
 0 

D
O

K
U

M
E

N
TA

C
JA

 
D

O
K

U
M

E
N

TA
C

JA
 

D
O

K
U

M
E

N
TA

C
JA

 
D

O
K

U
M

E
N

TA
C

JA
 B

U
D

O
W

LA
N

A
B

U
D

O
W

LA
N

A
B

U
D

O
W

LA
N

A
B

U
D

O
W

LA
N

A
    

sługi Projektowesługi Projektowesługi Projektowesługi Projektowe 
„DAGBUD” Dariusz Gendera„DAGBUD” Dariusz Gendera„DAGBUD” Dariusz Gendera„DAGBUD” Dariusz Gendera    
Gostyń ul: Mieszka I 3/41Gostyń ul: Mieszka I 3/41Gostyń ul: Mieszka I 3/41Gostyń ul: Mieszka I 3/41    

www.dagbud.com.pl   tel:  (065) 614 20 08 www.dagbud.com.pl   tel:  (065) 614 20 08 www.dagbud.com.pl   tel:  (065) 614 20 08 www.dagbud.com.pl   tel:  (065) 614 20 08     
email: email: email: email: dariuszgendera@dagbud.com.pldariuszgendera@dagbud.com.pldariuszgendera@dagbud.com.pldariuszgendera@dagbud.com.pl    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

egzemplarz nr 1egzemplarz nr 1egzemplarz nr 1egzemplarz nr 1 
Gostyń, marzec 2010Gostyń, marzec 2010Gostyń, marzec 2010Gostyń, marzec 2010    

branŜabranŜabranŜabranŜa    ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJAARCHITEKTURA I KONSTRUKCJAARCHITEKTURA I KONSTRUKCJAARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA    
        
        
obiekt:obiekt:obiekt:obiekt:        TERMOMODERNIZACJA STERMOMODERNIZACJA STERMOMODERNIZACJA STERMOMODERNIZACJA STROPODACHU TROPODACHU TROPODACHU TROPODACHU 

ZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIEZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIEZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIEZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIE 

     

     

inwestor:inwestor:inwestor:inwestor:        Gmina Piaski, Gmina Piaski, Gmina Piaski, Gmina Piaski,     
ul. 6 stycznia 1, 63ul. 6 stycznia 1, 63ul. 6 stycznia 1, 63ul. 6 stycznia 1, 63----820 Piaski820 Piaski820 Piaski820 Piaski    

     

     

wł. działki:wł. działki:wł. działki:wł. działki:    Gmina Piaski, Gmina Piaski, Gmina Piaski, Gmina Piaski,     
ul. 6 stycznia 1, 63ul. 6 stycznia 1, 63ul. 6 stycznia 1, 63ul. 6 stycznia 1, 63----820 Piaski820 Piaski820 Piaski820 Piaski 

     

     

lokalizacja:lokalizacja:lokalizacja:lokalizacja:    SzelejewoSzelejewoSzelejewoSzelejewo, gmina Piaski, gmina Piaski, gmina Piaski, gmina Piaski    
działka działka działka działka 328328328328 

        
        
autor opracowaniaautor opracowaniaautor opracowaniaautor opracowania    
inŜ. inŜ. inŜ. inŜ.     
Dariusz GenderaDariusz GenderaDariusz GenderaDariusz Gendera    
    
    
    

autor opracowaniaautor opracowaniaautor opracowaniaautor opracowania            
mgr inŜ. arch. mgr inŜ. arch. mgr inŜ. arch. mgr inŜ. arch.     
Marian LewandowskiMarian LewandowskiMarian LewandowskiMarian Lewandowski    
    

asystentasystentasystentasystent    
inŜ. inŜ. inŜ. inŜ.     
Andrzej WojciechowskiAndrzej WojciechowskiAndrzej WojciechowskiAndrzej Wojciechowski    

    



 1 

 

Spis zawarto ści  
 
 
 
 

  str. 
1. Opis do planu zagospodarowania działki   ............................. 2 

1.1 PołoŜenie i obszar  ..................................................................... 2 
1.2 Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca  ............................................ 2 
1.3 Koncepcja zagospodarowania  .................................................. 2 
1.4 Komunikacja, dojścia, dojazdy  .................................................. 3 
1.5 Instalacje  ................................................................................... 3 
1.6 Ochrona konserwatorska ........................................................... 3 
1.7 Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego  ………………………………………………………. 
 
