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1 OŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA I WPISY DO IZBY 
 

 

Mikołów, październik 2019 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że 
projekt budowalny, w zakresie instalacji elektrycznych:  

 

„REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
ZLOKALIZOWANEGO  

PRZY UL. 3 MAJA 34 W SOSNOWCU  

Z OCIEPLENIEM PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH”  
 

 

sporządzony w październiku 2019r dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  

przy ul. 3 Maja 34 w Sosnowcu, zarządcy MZBM-TBS Sp. z o.o.,  

ul. Modrzejowska 32A, 41 - 219 Sosnowiec,  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 
  

PROJEKTANT  

mgr inż. Daniel LASAK 

nr upr.: SLK/3812/PWOE/11 
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2 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

2.1 Podstawa i przedmiot opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie instalacji elektrycznych, 
remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 34 w 
Sosnowcu z ociepleniem przegród zewnętrznych. 

2.2 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umożliwiającej 
Zamawiającemu pozyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, a następnie przystąpienie do 
realizacji modernizacji budynku. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 instalacja uziomowa, 

 instalacja odgromowa, 

 

Niniejszą dokumentację, należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym 
wyżej wymienionej  inwestycji. 

2.3 Dane podstawowe 

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 

 umowy zawartej z Inwestorem, 

 wytycznych Inwestora, 

 obowiązujących norm i przepisów, 

 inwentaryzacji, 

 podkładów architektonicznych, 

2.4 Lokalizacja Inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 34. 
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3 STAN ISTNIEJĄCY 

3.1 Instalacje zewnętrzne 

W chwili obecnej, budynek mieszkalny nie jest wyposażony w instalację odgromową i 
uziomową.  

Na dachu istnieje kilka anten radiowo-telewizyjnych zamontowanych na masztach 
antenowych o różnych wysokościach oraz anteny satelitarne montowane na kominach. 

Na elewacji budynku znajduje się kilka anten satelitarnych i różnego rodzaju przewody 
zasilające i antenowe.  

W przyziemnej części budynku na elewacji istnieją instalacje elektryczne zasilania 
obiektów, oświetlenia  i reklam.  

Na zewnątrz budynku występujące instalacje, które w ramach ocieplenia budynku należy 
w miarę możliwości zdemontować, przebudować lub zabezpieczyć (wg wytycznych 
inwestora bądź zarządcy budynku).  
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4 OPIS TECHNICZNY – STAN PROJEKTOWANY 

4.1 Istniejące instalacje elektryczne 

Istniejące instalacje i przewody elektryczne, występujące na budynku należy 
uporządkować i osłonić np. rurami ochronnymi karbowanymi dwudzielnymi bądź korytami 
elektroinstalacyjnymi. Linie kablowe prowadzić pod warstwą ocieplenia po liniach prostych. 

Dopuszcza się możliwość demontażu i przebudowy linii kablowych po uprzednim 
uzgodnieniu z zarządcą budynku i właścicielami instalacji. Instalacje na dachu w miarę 
możliwości uporządkować, poprowadzić we wspólnych trasach kablowych i odsunąć na 
odległość min 0,5m od inst. odgromowej.  

Wszelkie przewody elektryczne, urządzenia, przebudować w miarę możliwości, poza 
przebieg przewodów odgromowych i uziomowych na odległość min 0,5m. 

Rozważyć wykonanie nowej wspólnej Abonenckiej Zbiorczej Anteny Radiowo-
Telewizyjnej (AZART). 

4.2 Instalacja uziomowa 

W ramach ocieplenia budynku projektuje się budowę nowej instalacji uziomowej z 
wykorzystaniem stalowej bednarki ocynkowanej Fe-Zn 30x4mm prowadzonej jako uziom 
otokowy, prowadzony wokół budynku w odległości min. 1m od fundamentu budynku i na 
głębokości 0,5m od poziomu gruntu.  

