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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 
W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO 

 
A. Część opisowa do branży budowlanej   
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3. Orientacja                                                                                                       str.        4   
4. Projekt zagospodarowania działki nr 5198/13 na odbitce  
    z mapy do celów projekowych w skali 1:500                                                  str.       5 
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14. Przekrój podłużny konstrukcji stropu kotłowni                                             str.   31 rys.   B-6 
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16. Wykaz okien, drzwi                                                                                     str.    33 rys.   B-8 
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4 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

 
OCENA  STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEJ 

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KLATKI SCHODOWEJ 
 

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie pomieszczenia kotłowni w istniejącej części 
budynku mieszkalnego – klatce schodowej przeznaczonej do wykonania instalacji 
centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej z instalacją gazową i elektryczną na działce nr 
ew. 5891/13 zlokalizowanej Węgrowie przy ul. ul. Krasińskiego będącej w zarządzie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki KomunalneJ Sp. z o.o.  
w Węgrowie 
 

               A. Dane techniczne budynku: 
                Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny, jedno klatkowy, mieszkalny, 
                 czternastorodzinny, konstrukcji tradycyjnej, kryty blachą.  

1- fundamenty żelbetowe  – ławy pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
2- Izolacje z papy na lepiku, 
3- ściany budynku zewnętrzne z cegły ceramicznej na zaprawie 

cementowo-wapiennej grubości 50cm, ściana wewnętrzne podłużna na zaprawie 
cementowo-wapiennej grubości 50 i 43cm z tynkiem obustronnym, ściany działowe 
z cegły także z tynkiem obustronnym, kominy z cegły. 

3- dach budynku – pokryty blachą   
      Dach i ściany nad stropem parteru zostały wcześniej rozebrane. 
4- stropy żelbetowe prefabrykowane. Stropy bez widocznych rys i spękań. 
5- posadzki z lastryko i płytek z terakoty 
6- drzwi stalowe i drewniane, okna z PCW.  
7- schody wewnętrzne żelbetowe, 
8- schody zewnętrzne betonowe, 
9- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 
10- tynki zewnętrzne – ocieplenie styropianem z warstwą fakturową, 
11- budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną 

i centralnego ogrzewania. 
 

                B. Stan techniczny budynku: Ocenić można jako -  dobry 
                    
                 C. Przewidywany zakres robót; 
               Wydzielenie pomieszczenia kotłowni w istniejącej części budynku mieszkalnego – klatce 

schodowej polegać będzie na wykonaniu dodatkowego stropu o konstrukcji stalowej oraz 
jego zabudową ścianką przeszkloną dla zapewnienia dostępu światła na klatkę schodową 
nad częścią klatki schodowej nad przedostatnim spocznikiem  

               z komunikacją z ostatniego spocznika poprzez konstrukcję stalową schodów.  
               Zakres prac nie wychodzić będzie poza poziom dwóch ostatnich spoczników klatki  
              schodowej. Wydzielenie kotłowni – ściany o odporności ogniowej EI60, drzwi EI 30, 
              strop REI 60 
              Uzupełnienie ścianek szklanych ścianką z gipskartonu ognioodpornego tak samo  
              jak obudowa stropu od spodu. 
 
                D. Oddziaływanie wykonywanych robót: 
                 Wykonanie robót nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu osób będących  
                w przedmiotowym obiekcie oraz w jego najbliższym otoczeniu  
                przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP przy wykonywaniu robót  
                budowlanych.  
                                                                                  Opracował: mgr inż. Antoni Kiciak 
 

Maj  2016r. 
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Opis techniczny 
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni 

gazowej z instalacją gazową i elektryczną oraz wydzielenia pomieszczenia 
kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonego przy 

ul. Krasińskiego 1 w Węgrowie – w zakresie konstrukcyjno - budolwanym. 

Podstawa opracowania 

 Projekt Budowlany opracowano na podstawie : 
1.  Umowy z Inwestorem 

2.  Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Prezydenta m. Otwock pismem nr 70/2014  

3.  Wizji lokalnej. 

4.  Roboczych ustaleń z Inwestorem. 

5.  Obowiązujących norm i przepisów. 

6.  Katalogów, kart katalogowych, danych technicznych i cenników producentów urządzeń i 

armatury. 

Cel i zakres opracowania 

Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni 
gazowej z instalacją gazową i elektryczną oraz wydzielenia pomieszczenia kotłowni w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonego przy ul. Krasińskiego 1 w Węgrowie w 
zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania. 

Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt  wydzielenia z przestrzeni klatki schodowej budynku 
pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię gazową  w części budowlanej. 

