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OŚWIADCZENIE  

 

1. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 207 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt robót budowlanych izolacji 

fundamentów oraz odwodnienia terenu na dz. geod. nr. 646/1, 645/3, obręb Gołdap 2, gm. 

Gołdap został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACJI FUNDAMENTÓW 
ORAZ ODWODNIENIA TERENU, DZ. NR. EWID. 646/1, 645/3, OBRĘB GOŁDAP, GMINA 
GOŁDAP        

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

− zlecenie Inwestora, 
− umowa nr ADM T – 21/2020 z dn. 01.04.2020 r., 
− ekspertyza budowlana z dn. 29.06.2018 r., 
− warunki techniczne i zgoda na odprowadzanie wód opadowych wydane przez Urząd Miejski w 

Gołdapi,  
− pozwolenie Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków z dnia 02.07.2020 r. 
− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
− wizje lokalne i pomiary terenowe na potrzeby tego opracowania, 
− uzgodnienia z Inwestorem, 
− uzgodnienia międzybranżowe, 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186, 1309 z późniejszymi 

zmianami),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 
późniejszymi zmianami), 

 
1. Inwestor – Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 12 
2. Opracował – mgr inż. Paweł Puzowski, mgr inż. Marek Ołów 
3. Kategoria obiektu budowlanego –  XIII 

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI I OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany izolacji fundamentów oraz odwodnienia terenu 
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurska 12 w Gołdapi. Opracowanie ma na 
celu przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami technicznymi, w 
oparciu o które zostaną zrealizowane roboty budowlane związane z zabezpieczeniem 
przeciwwilgociowym budynku polegające na wykonaniu niezbędnych izolacji pionowych, drenażu 
odwadniającego, kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu. 

2. Lokalizacja 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gołdap, na działkach nr ewid. 646/1, 
645/3, obręb Gołdap, gmina Gołdap.  

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka objęta opracowaniem zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Od strony 
północno – wschodniej działka graniczy z rzeką Gołdapą, od strony południowo – zachodniej działka ma 
dostęp do drogi gminnej, od strony południowo – wschodniej działka graniczy z działkami 
zabudowanymi. Do budynku objętego opracowaniem przylega budynek garażowy zlokalizowany na 
sąsiedniej działce od strony północno – zachodniej. Działka uzbrojona w instalację elektryczną, 
wodociągową i kanalizacyjną z przyłączem do sieci miejskiej.  
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4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia działki – 716 m2 
Powierzchnia zabudowy – 432 m2 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 284 m2 

5. Informacje ogólne 

Budynek wybudowany w latach przedwojennych, bryła budynku zbliżona kształtem do litery U 
(skrzydło budynku równoległe do rzeki, łącznik, skrzydło budynku równoległe do drogi). Budynek 
posiada dwie kondygnacje nadziemne z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi oraz nieużytkowe 
poddasze. Skrzydło budynku równoległe i przylegające do rzeki stanowiło pierwotnie część 
inwentarską zabudowy, nie jest ono podpiwniczone. Łącznik oraz budynek główny od strony ulicy 
posiadają jedną kondygnację podziemną. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, 
fundamenty zewnętrzne murowane z kamienia na zaprawie wapiennej, ściany parteru i piętra z cegły 
ceramicznej. Balkon na szynach stalowych z metalową poręczą, schody wejściowe i wewnętrzne 
monolityczne żelbetowe, strop nad parterem żelbetowy, strop nad piętrem drewniany. Konstrukcja 
dachu drewniana, pokryta blachodachówką. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową i 
kanalizacyjną z przyłączem do sieci miejskiej. Brak podłączenia do sieci ciepłowniczej, niesprawna 
kanalizacja deszczowa. Istniejąca instalacja odprowadzająca wody opadowe z dachu budynku 
poprzez system rynien i rur spustowych na przyległy do budynku teren, brak czynnej kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu podwórka. 

6. Stan istniejący 

− Ściany fundamentowe i piwniczne kamienne grubości 47 cm, brak izolacji i ocieplenia, 
− Brak drenażu opaskowego, 
− Istniejące rynny i rury spustowe odprowadzające wody opadowe z dachu budynku, brak 

czynnej kanalizacji deszczowej odprowadzającej w/w wody opadowe z terenu podwórka. 
 
