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OPIS TECHNICZNY 

 

1.0. Podstawa opracowania. 
 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

 Normy i przepisy branżowe, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednolity 

tekst (Dz.U. nr 75 z 2002 r.), 

- Zlecenie inwestora, 

- Wizja lokalna, 

- Uzgodnienia z inwestorem, 

- Obowiązujące normy i przepisy, 

-     Warunki techniczne,. 

 

2.0. Zakres i przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci wodociągowej. 

-   Długość projektowanego wodociągu wynosi L=92m oraz przyłącze L=13m. 

 

3.0 Projektowana sieć wodociągowa.  
 

Sieć zostanie wykonana z rur PE100 SDR17 dn160x9,5 oraz PE100 SDR17 dn90x5,4. 

Przyłącze zostanie wykonane z rur PE80 DN32x3,0. W celu zabezpieczenia przewodu przed 

zamarzaniem przewody będą układane na głębokości około 1,70 m od powierzchni gruntu do 

wierzchu rurociągu (przykrycie) za wyjątkiem przegłębień wynikających z ukształtowania 

terenu - skarpy, rowy, kolizje z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem itp. Przy 

przejściu rury PCV/PE przez przegrody budowlane, fundamenty, ściany, posadzki należy 

wykonać tuleje ochronne. Wolną przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić odpowiednim 

szczeliwem. Zasuwy (z żeliwa sferoidalnego) montować na betonowych blokach 

podporowych, a trójniki, łuki z betonowymi blokami oporowymi / aż do ściany wykopu - do 

gruntu rodzimego / zgodnie z normą BN-81/ 9192-05. Przed hydrantem zamontować zasuwę 

żeliwną kołnierzową min. 1m od hydrantu. Teren wokół skrzynek 1x1m należy wybetonować 

lub wyłożyć kostką betonową, a zasuwy oznaczyć tabliczkami. Należy stosować kształtki ( 

trójniki, itp.) z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN16. 

 
3.1. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zaprojektowane rury PEHD nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 

3.2. Bloki oporowe i podporowe 
Kształtki takie jak łuki, trójniki, zwężki i zawory, które narażone są na działanie sił 

powstających w wyniku działania wewnętrznego ciśnienia wody, powinny być wzmocnione 

blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wykonany z betonu wspartego o nienaruszoną 

ścianę wykopu. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić ją od 

betonu grubą folią lub taśmą z tworzywa. Poza typowymi blokami oporowymi, należy 

również wykonać podłoża oporowe pod armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego z uwagi na 

różny stopień osiadania elementów żeliwnych i plastikowych.   

 

3.3. Oznakowanie trasy 
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 Nad wodociągiem ułożyć folię ostrzegawczą szerokości 0,10 – 0,20 m w kolorze 

niebieskim z PE lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm. Lokalizacja 

armatury i hydrantów winna być oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg 

PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach stałych lub na słupkach. 

 
3.4. Podsypka pod rurociąg 

Podsypka pod rury powinna mieć grubość 10cm i być wykonana z piasku bez ostrych 

kamieni i cząstek o wymiarach powyżej 20mm. Wyprofilowana podsypka powinna być ubita, 

aby zapewnić odpowiednie podparcie rury. 

Na odcinkach zalegania w poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny 

zwałowej pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonać podsypkę żwirowo – 

piaszczystą o gr. 0,20 m. 

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego 

naprężenia rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.  

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione 

o gr. 0,20 m zagęszczone do 85% wg. Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez 

frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20 mm. 

 
3.5. Obsypka  rurociągu. 

Zasyp wykopu składa się z dwóch warstw: obsypki (warstwy ochronnej rury) i zasypki 

(warstwy wypełniającej). Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt 

mineralny - piasek sypki, drobno- lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypkę wykonuje 

się warstwami, zagęszczając każdą warstwę w tym samym czasie po obu stronach przewodu, 

by uniknąć przemieszczenia się rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można 

rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem została wykonana warstwa obsypki grubości 

co najmniej 30 cm. Zalecane zagęszczenie obsypki dla przewodów umieszczonych pod 

drogami (aby uniknąć osiadania gruntu) nie powinno być mniejsze niż 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Tam, gdzie przykrycie przekracza 4m, boczna obsypka powinna być 

zagęszczona do 90%, a do 85% w pozostałych wypadkach. Pozwala to na przenoszenie przez 

rurę nacisków z góry i zapobiega występowaniu obciążeń miejscowych. Zasypka może być 

wykonana z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość cząsteczek nie przekracza 300 

mm. Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. 