Od strony ul. 3 Maja należy dokonać rozebrania kostki betonowej i wykonać uziemienie 
w gruncie pod warstwą kostki i podbudowy. W miejscach występowania betonu należy 
dokonać rozkucia. Całość terenu odtworzyć wg stanu pierwotnego. 

Przewody uziomowe do instalacji odgromowej wyprowadzić w gruncie z instalacji 
uziomowej  bednarką Fe-Zn 30x4mm w miejscach wskazanych na rysunku, do 
projektowanego złącza kontrolnego pod warstwą ocieplenia. 

Na końcach uziemienia zabudować pręty uziomowe o długości 6m, pomiedziowane, 
połączone z uziemieniem otokowym.  

Rezystancja uziemienia niepowinna przekraczać wartości 10Ω. 

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia, należy rozbudować układ 
uziomowy poprzez wbicie dodatkowych pionowych prętów uziomowych o długości np. 3m w 
rozstawie co 3m, w ilości odpowiedniej do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.     

Projektowane uziemienie przyłączyć do istniejącego uziemienia oraz istniejących 
instalacji wyrównania potencjałów (w przypadku odkrycia na etapie realizacji uziemienia). 

Do uziemienia podłączyć, poprzez złącza kontrolne 2/4-otworowe, zwody 
odprowadzające instalacji odgromowej wykonane drutem ocynkowanym Φ8mm. Złącza 
kontrolne zabudować na ścianie w skrzynkach probierczych w warstwie ocieplenia na 
wysokości ok. 0,5m-1,0m nad poziomem terenu.  

Wszelkie połączenia wykonać z zastosowaniem typowych uniwersalnych złącz 
krzyżowych lub poprzez spawanie. Wszelkie połączenia w gruncie zabezpieczyć masami lub 
taśmami przeciwkorozyjnymi.  

Przed wykonaniem uziemienia uzyskać stosowne zgody właścicieli nieruchomości.    

Do instalacji uziomowej podłączyć główną oraz miejscowe szyny wyrównawcze obiektu, 
ograniczniki przepięć oraz inne metalowe części obiektu.  

Za pośrednictwem szyn wyrównawczych do instalacji uziomowej przyłączyć przewody 
ochronne instalacji, metalowe instalacje obiektu, stalowe rury wod.-kan oraz wszystkie 
dostępne części metalowe, na których potencjalnie może pojawić się niebezpieczne 
napięcie. 
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4.3 Instalacja odgromowa 

Budynek zakwalifikowano do IV kategorii ochrony odgromowej. Dla IV kategorii ochrony 
odgromowej promień kuli r=60m, wymiar oka siarki 20x20m, a typowe odległość pomiędzy 
zwodami odprowadzającymi wynosi 20m. Do wyboru ochrony odgromowej budynku wraz z 
instalacjami, zastosowano metodę kąta ochronnego oraz siatki zwodów odgromowych. 

Jako zwody poziome na powierzchni dachu projektuje się drut ocynkowany Fe/Zn ɸ8mm 
rozprowadzony na uchwytach dachowych betonowych w obudowie z tworzywa, w rozstawie 
co 1m, przyklejanych bezpośrednio do powierzchni dachu.  

Jako zwody odprowadzające projektuje się drut odgromowy Fe/Zn ɸ8mm, prowadzony 
po elewacji budynku, pod warstwą ocieplenia, w rurze ochronnej grubościennej 
wysokonapięciowej 32/26 mocowanej za pomocą uchwytów/obejm metalowych. Zwody 
odprowadzające przyłączyć do instalacji uziomowej przy pomocy złącz kontrolnych 
umieszczonych w skrzynkach probierczych. 

Do instalacji odgromowej na dachu przyłączyć wszystkie blaszane rynny, obróbki 
blacharskie, ramy włazów dachowych, oraz stalowe obudowy wywietrzników. Do instalacji 
odgromowej nie przyłączać urządzeń elektrycznych.  

