu drabin rozstawnych tylko 
do wysoko ści nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny nale Ŝy zabezpieczy ć przed po ślizgiem i rozsuni ęciem si ę oraz zapewni ć 
ich stabilno ść. 
W pomieszczeniach, w których b ędą prowadzone roboty malarskie roztworami 
wodnymi, nale Ŝy wył ączy ć instalacj ę elektryczn ą i stosowa ć zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodowa ć zagro Ŝenia pr ądem elektrycznym. 
 
Przy r ęcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych , pracownicy powinni 
uŜywać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- r ękawice wzmocnione skór ą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroni ącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umo Ŝliwi ć swobod ę ruchu, niezb ędną do wykonywania 
pracy. 
 
1.5. Maszyny i urz ądzenia techniczne u Ŝytkowane na placu budowy 
Zagro Ŝenia wyst ępuj ące przy wykonywaniu robót budowlanych przy u Ŝyciu maszyn i 
urz ądze ń technicznych; 
- pochwycenie ko ńczyny górnej lub ko ńczyny dolnej przez nap ęd (brak pełnej 
osłony nap ędu), 
- potr ącenie pracownika lub osoby postronnej ły Ŝką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu    budowy lub w miejscu dost ępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- pora Ŝenie pr ądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zas ilaj ących 
urz ądzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznym i). 
Maszyny i inne urz ądzenia techniczne oraz narz ędzia zmechanizowane powinny by ć 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z in strukcj ą producenta oraz 
spełnia ć wymagania okre ślone w przepisach dotycz ących systemu oceny zgodno ści. 
Maszyny i inne urz ądzenia techniczne, podlegaj ące dozorowi technicznemu, mog ą 
być u Ŝywane na terenie budowy tylko wówczas, je Ŝeli wystawiono dokumenty 
uprawniaj ące do ich eksploatacji. 
Wykonawca, u Ŝytkuj ący maszyny i inne urz ądzenia techniczne, niepodlegaj ące 
dozorowi technicznemu, powinien udost ępni ć organom kontroli dokumentacj ę 
techniczno – ruchow ą lub instrukcj ę obsługi tych maszyn lub urz ądze ń. 
 
Operatorzy lub maszyni ści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych  
maszyn o nap ędzie silnikowym powinni posiada ć wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz ądze ń technicznych, które nie 
posiadaj ą kabin, powinny by ć: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj ącymi przedmiotami, 
- osłoni ęte w okresie zimowym. 
 
 
2. INSTRUKTA ś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpiecze ństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przepro wadza si ę jako: 
szkolenie wst ępne, 
szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane s ą w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wst ępne ogólne („instrukta Ŝ ogólny") przechodz ą wszyscy   nowo 
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zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykon ywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regul aminach pracy, zasadami bhp 
obowi ązuj ącymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielan ia pierwszej 
pomocy. 
Szkolenie wst ępne na stanowisku pracy („Instrukta Ŝ stanowiskowy") powinien 
zapozna ć pracowników z zagro Ŝeniami wyst ępuj ącymi na okre ślonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagro Ŝeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przyst ąpieniem do pracy, powinni by ć zapoznani z ryzykiem 
zawodowym zwi ązanym z prac ą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst ępnego ogólnego, szkolenia wst ępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawo dowym, powinien by ć 
potwierdzony przez pracownika na pi śmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenie wst ępne podstawowe w zakresie bhp, powinny by ć przeprowadzone w 
okresie nie dłu Ŝszym ni Ŝ 6 - miesi ęcy od rozpocz ęcia pracy na okre ślonym 
stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników z atrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny by ć przeprowadzane w formie instrukta Ŝu nie rzadziej ni Ŝ 
ni Ŝ raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na któryc h wyst ępuj ą szczególnie 
dla zagro Ŝenia dla zdrowia oraz zagro Ŝenia wypadkowe - nie rzadziej ni Ŝ raz w 
roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o nap ędzie silnikowym powinni posiada ć wymagane kwalifikacje. 
PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektr ycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny by ć udost ępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpiecze ństwa i higieny pracy dotycz ące: 
- wykonywania prac zwi ązanych z zagro Ŝeniami wypadkowymi lub zagro Ŝeniami  
zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urz ądze ń technicznych, 
-post ępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i nie bezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny okre śla ć czynno ści do wykonywania przed rozpocz ęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywa nia danej pracy, czynno ści do 
wykonywania po jej zako ńczeniu oraz zasady post ępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzaj ących zagro Ŝenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopu ści ć pracownika do pracy - do której wykonywania nie po siada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej ętno ści, a tak Ŝe dostatecznej 
znajomo ści przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na stanowiskach pracy 
sprawuj ą odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) ora z majster budowy, 
stosownie do zakresu obowi ązków. 
Osoba kieruj ąca pracownikami jest obowi ązana: 
- organizowa ć stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami b ezpiecze ństwa i 
higieny pracy, 
- dba ć o sprawno ść środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zg odnie z  
przeznaczeniem, 
- organizowa ć, przygotowywa ć i prowadzi ć prace, uwzgl ędniaj ąc zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami z awodowymi i innymi chorobami 
zwi ązanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dba ć o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze ń pracy i wyposa Ŝenia 
technicznego, a tak Ŝe o sprawno ść środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego wyst ępuj ącego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- okre ślenia podstawowych wymaga ń bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie o soby, 
- wykazu prac wymagaj ących szczególnej sprawno ści psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podj ąć stosowne środki profilaktyczne maj ące na celu: 
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- zapewni ć organizacj ę pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj ący 
pracowników przed zagro Ŝeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uci ąŜliwych, 
-  zapewni ć likwidacj ę zagro Ŝeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez   
stosowanie technologii, materiałów   i substancji n ie powoduj ących takich 
zagro Ŝeń. 
W razie stwierdzenia bezpo średniego zagro Ŝenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników 
osoba kieruj ąca, pracownikami obowi ązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podj ęcia działa ń w celu usuni ęcia tego zagro Ŝenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by ć wyposa Ŝeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzie Ŝ i obuwie robocze, zgodnie z tabel ą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzie Ŝy i obuwia roboczego opracowan ą przez 
pracodawc ę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdro wia i bezpiecze ństwa 
uŜytkowników tych środków powinny zapewnia ć wystarczaj ącą ochron ę przed 
wyst ępuj ącymi zagro Ŝeniami (np. upadek z wysoko ści, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy jest informowa ć pracowników o sposobach posługiwania si ę tymi 
środkami. 
 