 
3.6. Próby szczelności sieci wodociągowej 

Przed zasypaniem rurociągu należy poddać go próbie ciśnieniowej. Wszystkie złącza 

powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach nie 

mogą się pojawiać przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania się rosy. 

Próby sieci wodociągowej wykonać zgodnie z Instrukcją montażu rur PCV/PEHD. 

Próbę ciśnieniową sieci wykonać na 1,0 MPa. 

 

3.7. Płukanie przewodu i dezynfekcja 
Rurociągi z PCV/PEHD przed oddaniem do użytku podlegają dokładnemu 

przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych. 

Po wykonaniu należy sprawdzić sieć na szczelność, wypłukać i zdezynfekować. 

Dezynfekcja polega na powolnym wypełnieniu przewodu wodą wraz ze środkiem 

dezynfekującym. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać. 

 

UWAGA: 
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Wykonanie sieci wodociągowej wraz z armaturą oraz próba szczelności, płukanie 

i dezynfekcję wykonać zgodnie z PN-97/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania”. 

 
4.0. Roboty  ziemne. 
 

Roboty ziemne będą wykonywane dla odcinków sieci wodociągowej. Roboty ziemne 

zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania  wykonywane  koparkami 

podsiębiernymi  na odkład, oraz w miejscach kolizji i ścisłej zabudowy wąskoprzestrzenne 

z szalowaniem pełnym. Umocnione ściany wykopu będą pionowe, a rozparcia ustawione 

poziomo. Umocnienie ścian będzie wykonane z elementów stalowych z nożami tnącymi. 

Szalunki z nożami tnącymi, stalowe, posiadają rozpory zabezpieczające przed rozluźnieniem 

gruntu.  

Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. III. i IV. 

 W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić 

lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich 

odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie 

należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić 

dalszy tok postępowania robót. 

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, 

wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

 

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem 

gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

gruntu Wz=1,0. 

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   

przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać 

przez  stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836-02. Roboty wykonywać zgodnie  z 

Warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  

Instrukcjami  projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE. 

     
UWAGA:  

W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopach oszalowanych należy je odwodnić 

przez zastosowanie igłofiltrów lub miejscowego odpompowania. W tym celu należy 

dodatkowo zastosować przegłębienie w najniższym punkcie wykopu. Warunkiem 

odwodnienia za pomocą igłofiltrów jest ich praca w gruntach przepuszczalnych. Odwodnienie 

wykopu przy pomocy igłofiltrów wykonać poprzez wpłukanie igłofiltrów po obu stronach 

wykopu w odległości 50 cm do 100 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do 

pompowego agregatu igłofiltrowego o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej 

do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą 

pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsybki 

filtracyjnej. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody 

gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniających należy 

dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót. 

 
4.1. Prace geodezyjne. 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją budowli ziemnych obejmują 

między innymi: 
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a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów 

sieci/instalacji, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 

sieci/instalacji takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp., 

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej 

osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie, 

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, 

spadków, osiadania itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów 

inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów 

sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację.  

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona 

niedostępna. 

 
4.2. Roboty przygotowawcze. 
 Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy 

z uwzględnieniem budynków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz 

magazynowych, placów składowych oraz transportu wewnętrznego. 

 Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji 

obiektów i uzbrojenia. Do tych robót należą również wszelkie zabezpieczenia placu budowy, 

mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp. 

 

W  przypadku  wystąpienia  gruntów  nienośnych wodociąg wykonać  na  ruszcie 
z  geowłókniną. W torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej 
grubości 10 cm. W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna wynosić 20-30 cm. 
Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem. 
 

5.0. Ustalenia  końcowe. 
 

-  Roboty skoordynować z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rzędne 
pokryw studzienek/rzędne skrzynek ulicznych zasuw). 
-  Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci/instalacji. 

- Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników gruntów, uzbrojenia 

podziemnego o terminie rozpoczęcia robót. 