W oparciu o ekspertyzę budowlaną z dn. 29.06.2018 r. oraz wizje lokalne na potrzeby opracowania 
stwierdza się, iż ze względu na brak instalacji odprowadzającej wody opadowe z terenu podwórka 
wody deszczowe zalewają przyległy do budynku teren wysypany kamieniem płukanym i gromadzą 
się przy murach budynku. Zaniżenie podwórka względem drogi i wjazdu a podniesienie względem 
pierwotnej posadzki betonowej powoduje zalewanie przez wody opadowe i ścieki ścian 
fundamentowych oraz posadzek i gruntu pod budynkiem. Część wody wsiąka w grunt, wpływa ze 
spadkiem pod skrzydło nadrzeczne budynku, a część wody z podwórka odpływa przez nieszczelności 
w studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej. Fundamenty budynku pozostają niezaizolowane i 
nieocieplone.  
 

Powierzchnia działki objętej opracowaniem – 716 m2 
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 432 m2 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 284 m2 

7. Charakterystyka przedsięwzięcia – stan projektowany 

Ściany piwnicy oraz fundamenty od strony podwórka i szczytów wymagają wykonania izolacji 
pionowej i ocieplenia, niezbędne jest wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż budynku oraz 
kanalizacji odprowadzającej wody opadowe. Do prawidłowego odprowadzania wód opadowych 
konieczna jest też reprofilacja oraz utwardzenie terenu podwórka. 
 
Rozwiązania projektowe dla izolacji budynku: 

1. Hydroizolacja pionowa ścian zewnętrznych 
Po odkopaniu i oczyszczeniu ścian ze starych powłok tynkarskich i resztek gruntu należy 
pozostawić ściany do ich wyschnięcia przed wykonaniem nowej warstwy wyrównawczej z 
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tynku podkładowego. Przy dużych nierównościach ścian fundamentowych należy wykonać 
wylewki betonowe wyrównujące ściany.  Należy wykonać hydroizolację pionową budynku 
stosując papę termozgrzewalną, założoną od wierzchu ławy fundamentowej budynku do 
wysokości istniejącego ocieplenia przy budynku. Papę należy mocować do warstwy 
wyrównawczej. Należy zastosować nowoczesną papę termozgrzewalną na osnowie z 
włókniny poliestrowej z asfaltem modyfikowanym zabezpieczonym przeciwko korozji 
biologicznej. 

2. Termoizolacja ścian piwnicznych 
Należy docieplić ściany piwnic budynku za pomocą płyt styropianowych przeznaczonych do 
termoizolacji ścian piwnicznych, tj. płyt ze styropianu wodoodpornego frezowanego z 
wentylacją od strony ściany, grubości 10 cm, przyklejanych na klej do wykonanej wcześniej 
hydroizolacji pionowej. Termoizolację należy wykonać od wierzchu ławy fundamentowej 
budynku do wysokości istniejącego ocieplenia przy budynku. Płyty należy układać według 
wskazówek producenta. Na płyty styropianowe nanosimy warstwę podkładową pod 
zbrojeniową siatkę z włókna szklanego. Bezpośrednio w świeży klej wciska się siatkę. Siatka 
musi być zatopiona w masie klejowej bez żadnych fałd i na całej swojej grubości. Przy 
zatapianiu siatki pamiętać należy o wykonaniu zakładki na sąsiadujących pasach siatki co 10 
cm. Siatka powinna również zachodzić na wszystkie narożniki i profile ochronne. Po 
wyschnięciu masy szpachlowej tak przygotowane podłoże należy pokryć dwukrotnie 
dysperbitem (wodną dyspersją asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem) do 
wysokości terenu przy budynku. 

3. Montaż folii kubełkowej 
Na wykończoną termoizoalcję ścian piwnicznych z płyt należy ułożyć folię kubełkową do 
wysokości terenu przy budynku. Po ułożeniu folii wytłoczeniami w kierunku izolowanej 
powierzchni pomiędzy warstwą folii i przegrodą tworzy się powietrzna szczelina 
wentylacyjna. Folia chroni także przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji budynku. Folię 
należy mocować do podłoża mechanicznie. Razem z folią należy zastosować systemowe 
akcesoria montażowe (listwy wykończeniowe chroniące górną krawędź izolacji, kołki 
montażowe, masy uszczelniające). 