Opis działki oraz istniejącego jej zagospodarowania 

Działka o numerze ewidencyjnym gruntów 5891/13 obręb 003 położona jest  
w centralnej części miasta Węgrów, na terenie zabudowanym. Na  przedmiotowej działce 
zlokalizowane  jest budynek 3-kondygnacyjny, jedno klatkowy, mieszkalny, 
czternastorodzinny, konstrukcji tradycyjnej, kryty blachą. 

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu 
działki 

Teren działki posiada pełne uzbrojenie techniczne: przyłącze wodociągowe, przyłącze 
kanalizacyjne,, przyłącze elektryczne kablowe, przyłącza instalacji gazowej, przyłącze 
telefoniczne, drogi dojazdowe wewnętrzne, chodniki, oraz zieleńce. 
Działka posiadają dostęp do drogi publicznej (ulica Zwycięstwa i Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) poprzez istniejące wjazdy oraz wewnętrzny układ komunikacyjny.  
Usytuowanie istniejących obiektów kubaturowych oraz uzbrojenia technicznego działki 
przedstawiono  na rys nr 2 B – projekt zagospodarowania działki. 
Działka 5891/13 obręb 003 nie figuruje w rejestrze zabytków i nie jest objęta ochroną 
konserwatorską. 
Działka nie leży w strefie wyrobisk górniczych. 
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 Charakterystyka budynku  

Istniejący budynek mieszkalny, w którym przewidziano wydzielenie z przestrzeni klatki 
schodowej budynku pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię gazową, posiada 
następującą charakterystykę: 
Budynek wolnostojący częściowo podpiwniczony na planie prostokąta z przesuniętym o pół 
piętra układem stropów. W części północnej posiada trzy kondygnacje nadziemne z parterem 
włącznie, zaś w południowej dwie trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicę..  
Jedna klatka schodowa. Dach o minimalnym spadku.  
Technologia wykonania - tradycyjna, przy czym stropy jak dla budownictwa o większych 
rozpiętościach. 
 
Dane techniczne budynku: 
 Ławy fundamentowe - żelbetowe 
 Ściany piwnic - cegła pełna  na zaprawie cementowej 
 Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – bloczki z betonu komórkowego na zaprawie cementowo 
- wapiennej. 
Stropy żelbetowe wylewane.. 
Przewody kominowe (wentylacyjne i spalinowe) - cegła pełna na zaprawie cementowo - 
wapiennej. 
Tynki zewnętrzne - cienkowarstwowe tynki strukturalne na termoizolacji ze styropianu; 
wewnętrzne -cementowo-wapienne. 
Wokół budynku opaska betonowa szerokości 40 cm. 
Dach z odpływem na dwie strony z niewielkim (3-5 stopniowym) spadkiem. 
Stropodach niewentylowany, wylewany, z warstwą tworzącą spadek z żużla. 
Ocieplenie dachu – pianka PU 5 cm oraz wełna mineralna 10 cm. 
Pokrycie dachu – blacha dachowa. 
Schody - żelbetowe pokryte lastrykiem  
Ścianki działowe  - cegła dziurawka.  
 
Instalacje 
Wodociągowa   - zaopatrzenie w zimną wodę z miejskiej sieci   
                                              wodociągowej    
Kanalizacyjna               - do sieci miejskiej.  
Instalacja c. o.   - obecnie brak (w mieszkaniach funkcjonują piece kaflowe) 
Instalacja telefoniczna  - z sieci miejskiej.  
Elektryczna    - z sieci miejskiej.  
 
Powierzchnia zabudowy, użytkowa i kubatura 
 pow. zabudowy        316,11 m2 
 pow. użytkowa        572,03 m2 
 kubatura w obrębie ścian zewnętrznych     1541,0 m3 
 

 
 
 
 
 

Szczegółowe zestawienie powierzchni pomieszczenia przeznaczonego  
do wydzielenia kotłowni 
Powierzchnia klatki schodowej z której zostanie wydzielone pomieszczenie kotłowni:  
17,66 m2 

Powierzchnia kotłowni:   4,05 m2 

Kubatura kotłowni:   9,15 m3 
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Powierzchnia pomostu przed kotłownią:   2,47 m2 

Powierzchnia klatki schodowej:   1,35 m2 

 

Ekspertyza dotycząca możliwości zmiany sposobu użytkowania: 

Na podstawie dokonanych oględzin stwierdza się iż budynek, w którym projektowane jest 
wydzielenie pomieszczenie dla kotłowni gazowej jest w dobrym stanie technicznym.  
Główne elementy konstrukcyjne pomieszczenia nie wykazują  nadmiernych ugięć, ani 
żadnych innych odkształceń sygnalizujących  przekroczenie stanów granicznych nośności i 
użytkowania , określonych w normach budowlanych. Obiekt nie stanowi zagrożenia 
bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, nie wymaga dokonywania zmian i wzmocnień istniejących 
konstrukcji. 
 