- Włączenia do istniejących sieci lub instalacji wykonać pod nadzorem użytkowników tych 

sieci/instalacji. 

- Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni 

trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. 

- Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690). 

Roboty  budowlano- montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  i  

warunkami uzgodnień, wymogami  norm  i  przepisów  w  tym  zakresie : 

- BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod  przewody wod.- kan. 

- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN - 87/H - 74051 - Włazy kanalizacyjne. 

- PN-B-06050 - Roboty  ziemne i budowlane . Wymagania  i  badania  w  zakresie  

wykonawstwa i badania przy odbiorze. 
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- BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodów wod - kan. Warunki 

techniczne. 

- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne  do uzbrojenia  przewodów  wodociągowych .- 

Instrukcja montażu rur PE i odbioru . 

- PN-70/B -10715 - Wodociągi. Szczelność przewodów. 

- PN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. 

- Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  wodociągowe i   

kanalizacyjne. Zarządzenie Nr.60 Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  

Budowlanych z   29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 i Dz.U.Nr.25 poz.157 ). 

  W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  chronić  znaki   

geodezyjne. 

    Minimalne  odległości  projektowanej  sieci/instalacji  winny  wynosić: 

 - 2,0 m od  znaków geodezyjnych, słupów, drzew  i studni  zagrodowych. 

 - 3,0 m od  niepodpiwniczonych  budynków, lokalnych  zbiorników  ścieków jeżeli  

uzgodnienia  z   właścicielami  i  administratorami  nie  wnoszą  innych  warunków. 

 

 UWAGA: 
Wszelkie  prace  budowlano- montażowe  winny  być  wykonane  z  zachowaniem  

przepisów  BHP. Poza  ogólnymi  warunkami  BHP  obowiązującymi  przy  robotach  

montażowych, transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego należy zapewnić 

warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/93). 

 Cała sieć wodociągowa podlega geodezyjnej inwentaryzacji. 

W oparciu o plan sytuacyjno - wysokościowy i profil podłużny ustalić lokalizację uzbrojenia 

podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. 

Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy 

powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok 

postępowania robót. 

Uwagi  dla  Wykonawcy. 
 Podczas robót ziemnych zabezpieczyć wykopy zgodnie z przepisami BHP. 

Wykopy o głębokości  poniżej  1,0 m należy  umocnić  przez  zastosowanie 
deskowania zgodnie  z BN-83/8836-02 lub wykorzystać szalunki modułowe 
przesuwne.  

 Zachować  ostrożność  w  obrębie skrzyżowań  i zbliżeń  do  istniejącego  
uzbrojenia. 

 Wszelkie prace ziemne i nawierzchniowe nie mogą powodować zmniejszenia 
nośności podłoża. 

 Teren prac przywrócić do stanu pierwotnego 
 Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz 

w miejscach zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 
  
Projektował: Sprawdził: 

mgr inż. Krzysztof Horyd 

upr. w spec. instal. i sieci sanit. 

WAM/0113/PWOS/08 

inż. Krzysztof Doroszkiewicz 

upr. w spec. instal. i sieci sanit. 

WAM/0116/POOS/08 
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Adres: 

dz. nr 319 i 317 obr. 1, 

ul. Wyszyńskiego 

11-200 Bartoszyce 
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Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11 

11-200 Bartoszyce 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 
 Zakres prowadzonych prac obejmuje przebudowę sieci wodociągowej. 

W zakresie budowy sieci wodociągowej wyszczególniono następujące etapy: 

- geodezyjne wytyczenie trasy, 

- wykonanie sieci wodociągowej, 

- próby ciśnieniowe,  

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
W obrębie prowadzonej budowy znajdują się: 

- drogi wewnętrzna 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć energetyczna 

- sieć gazowa 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 
 

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  

 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

- drogi: wewnętrzne osiedlowa oraz droga miejska 

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 

robót. 
 
4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 w trakcie realizacji 

przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – 

wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego 

wykonania rozpór, 

 roboty wykonywane w drogach wewnętrznych. 
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH.  
 Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres 

zagadnień: 

 określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 

prac szczególnie niebezpiecznych, 

 wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń, 

 określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 

 wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 
6. 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, UMOZLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 
W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizację robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające  niebezpieczeństwom, w tym: 

 wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

 zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

 wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej 

 teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 
