4 

1.8 Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  ………. 

 
 
4 

1.9 Plan zagospodarowania działki, skala 1:500 ............................. 5 
2. Opis techniczny   ...................................................................... 6 

2.1 Podstawy formalno-prawne  ...................................................... 6 
2.2 Dane ewidencyjne  .................................................................... 6 
2.3 Uprawnienia zawodowe ............................................................. 7 
2.4 Oświadczenie zgodności z przepisami  …………………………. 13 
2.5 Opis lokalizacyjno-architektoniczny  .......................................... 15 
2.6  Wykaz prac budowlano instalacyjnych Wariant I - Remont 

pokrycia dachowego z dociepleniem (wewnętrznym) 
stropodachu granulatem styropianowym  .................................. 

 
 
16 

2.7 Wykaz prac budowlano instalacyjnych Wariant II - Remont 
pokrycia dachowego z dociepleniem (zewnętrznym) 
stropodachu styropianem laminowanym  ……………………….. 

 
 
17 

2.8 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ........ 19 
3. Rysunki architektoniczno – konstrukcyjne  …………………. 21-22 



 2 

1.  OPIS DO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
 

1.1  Poło Ŝenie i obszar  
 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 328 której właścicielem  jest:  
Gmina Piaski 
Działka ta połoŜona jest w Szelejewie 
Działka przypisana jest do księgi wieczystej nr 23547, opisana uŜytkiem Bi i RII  
a jej powierzchnia wynosi 1,4580 ha. 
 
 

1.2  Sąsiedztwo i zabudowa istniej ąca 
 
Działka 238, będąca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej działką 
zabudowaną, budynkami uŜyteczności publicznej – Zespół Szkół 
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 
Szelejewo Pierwsze 87,  63 - 820 Piaski. 
 
Budynek szkoły (nr 1 na planie zagospodarowania) jest to budynek 
wolnostojący, posadowiony bezpośrednio na gruncie, podpiwniczony, 4 
kondygnacyjny (piwnica + do 3 kondygnacji nadziemnych). Ławy 
fundamentowe Ŝelbetowe. Ściany murowane tradycyjnie z elementów 
drobnowymiarowych. Zewnętrzne warstwowe z ociepleniem wewnętrznym. 
Stropy między kondygnacyjne, Ŝelbetowe prefabrykowane z płyty kanałowych 
(szkolnych). Stropodach wentylowany, konstrukcja  z płyty kanałowej na której 
wparto płyty korytkowe z pośrednictwem ścianek aŜurowych z cegły dziurawki. 
 

 
1.3  Koncepcja zagospodarowania  

 
Zaprojektowana została: 
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU ZESPOŁU SZKÓŁ W 
SZELEJEWIE 
(nr 1 na planie zagospodarowania). 
 
Projektowane prace budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 nie wymagają uzyskania pozwolenia na 
budowę  
 
W związku z termomodernizacją stropodachu zaprojektowano następujące 
prace budowlane w dwóch wariantach. 
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Wariant I 
Remont pokrycia dachowego z dociepleniem (wewnętrznym) stropodachu 
granulatem styropianowym. 
− docieplenie wewnętrzne stropodachu granulatem styropianowym o warstwie 

grubości 20 cm, metodą pneumatyczną (wykonanie otworów w płycie 
kanałowej, wrzut granulatu metodą pneumatyczną, wykonanie kominków 
wentylacyjnych) 

− remont pokrycia wierzchniego z papy asfaltowej 
− wykonanie nowej warstwy pokrycia zewnętrznego (papa) 
− wymiana pokrycia murków ogniowych i gzymsów 
− remont i wymiana rynien i rur spustowych  
− remont i wymiana elementów ochrony odgromowej  
 