Istniejący stan techniczny budynku pozwala na dokonanie projektowanej przebudowy 
pomieszczenia klatki schodowej polegającym na wydzieleniu  pomieszczenia kotłowni 
gazowej..  

Charakterystyka projektowanej przebudowy  

Projektowana przebudowa  
 

           Wydzielenie pomieszczenia kotłowni w istniejącej części budynku mieszkalnego, 
          klatce schodowej polegać będzie na: 
          - wykonaniu dodatkowego stropu o konstrukcji stalowej wykonanej z profili 
            walcowanych nad przedostatnim spocznikiem ze szczelną podłogą z blachy grubości  
            5mm ze ściankami wokół krawędzi także z blachy o wysokości min 5 cm. 
            Szczelna podłoga blachy pod pomieszczeniem kotłowni, pod pozostałą częścią  
            dojścia  - komunikacji z krat stalowych typu Mostostal, 
            Belki stalowe głowne osadzone końcami w murze ścian klatki schodowej  
            na poduszkach wykonanych z betonu klasy min C30/25. Pozostałe belki  
            podpierające zamocowane do belek nośnych poprzez blachy węzłowe skręcone 
            śrubami, 
         -  wykonaniu dodatkowych schodów o konstrukcji stalowej wykonanej z profili 
            walcowanych z komunikacją z ostatniego spocznika na projektowany strop. 
            Stopnie schodowe z krat stalowych typu Mostostal,  
            Belki biegu schodowego z jednej strony oparte na spoczniku klatki schodowej,  
            z drugiej zamocowane belki głównej stropu poprzez blachy węzłowe skręcone 
            śrubami, 
        -  wykonaniu barierki ochronnej stalowej wzdłuż schodów i części stropu o wysokości 
           min. 1,1m z pionowymi płaskownikami i odległości miedzy nimi nie większej  
           jak 12 cm.  Na dole barierki blacha oporowa, przeciwpoślizgowa o wysokości  
            minimum 15cm, 
         -  wykonaniu ścianki przeszklonej dla zapewnienia dostępu światła na klatkę    
            z drzwiami wejściowymi do kotłowni z uzupełnieniem ściankami z gipskartonu 
            ognioodpornego i wypełnieniem wełną mineralną, 
          - wykonaniu posadzki z wykładziny z wywiniętymi brzegami na wysokość minimum  
            5 cm i zgrzanymi w rogach dla zapewnienia szczelnej wanny, 
         -  wykonaniu zabudowy spodu konstrukcji stropu z z gipskartonu 
            ognioodpornego i wypełnieniem wełną mineralną, 
         -  wykonaniu prac towarzyszących jak wykucie gniazd pod belki w ścianach  
            na głębokość min. 20cm, obmurowań końców belek po montażu konstrukcji,  
            skuciu i uzupełnieniu fragmentu spocznika po montażu schodów, wycięciu barierki  
            spocznika i połączeniu go z nową barierką schodów, 
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         -  wykonaniu robót zgodnie z opisem branżowym sanitarnym i elektrycznym, 
 -  przygotowaniu powierzchni, zagruntowaniu i pomalowaniu pomieszczeń  
    farbą emulsyjną powyżej 1,6m, a do wysokości  1,6 m olejną. 
    Malowanie w pomieszczeniu kotłowni, zaś na klatce od przedostatniego spocznika  
    do góry łącznie z sufitem. 
Materiały na konstrukcję stalową blachy, kraty to stal konstrukcyjna S235JR, śruby klasy min. 
4,8. Zastosowane profile: ceonik 180, dwuteownik 100 i 180, kraty podestowe z 
płaskownikiem nośnym 30x2mm, stopnie schodowe typowe 800x270mm  
z płaskownikiem nośnym 30x2mm. 
Dobór profili dokonano pod kątem konstrukcyjnym. Bezpiecznie przeniosą zakładane 
obciążenia. 
Spawanie metodą MIG w osłonie gazów lub elektrodę otuloną. 

                 Wydzielenie kotłowni powinno spełniać warunki przeciwpożarowe: 
            – ściany przeszklone o odporności ogniowej EI60,  
            -  drzwi o odporności ogniowej EI 30, 
            -  strop o odporności ogniowej REI 60. W związku z tym konstrukcja stalowa 
              stropu powinna być zabezpieczona ognioochronnie farbami do tego   
              przeznaczonymi do REI 60, 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką  
budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

 
Projektował: mgr inż. Antoni Kiciak 

 
 
 
 

Sprawdził: mgr inż. Joanna Rybak 
 

 
Maj  2016r. 
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A . ZAKRES ROBÓT 
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Zakres robót obejmuje nadbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza na cele 
mieszkaniowe na działce nr ew 4194 zlokalizowanej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Orzeszkowej 6 stanowiącej 
własność Bogusławy i Zygmunta Krystosiak. 

. 
 
B. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJĄCE ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 
Na placu budowy nie ma obiektów budowlanych podlegających rozbiórce. 
 
1.  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1. 2. roboty budowlano-montażowe 
1. 3. roboty wykończeniowe 
1. 4. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
-  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  
w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.  
  
3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY. 
Ze względu na mały zakres inwestycji dokumentację będzie posiadał kierownik budowy. 
 
4. CZEŚĆ RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
 1.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
  co najmniej w zakresie:                                                                                                                                                  a)       
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,                                                                                 b)        
wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,                                                                                  
c)        doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,                                                                                                 e)        
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,                                                                             f)        
zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,                                                                                                h)        
zapewnienia łączności telefonicznej,                                                                                          
 i)        urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.                                                                                                   
   Teren budowy lub robót powinien być  ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego  
oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe  
na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 
powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi  
lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie,  
w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone  
co najmniej  z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m  
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 
a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej  
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niż 6,0 m. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane  
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  
I urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn  
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a)       3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 
Żurawie lub dźwigi samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się  
na niebezpieczną odległość  do  w/w     napowietrznych  lub  kablowych  linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii.                                                                                                                                 
Przewody  elektryczne  zasilające   urządzenia   mechaniczne   powinny  być zabezpieczone  
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane  
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń,  
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b)  przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad  miesiąc, 
c)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 
działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji 
urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi  
albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia 
należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania 
 z natrysków, 

c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a" , „b", „c" należy zapewnić co najmniej 
2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do 
warunków wykonywania pracy. 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu 
powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; 
za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada   
do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 25 C. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - 
sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy – udostępnione w budynku socjalnym inwestora. 
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 
przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
b) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie 
spożywających posiłek, 
c) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych 
pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
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 nie przekraczającej  
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. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 
1.2. Roboty budowlano - montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak prawidłowego zabezpieczenia ); 

 - przygniecenie pracownika elementem słupa podczas wykonywania  
   robót montażowych przy użyciu dźwigu budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia  
   tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu  
oraz planu „bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i 
innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób bezpośrednio konstrukcją na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska   pracy nie mają wymaganego 
przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi a   podwoziem  dźwigu, 
- składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego a konstrukcją obiektu budowlanego lub 
jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 
odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty 
montażowe lub drabiny rozstawne. 
W czasie montażu należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów 
 lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 
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od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej  
za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, 
ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie  spadania,   zwłaszcza  aparatów  bezpieczeństwa   lub  
pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od 
lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,  
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia  
dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 
1.3. Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości ; 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy obiekcie 
Przy ręcznych lub mechanicznych pracach wykończeniowych pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
 
1.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych; 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
 lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane  
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.                                                        
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników  
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami,  
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy  
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie  
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi  
o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
  zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,  
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu  
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
 lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
  pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi  
  warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  
  a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników  
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie  technologii, materiałów i 
substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
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 jest zobowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
3.   MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w budynku usługowym inwestora, 
 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
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- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny. 
- projekty techniczne na wykonanie przyłączy na instalacje elektryczne,  
- projekt montażu dźwigu budowlanego; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny 
  i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne   
  użytkowane  
  na placu budowy; 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz  odbiorników użytkowanych 

na placu budowy; 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
   robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym.    
                                                                                                                                                             
4. CZEŚĆ RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY                                                     
Legenda: 
1 - place składowe 
2 - biuro kierownika budowy 
3 - zaplecze higieniczno - sanitarne 
4 - punkt p. poż. 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 póz.1321 z późn. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
 i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 
  -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac,  
     które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz.288) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
  posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn .zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
  technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi 
  na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
  Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
  budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 września 2003 r. 

                            Opracował: 
                                                                                                                       mgr inż. Antoni Kiciak  

                    
                                                           Sokołów Podlaski Maj 2016  
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  Sokołów Podlaski dnia 31.05.2016r. 
 
      Kiciak Antoni 
 /nazwisko i imię projektanta 
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       sprawdzającego/ 
 
      Joanna Rybak                                             
  /nazwisko i imię projektanta 
       sprawdzającego/ 
 
 
 
 

Oświadczenie 
   Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r 
Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./, oświadczam, że projekt budowlany,  
                                           /zmierzenie inwestycyjne i inwestor/ 
instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej z instalacją gazową i elektryczną 

oraz wydzielenia pomieszczenia kotłowni w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym na działce nr ew. 5891/13 zlokalizowanej Węgrowie przy ul. ul. 
Krasińskiego będącej w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki KomunalneJ Sp. z 
o.o. w Węgrowie, pow. węgrowski, woj. warszawskie 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

................................................ 
                                                                                               /podpis/            

 
 
 
 
 

................................................ 
                                                                                                /podpis/            
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