4. Zasypanie wykopu 
Wykop po osuszeniu ścian należy zasypać gruntem przepuszczalnym (piaski, żwiry) 
umożliwiającym odparowywanie wilgoci. Należy wykonać właściwą reprofilację terenu 
wokół budynku w celu odprowadzenia wód opadowych od ścian budynku. 
 

Rozwiązania projektowe dla odprowadzania wód gruntowych: 
1. Należy odkopać ławy fundamentowe i wprowadzić drenaż opaskowy  z rury drenarskiej 

100 PVC z otuliną z włókna kokosowego lub PCV wzdłuż budynku od strony podwórka na 
głębokości posadowienia ław fundamentowych. Przewody należy układać na 20 cm 
podsypce ze żwiru 16-32 mm. Drenaż należy zasypać żwirem o uziarnieniu 16-32 mm na 
wysokości 20 cm nad wierzch rury. 

2. Na zmianach kierunku drenażu i w narożach budynku projektuje się studzienki drenarskie z 
rury karbowanej 315 z włazem żeliwnym B125 oraz D400, wody ze studni drenarskich 
odprowadzane będą do studni chłonnej wykonanej z kręgów betonowych o średnicy 1000 
mm. 

3. Studnia chłonna wypełniona we wnętrzu i najbliższym otoczeniu materiałem filtracyjnym 
(piaskiem i żwirem płukanym) umożliwi swobodne przesączanie się wody opadowej do 
gruntu.  

4. Średnice, spadki oraz trasa przebiegu projektowanego drenażu zgodnie z częścią graficzną 
niniejszego opracowania. 

 
Rozwiązania projektowe dla odprowadzania wód opadowych: 

1. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą za pomocą istniejących zewnętrznych 
rynien spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

2. Na rynnach spustowych u podstaw na wysokości ok. 0,5 m od poziomu terenu projektuje się 
zamontowanie rewizji czyszczakowych z sitkiem. 
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3. Należy wprowadzić system odwodnień liniowych z systemowym osprzętem rurowym PCV  
110, 160, 200 i 300 odprowadzającym wody opadowe z dachu budynku do studni 
rewizyjnych 315 z włazem żeliwnym klasy B125 oraz D400. 

4. Projektowaną kanalizację deszczową należy wykonać z rur litych PCV o sztywności 
obwodowej SN8. Przewody należy układać na min. 10 cm podsypce z piasku. Zasypka 
piaskiem do wysokości min. 10 cm nad wierzch rury. 

5. Wody deszczowe z terenów utwardzonych należy odprowadzić projektowanymi spadkami 
do studni osadnikowej 315 z wpustem deszczowym klasy D400, zlokalizowanej przy 
północno – zachodniej granicy działki. 

6. Studnię zbiorczą wód opadowych 315 z włazem żeliwnym D400 należy zlokalizować przy 
granicy działki z ulicą Mazurską. Studnia zbiorcza odprowadzać będzie wody opadowe 
projektowanym rurociągiem 300 do studni rewizyjnej zlokalizowanej w ulicy Mazurskiej. 

7. Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej, 
podłączenie należy wykonać do studni rewizyjnej o rzędnych 148,31/146,71 w ulicy 
Mazurskiej. 

8. Alternatywa: na kolektorze kanalizacji deszczowej miejskiej w ulicy Mazurskiej wybudować 
nową studnię rewizyjną naprzeciw wjazdu na posesję WM Mazurska 12, do której wykonać 
odprowadzanie wód deszczowych. 

9. Średnice, spadki oraz trasa przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią 
graficzną niniejszego opracowania. 

 
Rozwiązania projektowe dla utwardzenia terenu: 

1. Wymiana nawierzchni podwórka z kamienia płukanego na kostkę betonową. Należy 
wykonać podbudowę z kruszywa łamanego C50/30 grubości 20 cm. Kostkę betonową 
grubości 8 cm układać na podsypce cementowej gr. 5 cm. Teren ukształtować z 1% spadkiem 
skierowanym w stronę północno – zachodniej granicy działki w celu umożliwienia 
swobodnego odpływu wód opadowych do studni osadnikowej. Teren utwardzony od strony 
południowo – zachodniej, przy granicy z działką drogową, ograniczyć krawężnikiem 
betonowym niskim o wymiarach 15x22x100 cm, pozostałe tereny utwardzone ograniczyć od 
terenów zielonych krawężnikiem betonowym wysokim 15x30 cm.  