Wariant II 
Remont pokrycia dachowego z dociepleniem (zewnętrznym) stropodachu 
laminowana płytą styropianową. 
− docieplenie zewnętrzne stropodachu laminowaną płytą styropianową 

grubości 10 cm.  
− docieplenie ścianek kolankowych i szczytowej powyŜej poziomu wieńca 
Ŝelbetowego stropodachu (styropian gr. 12 cm) 

− wykonanie tynków mineralnych na siatce 
− wykonanie pokrycia wierzchniego z papy asfaltowej 
− prace tynkarski  
− wymiana pokrycia murków ogniowych i gzymsów 
− remont i wymiana rynien i rur spustowych  
− remont i wymiana elementów ochrony odgromowej  
 
 

1.4  Komunikacja, doj ścia, dojazdy  
 
Wejścia budynku bez zmian. Wjazdy na teren działki, istniejące. 
 
 

1.5  Instalacje  
 
Remont instalacji odgromowej. 
Remont instalacji odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe). 
 
 

1.6  Ochrona Konserwatorska  
 
Zgodnie z ustaleniami z Gminą Piaski projekt termomodernizacji stropodachu – 
nie wymaga uzgodnie ń konserwatorskich  
Uwaga !!! 
W wypadku przypadkowego odkrycia w czasie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, iŜ jest on 
zabytkiem Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania prac i 
robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony i zabezpieczenia przy 
pomocy dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz 
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natychmiastowego poinformowania o zaszłym fakcie właściwego Konserwatora 
Zabytków. 
 
 

1.7  Wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren 
zamierzenia budowlanego  

 
 Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
 
1.8  Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  

 
Nie istnieją i nie przewiduje się zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczeni 
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RYS.0 PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
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2.  OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

2.1  Podstawy formalno prawne  
 

− zlecenie Inwestora, 
− umowa o prace projektowe  
− wizja lokalna w terenie, 
− projekt techniczno roboczy wykonany przez inŜ. mgr arch. Mariana 

Lewandowskiego z kwietnia 1986 roku 
− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
− normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 

 
  
 
 

2.2  Dane ewidencyjne  
 
 
Obiekt:    TERMODERNIZACJA STROPODACHU 

ZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIE 
 

Lokalizacja:    Szelejewo, gmina Piaski 
działka 328 
 

Inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
Właściciel działki:   Gmina Piaski,  

ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 
 
Data opracowania:  marzec 2010 rok 
 
Autor projektu:   in Ŝ. mgr arch. Marian Lewandowski 
 
Autor projektu:   in Ŝ. Dariusz Gendera 
 
Asystent:    in Ŝ. Andrzej Wojciechowski 
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2.3  Uprawnienia zawodowe  
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2.4  Oświadczenie o zgodno ści z przepisami  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oświadczam 

 
Ŝe projekt budowlany: 
 
obiekt:    TERMODERNIZACJA STROPODACHU 

ZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIE 
 

lokalizacja:    Szelejewo, gmina Piaski 
działka 328 
 

inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 
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Ja niŜej podpisany   Dariusz Gendera 
zamieszkały    ul: Mieszka I 3/41, 63-800 Gosty ń 
 
 
stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665, 
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844 
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914  wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 

oświadczam 

 
Ŝe projekt budowlany: 
 
obiekt:    TERMODERNIZACJA STROPODACHU 

ZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIE 
 

lokalizacja:    Szelejewo, gmina Piaski 
działka 328 
 

inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
 
 
 
 
 
sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
 
 
 

Gostyń, dnia   ………………………. 
(miejscowość, data) 

............................................................. 
(podpis i pieczątka imienna z 
uprawnieniami budowlanymi) 
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2.5  Opis lokalizacyjno - architektoniczny  
 
 
Zaprojektowana została: 
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU ZESPOŁU SZKÓŁ W 
SZELEJEWIE 
(nr 1 na planie zagospodarowania). 
 
Projektowane prace budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 nie wymagają uzyskania pozwolenia na 
budowę  
 
W związku z termomodernizacją stropodachu zaprojektowano następujące 
prace budowlane w dwóch wariantach. 
 