Urządzenia elektryczne oraz istniejące maszty antenowe chronić przy pomocy masztów 
odgromowych. Do istniejących masztów antenowych zastosować wolnostojące maszty 
odgromowe o wysokości 5m ustawionych na trójnogu z obciążeniem betonowym, 
przyklejanych do powierzchni dachu. Pod obciążnikami zastosować podkładki celem ochrony 
dachu przed uszkodzeniem. Maszty odgromowe posadowić w odległości min 0,5m od 
istniejących anten i przyłączyć do instalacji odgromowej drutem Fe/Zn ɸ8mm. Instalację 
masztów wykonać zgodnie z dtr a wysokość masztów odgromowych powinna być wyższa od 
chronionych urządzeń o min 0,8m. 

W miejscach gdzie wysokość anten jest mniejsza niż przyjęto w dokumentacji, 
dopuszcza się obniżenie wysokości masztów (po uzgodnieniu z inwestorem). 

Szczegóły wykonania instalacji uziomowej pokazano na załączonych rysunkach. 

Całość instalacji należy wykonać w sposób staranny tak, aby zapewnić pewne 
połączenia zwodów, przewodów odprowadzających. Liczba połączeń wzdłuż przewodów 
powinna być zminimalizowana. Wszystkie połączenia należy zakonserwować odpowiednimi 
smarami i masami przed działaniem korozji. 

   
 



 

REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKANEGO ZLOKALIZOWANEGO 
PRZY UL. 3 MAJA 34 W SOSNOWCU Z OCIEPLENIEM PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

INSTALCJE ELEKTRYCZNE.                                                                                                                                 str. 10 
  
 

Projekt budowlany  

5 UWAGI OGÓLNE 

5.1 Klauzula wykonalności 

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i może być skierowany do realizacji. 

5.2 Certyfikacja 

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac 
budowlano-montażowych należy stosować tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 
wydano: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

5.3 Zagadnienia i przepisy BHP 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a w szczególności: 

 osoby wykonujące pracę na wysokości winne posiadać odpowiednie uprawnienia 
wymagane przepisami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  

 miejsca prowadzenia uziemienia sprawdzić w zakresie możliwości kolizji z 
istniejącymi sieciami podziemnymi poprzez wykopy kontrolne, 

 zastosowany sprzęt i narzędzia winny zagwarantować należyte wykonanie 
i wysoką jakość robót, 

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w 
jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w 
projekcie omówione. 

Roboty instalacyjne powinny wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone, posiadające 
odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia. 

5.4 Badania i testy 

Po wybudowaniu instalacji zewnętrznych, należy przeprowadzić oględziny wykonanych 
instalacji a następnie wykonać komplet prób i pomiarów po czym sporządzić stosowane 
protokoły.  

5.5 Odbiór robót 

Zakres czynności wykonawczych podczas odbioru jest określony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru robót – Instalacje elektryczne. 

Montaż powinien być wykonany prawidłowo przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. Parametry techniczne wyposażenia nie powinny 
zostać pogorszone podczas montażu. Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PZ—
90/E-05023. Instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do 
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodności wykonania z wymaganiami PN-E-04700. 
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Odbiór wykonanej instalacji stanowią następujące czynności: 

 Oględziny 

 Odbiory robót, frontu robót: częściowy i końcowy 

 Przekazanie do eksploatacji 

Odbioru dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. 

 

UWAGA: 

 WSZYSTKIE URZĄDZENIA I APARATY ELEKTRYCZNE MUSZĄ POSIADAĆ 
ATEST I ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ 
UPOWAŻNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM 
BUDOWLANYM; 

 Instalacje specjalistyczne powinny być wykonane przez firmy posiadające wiedzę 
techniczną w zakresie tych instalacji; 

 Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem 
budowlanym; 

 Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności z 
obowiązującymi przepisami i systemem jakości wykonania robót elektrycznych 

5.6 Dokumentacja powykonawcza 

Podczas przekazywania instalacji użytkownikowi Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć powykonawczą dokumentację techniczną zawierającą w szczególności: 

 Dokumentacje techniczną z naniesionymi poprawkami; 

 Protokoły przeprowadzonych prób, badań i pomiarów; 

 Dokumentację fabryczną (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urządzeń i 
materiałów; 

 Oświadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzające: 

o Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 
przepisami i wymaganiami jakości; 

o Zastosowanie urządzeń i materiałów atestowanych; 
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6 UWAGI DLA WYKONAWCY I INWESTORA 

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawcę realizującego 
budowę wg niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów 
BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie zostały omówione w projekcie. 