2. Projektowana powierzchnia terenów utwardzonych – 284 m2. 

8. Zestawienie powierzchni – stan projektowany 

Powierzchnia działki – 716 m2 
Powierzchnia zabudowy – 432 m2 
Powierzchnia terenów utwardzonych – 284 m2 

9. Obliczenia ilości wód deszczowych 

Ilość odprowadzanych wód pochodzenia opadowego wyznaczona została metodami empirycznymi. 
Powierzchnia dachu budynku – 803 m2, powierzchnia zlewni od strony podwórka – 348 m2. 
Powierzchnia terenów utwardzonych – 284 m2. 
Opad średni roczny – 660 mm. 
 
Obliczenie ilości wód opadowych. 
Ilość wód deszczowych obliczono na podstawie wzoru: 

Q =  x  x q x F     [dm3/s] 

gdzie: 

Q - natężenie spływu [dm3/s] 
q - natężenie deszczu na jednostkę powierzchni (nawalnego) q = 100 [dm3/s*ha] 

Przyjęto A dla prawdopodobieństwa p[%] wystąpienia deszczu = 100% i opadu 
do 800 mm 

F - powierzchnia zlewni = 348 + 284 =  632 m2 
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 - współczynnik spływu powierzchniowego (mniejszy od 1), przyjęto 
następujące wartości: 

 = 0,9 
 = 0,6 

- powierzchnie dachowe szczelne 
- powierzchnie uszczelnione 

 - współczynnik opóźnienia odpływu, przyjęto jako 1,0 gdyż zlewnia ma 
powierzchnię poniżej 1 ha 

 
Obliczenie Q1 dla zlewni dachu F = 348 m2 
Q1 = 100 x 1 x 0,0348 x 0,9 = 3,132 [dm3/s] 
 
Obliczenie Q2 dla powierzchni terenów utwardzonych F = 284 m2 
Q2 = 100 x 1 x 0,0284 x 0,6 = 1,704 [dm3/s] 
 
Qc = Q1 + Q2 = 3,132 + 1,704 = 4,836 [dm3/s] 
 
Całkowita ilość wód opadowych powstających przy deszczu nawalnym wyniesie 4,836 l/s = 0,004836 
m3/s. 
 
Obliczenie maksymalnej ilości wód opadowych w m3/h 
4,836 l/s x 60 x 10 = 540 / 1000 = 2,9016 m3/h 
 
Obliczenia średniej ilości wód opadowych na dobę: 
Max roczna / ilość dni deszczowych: 483,6 / 180 = 2,69 m3/dobę 
 
Obliczenia max ilości odprowadzanych wód w m3/rok: 
Q max = F zred x H 
gdzie: 
F zred = A x  - powierzchnia zlewni zredukowanej [m2] 
H – wysokość opadu rocznego [m] 
(348 x 0,9) + (284 x 0,6) x 1 = 483,6 m3/rok 
 

10. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej 

Budynek objęty opracowaniem jest wpisany na listę Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Gołdap. 
Budynek i teren działki, na której budynek jest usytuowany znajdują się w strefie ochrony 
konserwatorskiej miasta Gołdap. 

11. Przewidywane zagrożenie dla środowiska 

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i higieny użytkowników projektowanego 
obiektu i ich otoczenia. 

12. Przeznaczenie i program użytkowy 

Bez zmian. 

13. Forma architektoniczna i kolorystyka 

Bez zmian. 

14. Funkcja obiektu 

Bez zmian. 
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15. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Warunki ochrony przeciwpożarowej nie zmienią się w związku z planowanymi pracami. 

16. Uwagi końcowe 

− Wykopy prowadzić etapami, maksymalna długość wykopu 3m. 
− Rzędne posadowienia włazów na studzienkach należy dostosować do rzędnych terenu 

projektowanego. 
− W trakcie wykonywania robót należy zwrócić uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie 

terenu. 
− Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby 

uprawnionej do kierowania odpowiednim zakresem robót. 
− Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. 
− Materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, znak B oraz pozytywną ocenę higieniczną 
wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. 