Wariant I 
Remont pokrycia dachowego z dociepleniem (wewnętrznym) stropodachu 
granulatem styropianowym. 
− docieplenie wewnętrzne stropodachu granulatem styropianowym o warstwie 

grubości 20 cm, metodą pneumatyczną (wykonanie otworów w płycie 
kanałowej, wrzut granulatu metodą pneumatyczną, wykonanie kominków 
wentylacyjnych) 

− remont pokrycia wierzchniego z papy asfaltowej 
− wykonanie nowej warstwy pokrycia zewnętrznego (papa) 
− wymiana pokrycia murków ogniowych i gzymsów 
− remont i wymiana rynien i rur spustowych  
− remont i wymiana elementów ochrony odgromowej  
 
Wariant II 
Remont pokrycia dachowego z dociepleniem (zewnętrznym) stropodachu 
laminowana płytą styropianową. 
− docieplenie zewnętrzne stropodachu laminowaną płytą styropianową 

grubości 10 cm.  
− docieplenie ścianek kolankowych i szczytowej powyŜej poziomu wieńca 
Ŝelbetowego stropodachu (styropian gr. 12 cm) 

− wykonanie tynków mineralnych na siatce 
− wykonanie pokrycia wierzchniego z papy asfaltowej 
− prace tynkarski  
− wymiana pokrycia murków ogniowych i gzymsów 
− remont i wymiana rynien i rur spustowych  
− remont i wymiana elementów ochrony odgromowej  
 
Wejścia budynku bez zmian. Wjazdy na teren działki, istniejące. 
 
Zaprojektowano remont instalacji odgromowe oraz remont instalacji 
odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) 
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2.6  Wykaz prac budowlano instalacyjnych  
Wariant I - Remont pokrycia dachowego z docieplenie m 

(wewnętrznym) stropodachu granulatem styropianowym.  
 

 
Wszystkie elementy konstrukcji budynku takie jak fu ndament, ściany 
konstrukcyjne, stropy, wi ęźba dachowa, podci ągi, nadpro Ŝa, wieńce 
pozostaj ą bez zmian. 
 
 
2.6.1  DOCIEPLENIE STROPU GRANULATEM STYROPIANOWYM  
 
Prace budowlane polegać będą na wykonaniu otworów w płycie korytkowej, 
wtrysku metodą pneumatyczną granulatu styropianowego (warstwa min. 20 
cm), zamontowaniu (w miejscu wykonanych otworów) kominków 
wentylacyjnych. 
 
 
2.6.2  ROBOTY POKRYWCZE 
 
UłoŜenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na papie perforowanej po 
remoncie i ewentualnym uzupełnieniu ubytków w niŜszych warstwach pokrycia 
stropodachu. 
 
 
2.6.3  OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
Wymiana pokrycia murków ogniowych, pasów nad i podrynnowych oraz 
gzymsów blachą ocynkowaną grubości 0,55 mm. 
 
 
2.6.4  ODWODNIENIE DACHU 
 
DemontaŜ zniszczonych rynien oraz rur spustowych. 
MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych średnicy ø15 cm oraz rur 
spustowych średnicy ø15 cm cm, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm. 
 
 
2.6.5  WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ  
 
DemontaŜ istniejącej i wykonanie nowej instalacji odgromowej. 
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2.7  Wykaz prac budowlano instalacyjnych  
Wariant II - Remont pokrycia dachowego z dociepleni em 
(zewnętrznym) stropodachu styropianem laminowanym.  

 
 
Wszystkie elementy konstrukcji budynku takie jak fu ndament, ściany 
konstrukcyjne, stropy, wi ęźba dachowa, podci ągi, nadpro Ŝa, wieńce 
pozostaj ą bez zmian. 
 
 
2.7.1  DOCIEPLENIE STROPU STYROPIANEM LAMINOWANYM  
 
UłoŜenie docieplenia z płyty styropianowej dachowej laminowanej papą 
grubości 10,3 cm, po remoncie i ewentualnym uzupełnieniu ubytków w niŜszych 
warstwach pokrycia stropodachu. 
 