Do obowiązków Wykonawcy i Inwestora: 

 Zakres projektowanych robót przeprowadzić zgodnie z projektami; 

 Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi z 
planowaną inwestycją oraz projektami branżowymi; 

 Wszystkie prace instalacyjne należy prowadzić z należytą starannością tj. 
estetycznie, rozważnie bez narażania pracowników oraz osób postronnych na 
zbędne niebezpieczeństwo. W szczególności nie należy doprowadzać do sytuacji 
w których narażone jest życie lub zdrowie dowolnej osoby znajdującej się 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych czynności. 

 Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, 
wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 
ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego 
standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe 
jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, 
których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 
ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na 
zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od 
określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne 
uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem. 

 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zaleceniami wytwórcy; 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych rozpoznać i oznaczyć istniejące 
uzbrojenie podziemne; 

 Instalacje specjalistyczne powinny być wykonane przez firmy posiadające wiedzę 
techniczną w zakresie tych instalacji; 

 Miejsce wykonywania prac zabezpieczyć w celu ochrony wszystkich 
użytkowników; 

 Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego; 

 W trakcie prowadzonych prac budowlanych wszelkie pozostałe uszkodzenia 
istniejącej infrastruktury zostaną naprawione na koszt Inwestora; 

 Wszelkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty, świadectwa i 
znaki bezpieczeństwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane 
przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym; 

 Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym; 
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7 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH 
 

ZASTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH i ROBÓT 

Instalacja uziomowa, odgromowa 

Lp. Wyszczególnienie / Opis / Typ Jedn. Ilość 

1 Bednarka ocynkowana Bednarka Fe/Zn 30x4mm  mb 90 

2 

Uziom prętowy kompletny 

pomiedziowany 

Uziom prętowy 6m składany 

pomiedzoiwany ø17,2mm 
kpl 2 

3 Skrzynka kontrolna do elewacji Skrzynka 140x140 szara szt. 4 

4 Złącze kontrolne OC Złącze 4 otworowe ocynkowane szt. 4 

5 Drut odgromowy Fe/Zn DR8mm mb 230 

6 

Rura odgromowa sztywna, odporna 

na UV 32/26 mm, 1250N 
mb 90 

7 Kolanko 90° 32mm szt. 8 

8 Uchwyt metalowy ścienny Uchwyt do mocowania rur 32mm szt. 50 

9 

Maszt odgromowy na trójnogu z 

podstawą betonową 

Maszt 5m + podstawy betonowe 3szt 

+ podkładka pod podstawy betonowe 

3szt 

kpl 6 

10 Uchwyt betonowy w tworzywie Uchwyt w tworzywie na drut ɸ8mm szt. 90 

11 Masa klejąca do uchwytów Do pokryć pokrytych papą bitumiczną szt. 3 

12 Złącza uniwersalne uziomowe Do połaczeń bednarek szt. 20 

13 Złącza uniwersalne odgromowe Do połączeń drutu ɸ8mm szt. 50 

14 Złącze rynnowe Złącze rynnowe szt. 20 

15 

Taśma antykorozyjna do połączeń 

ziemnych Taśma antykorozyjna 
szt. 5 

16 

Rura elektroinstalacyjna karbowana 

dzielona - osłonięcie ist. przewodów 

antenowych 

Rura karbowana zamykana, rozcięta 

wzdłużnie odporna na promienie UV 

o średnicy wg potrzeb (np. 13,4mm, 

18,5mm, 25,3mm, 30,8mm) + 

uchwyty montażowe 

mb 200 

17 

Listwa elektroinstalacyjna PVC, 

odporna na promieniowanie UV Listwa PVC 40x40mm, PVC 60x40mm 
mb 40 

18 

Demontaż i odtworzenie terenu - 

kostka betonowa Płytki betonowe, kostka brukowa 
mb ok 21 
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8 INFORMACJA BIOZ 
 