3.   MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna znajdowa ć si ę w biurze kierownika budowy, 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjn y. 
  Projekt ten powinien by ć uzgodniony pod wzgl ędem zgodno ści z przepisami   
bezpiecze ństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii prz ez rzeczoznawc ę ds. 
bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje si ę pomieszczenia pracy; 
- projekty techniczne na wykonanie przył ączy na instalacje elektryczne, wód. - 
kanalizacyjne,    telefoniczne, gazowe, c.o.; 
- plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budow ę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczaj ących do u Ŝytkowania maszyny  i 
urz ądzenia techniczne podlegaj ące dozorowi technicznemu; 
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje  obsługi na maszyny i 
urz ądzenia techniczne u Ŝytkowane na placu budowy; 
- protokół z badania skuteczno ści ochrony przeciwpora Ŝeniowej instalacji 
elektrycznej oraz  odbiorników u Ŝytkowanych na placu budowy; 
- protokóły odbioru technicznego rusztowa ń rurowych lub ramowych na placu 
budowy; 
- odpisy orzecze ń lekarskich dopuszczaj ących pracowników do pracy na wysoko ści; 
- odpisy za świadcze ń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stan owiskach 
robotniczych szkole ń wst ępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
- atesty na u Ŝywane środki ochrony indywidualnej. 
PowyŜsze dokumenty kierownik budowy obowi ązany jest udost ępni ć wła ściwym organom 
kontrolnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONSORCJUM PROJEKTOWE: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL.  077 4852179,0 500 253 296   
ARP PROJEKTOWANIE Marek Partyka 44–100 GLIWICE UL.STYCZYŃSKIEGO 41-43C/6 TEL 0323321997, 0501605975   

 
Podstawa prawna opracowania:  
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 
21 póz.94 z pó źn.zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 
106 póz.1126 z pó źn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techni cznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z 
póź.zm.) 
- rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2 002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, s twarzaj ących zagro Ŝenia 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256) 
-rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 8 maja 1996 r. w 
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie b ezpiecze ństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr62 póz.285) 
- rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 8 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagaj ących szczególnej sprawno ści psychofizycznej (Dz.U. 
N r 62 póz. 287) 
 -  rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 8 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny by ć wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U.Nr 62 póz.288) 
-  rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 9 maja 1996 r. w 
sprawie uprawnie ń rzeczoznawców   do spraw bezpiecze ństwa i higieny   pracy, 
zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje si ę pomieszczenia 
pracy oraz 
trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 
- rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w spra wie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz . 278) 
- rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 6 wrze śnia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 
844 z pó ź.zm.) 
- rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze śnia 20001 r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz ądze ń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogo wych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
 
- rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w spr awie rodzajów 
urz ądze ń technicznych podlegaj ących dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 
1021) 
 - rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych (Dz.U.Nr 47 
póz. 401) z uwagi  na utrat ę mocy prawnej rozporz ądzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp p rzy wykonywaniu robót 
budowlano - monta Ŝowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19 wrze śnia  
2003 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