− Rzędne sieci w miejscu włączenia kanałów oraz w miejscach skrzyżowań z innym 
uzbrojeniem sprawdzić na budowie.  

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich 
użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o terminie pracy.  

− Przed rozpoczęciem prac budowlanych budowy przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej należy uzyskać zgodę na zajęcie i umieszczenie urządzeń infrastruktury 
komunalnej oraz uzyskać zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi 
gminnej. 

− Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP.  
− Przewody układać w wykopie zgodnie z BN-83/8836-02 Roboty ziemne – przewody 

podziemne.  
− Szczegółowy przebieg uzbrojenia podziemnego należy ustalić na podstawie próbnych 

przekopów.  
− Prace w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie. 

Odkryte instalacje podziemne zabezpieczyć.  
− Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) 
oraz montaż rurociągów, urządzeń i elementów uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta.  

− Po zakończeniu robót dokonać odbioru przez właściciela sieci i wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. W przypadku 
nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z projektantem. 
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Podstawa opracowania 

▪ zlecenie Inwestora, 
▪ projekt budowlany izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia budynku. 

A. Przepisy prawa 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 12 poz. 1126), 

▪ RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

▪ RMPiPS z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

▪ RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 
poz. 138). 

B. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

▪ zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostępem osób postronnych, 
▪ odkopanie fundamentów od strony podwórka i ścian szczytowych,  
▪ roboty izolacyjne fundamentów oraz ścian fundamentowych, 
▪ wykonanie prac ziemnych,  
▪ montaż rur drenarskich, 
▪ montaż studzienek rewizyjnych i studni chłonnej, 
▪ przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni,  
▪ wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, 
▪ porządkowanie terenu prac. 

C. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, którego opracowanie dotyczy to dom mieszkalny o 
kształcie bryły zbliżonym do litery U, składający się z dwóch skrzydeł oraz łącznika. Budynek 
posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz nieużytkowe poddasze, łącznik oraz skrzydło od 
strony ulicy są podpiwniczone. Konstrukcja budynku tradycyjna, fundamenty zewnętrzne 
murowane z kamienia na zaprawie wapiennej, ściany parteru i piętra z cegły ceramicznej. 
Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. 

D. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

▪ Głębokość wykopów dla projektowanej izolacji fundamentów – ok. 2,4 m. Istnieje 
niebezpieczeństwo zasypaniem ziemią na skutek niewłaściwego zabezpieczenia ścian 
wykopów wokół budynku na czas prowadzenia prac remontowych. 

▪ Istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia wód opadowych w wykopach oraz wybijania 
wód gruntowych. 

▪ Istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac w pobliżu przebiegających 
instalacji i przyłączy. 

▪ Istnieje niebezpieczeństwo osunięcia się ścian budynku przy nieprawidłowym 
prowadzeniu wykopów.  

E. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
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 Przewidywane potencjalne zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 
a) Obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym. 

▪ Różnego rodzaju urządzenia (wiertarki, przecinarki, młoty udarowe, ręczne narzędzia 
udarowe) nie powinny posiadać rękojeści krótszej niż 15cm oraz ostrych krawędzi, pęknięć 
lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosować 
niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu, 
okulary ochronne itp.). 

b) Stan techniczny maszyn i urządzeń. 
▪ Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom 

technicznym. Narzędzia takie należy bezzwłocznie wycofać z użytku. 
c) Warunki atmosferyczne 

▪ Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac montażowych (o ile takie wystąpią) podczas 
występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silnego wiatru, 
intensywnych opadów śniegu, deszczu, występowania gołoledzi oraz podczas ograniczonej 
widoczności. 

d) Odzież i obuwie robocze 
▪ Pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w odzież i obuwie robocze spełniające 

wymogi określone w polskich normach i posiadać odpowiednie atesty. 
e) Środki ochronne 

▪ Przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym zagrożeniem ze strony 
czynników szkodliwych lub niebezpiecznych należy zapewnić pracownikom właściwe 
środki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych – właściwe 
środki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokości, przed porażeniem 
prądem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.) 

f) Wykonywanie robót 
▪ Wykonywanie wykopów, przy których istnieje niebezpieczeństwo zasypaniem ziemią na 

skutek niewłaściwego zabezpieczenia ścian wykopów wokół budynku na czas prowadzenia 
prac remontowych. 