 

 

 

Nazwa obiektu:  Budynek wielorodzinny 

Adres:    41 - 200 Sosnowiec,  
  ul. 3 Maja 34   

 Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 34  

    ul. 3 Maja 34 

    41-200 Sosnowiec 

Zarządca:  MZBM-TBS Sp. z o.o., 

ul. Modrzejowska 32A 

  41 - 219 Sosnowiec  

 

 

 

 

 

Projektował:        
mgr inż. Daniel Lasak 
nr upr. SLK/3812/PWOE/11         
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8.1 INFORMACJA BIOZ 
 
Zakres prac związanych z wykonaniem zewnętrznych instalacji elektrycznych 
 ułożenie bednarki w ziemi wokół budynku,  
 mocowanie złącz kontrolnych,  
 montaż drutu odgromowego na ścianach budynku w rurach ochronnych 

wysokonapięciowych, 
 montaż drutu odgromowego na dachu budynku na uchwytach dachowych, 
 montaż masztów wolnostojących, 
 wykonanie przewidzianych prawem i normami badań i pomiarów instalacji 

elektrycznych 
 
Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce 
 adaptacji podlega istniejący budynek wielorodzinny 

 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
 zagrożenia wynikające z prac na wysokości, 
 zagrożenie wynikające z użycia elektronarzędzi przy pracach instalacyjnych, 
 zagrożenia wynikające z prac w wykopach ziemnych, 
 zagrożenia wynikające z ruchu pieszych na chodnikach i okolicznym parkingu, 
 zagrożenia wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych na terenie budowy; 

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

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót 
 miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane  

w miejscu wykonywania  prac  na  wysokości  odpowiednimi  tablicami  
ostrzegawczymi  i informacyjnymi. 
 

Instruktaż 
 instruktaż stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierującego 

zespołem pracowników kwalifikowanych, 
 w przypadku wystąpienia zagrożenia należy o nim poinformować kierownika robót, 

który podejmie decyzję o likwidacji zagrożenia lub wykonania prac z dodatkowymi 
obostrzeniami, 

 pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 prace uznane przez szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane tylko pod 
nadzorem kierownika budowy, 

 wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi 
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego 
nieobecność przedstawicielowi generalnego wykonawcy. 

 punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy. 
 telefony alarmowe: 

   - ogólny telefon alarmowy: 112 
   - pogotowie ratunkowe: 999 
   - straż pożarna: 998 
   - policja: 997 
Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a 
ponadto znane każdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru 
technicznego na budowie. 
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Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
 składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  

sposób wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  
spadnięcia  składowanych wyrobów i urządzeń.  

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

 odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  
   a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  
   b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

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

 wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów 

 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
 brygada powinna mieć zapewnioną łączność telefoniczną, własny transport, a prace 

nie wymagają oznaczenia dróg ewakuacyjnych, 
 w  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  

pracowników  osoba kierująca,  pracownikami  obowiązana  jest do niezwłocznego  
wstrzymania  prac  i  podjęcia  działań  w celu usunięcia tego zagrożenia, 

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

 środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami, 

 wszystkie prace instalacyjne należy prowadzić z należytą starannością tj. rozważnie 
bez narażania pracowników oraz osób postronnych na niebezpieczeństwo. W 
szczególności nie należy doprowadzać do sytuacji, w których narażone jest życie lub 
zdrowie dowolnej osoby znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 
czynności, 

 wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie 
z prawem budowlanym. 

 wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzą 
techniczną. Także w szczegółach nieujętych w niniejszej dokumentacji, 

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

 
Dokumentacja budowy przechowywana jest: 
 na miejscu budowy. 
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9 RYSUNKI TECHNICZNE 
 