▪ Roboty fundamentowe, przy których istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia się wód 
opadowych w wykopach oraz wybijania się wód gruntowych. 

▪ Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 
▪ Roboty związane z zakładaniem izolacji dla ścian piwnicznych, przy których istnieje 

niebezpieczeństwo zatrucia parami i rozpuszczalnikami w przypadku nie stosowania się do 
zaleceń producenta materiałów budowlanych. 

F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

▪ przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzać na 
bieżąco szkolenia stanowiskowe odpowiednie dla charakteru tych prac przez 
odpowiednie służby BHP, 

▪ przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją projektową, zwracając 
szczególną uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, 

▪ w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi BHP dotyczące robót 
ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpieczyć w widoczny sposób 
wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic informacyjnych, 

▪ ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych, 
▪ wszyscy pracownicy zatrudnieni przy obsłudze ciężkiego sprzętu muszą mieć 

uprawnienia do obsługi tego sprzętu, 
▪ zatrudnione osoby powinny posiadać odzież ochronną, 
▪ zatrudnione osoby w zależności od wykonywanych prac powinny posiadać 

zabezpieczenie do prac na wysokości,  
▪ zabrania się wykonywania prac na wysokości na otwartej przestrzeni w czasie silnych 

wiatrów, ulewnych deszczy, oblodzeń i w nocy. 
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G. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru 
awarii i innych zagrożeń. 

▪ wszystkie roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i prowadzone pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w 
tym celu osób, 

▪ przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty i osoba 
kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie, 

▪ rusztowania i szalunki powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych 
przepisach i polskich normach, 

▪ należy zabezpieczyć wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosować system 
odwodnienia, 

▪ pracownicy i inne osoby przebywające na budowie powinni stosować odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, 

▪ pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i 
urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub 
niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio 
określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników, 

▪ organizacja robót budowlanych powinna zapewniać bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i 
użytkowanie obiektu. 

▪ nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich 
potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym 
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka, tablica z telefonami 
alarmowymi. Jeden z pracowników powinien być indywidualnie przeszkolony w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 

Plac budowy ogrodzić, oznakować i urządzić w następujący sposób: 
▪ przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę 

informacyjną oraz ogrodzić plac budowy, 
▪ zastosować daszki i siatki ochronne zabezpieczające pracowników i przechodniów przed 

spadającymi ciężkimi przedmiotami, 
▪ zabezpieczyć ściany wykopów na czas prowadzenia robót, 
▪ oznaczyć elementy mogące stwarzać zagrożenie, 
▪ oznakować na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru lub awarii. 
▪ wyznaczyć miejsce na punkt ochrony p.poż. oraz zapewnić jego pełne wyposażenie w środki 

i sprzęt gaśniczy. 
▪ budowę zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy, 
▪ rozmieścić i oznaczyć strefy magazynowania i składowania materiałów budowlanych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 
▪ wyznaczyć komunikację i transport na potrzeby prowadzonego remontu, ogrodzić plac 

budowy, 
▪ zapewnić pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne dla pracowników. 

W trakcie budowy należy: 
▪ stale nadzorować pracę załogi, 
▪ zwracać uwagę na stan bezpieczeństwa i higienę pracy, a w tym głównie na wykorzystanie 

sprzętu i urządzeń ochrony osobistej przez pracowników, a także zagrożeń 
przeciwpożarowych, 
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▪ sprawdzać jakość używanych materiałów, 
▪ dbać o prawidłowe składowanie, przechowywanie i używanie materiałów budowlanych, 

narzędzi oraz maszyn i urządzeń, jak również dbać o ich konserwację, 
▪ na bieżąco instruować załogę co do prawidłowości i jakości wykonywanych robót, 
▪ w trakcie robót budowlanych w razie konieczności zapewnić nadzór konserwatorski i 

archeologiczny, 
▪ drogi i ciągi piesze na terenie budowy powinny być utrzymane w należytym stanie 

technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest składowanie narzędzi i 
materiałów.  

 
UWAGA!! WYKOPY PROWADZIĆ ETAPAMI. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ WYKOPU 3M. 
 
Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez 
Inwestora winna opracować plan BIOZ z częścią opisową oraz graficzną. 
 
 
 
 

Opracował: 
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