 
2.7.2  DOCIEPLENIE ŚCIAN  
 
UłoŜenie docieplenia z płyty styropianowej EPS70 grubości 12,0 cm  grubości 
na ścianach kolankowych oraz ścianach szczytowych budynku powyŜej 
poziomu oparci płyty kanałowej stropodachu.. 
 
 
2.7.3  TYNKI 
 
Zewnętrzne  – mineralne, akrylowe lub silikatowe 
Przykładowe rozwiązanie - zaprawa klejąca do płyt styropianowych Lepstyr + 
styropian + zaprawa klejąco - zbrojąca do siatki Styrlep + siatka z włókien 
szklanych + wodny środek gruntujący pod tynki Tynkolit-T + szlachetny tynk 
mineralny zacierany Poztynk-SZ  
 
 
2.7.4  MALOWANIE  
 
Zewnętrzne farby elewacyjne np.: 
− farby akrylowe np. BUGOFLEX na gruncie z BUDOGRUNT ZG 
− farby silikonowe, czyli krzemoorganiczne np. farba fasadowa SIL-FAS, 

CALSILIT lub FARBA SILIKONOWA na gruncie z HYDROPORU 
Farby uŜywać zgodnie z recepturą producenta po uprzednim odpowiednim 
oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoŜa preparatami odpowiednimi do danej 
farby wskazanymi przez producenta. UŜywać tylko farb przeznaczonych do 
elewacji zewnętrznych. Farby o kolorach dostosowanych do kolorów istniejącej 
elewacji, w uzgodnieniu w autorem opracowania dopuszcza się moŜliwość 
zastosowania kolorów kontrastowych. 
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2.7.5  ROBOTY POKRYWCZE 
 
UłoŜenie papy termozgrzewalnej kanałowej DKD (wskazana na SBS). 
 
 
2.7.6  OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
Wymiana pokrycia murków ogniowych, pasów nad i podrynnowych oraz 
gzymsów blachą ocynkowaną grubości 0,55 mm. 
 
 
2.7.7  ODWODNIENIE DACHU 
 
DemontaŜ zniszczonych rynien oraz rur spustowych. 
MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych średnicy ø15 cm oraz rur 
spustowych średnicy ø15 cm cm, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm. 
 
 
2.7.8  WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ  
 
DemontaŜ istniejącej i wykonanie nowej instalacji odgromowej. 
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2.8  Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 

Roboty budowlano-konstrukcyjne  
 

 
2.8.1  Obiekt:  TERMODERNIZACJA STROPODACHU  

ZESPOŁU SZKÓŁ W SZELEJEWIE 
 

2.8.2  Lokalizacja:  Szelejewo, gmina Piaski, dział ka 328 
 

2.8.3  Inwestor:  Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 6 3-820 Piaski 
 
2.8.4  Właściciel działki:  Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63 -820 Piaski 
 
2.8.5  Data opracowania:  marzec 2010 rok 
 
2.8.6  Autor opracowania:   in Ŝ. Dariusz Gendera 
 
2.8.7  Roboty budowlane 
− zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu w bezpośrednim 

otoczeniu budynku 
− ułoŜenie warstwy styropianu (lub pneumatycznie warstwy granulatu zaleŜnie 

od wariantu) 
− ułoŜenie papy pokrycia zewnętrznego 
− obróbki blacharskie  
− ułoŜenie warstwy styropianu na ściankach kolankowych i szczytach poziomu 

oparcia płyty kanałowej stropodachu ( dla wariantu II) 
− prace tynkarskie (dla wariantu II) 
 
2.8.8  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Działka 238, będąca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej działką 
zabudowaną, budynkami uŜyteczności publicznej – Zespół Szkół 
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 
Szelejewo Pierwsze 87,  63 - 820 Piaski. 
Budynek szkoły (nr 1 na planie zagospodarowania) jest to budynek 
wolnostojący, posadowiony bezpośrednio na gruncie, podpiwniczony, 4 
kondygnacyjny (piwnica + do 3 kondygnacji nadziemnych). Ławy 
fundamentowe Ŝelbetowe. Ściany murowane tradycyjnie z elementów 
drobnowymiarowych. Zewnętrzne warstwowe z ociepleniem wewnętrznym. 
Stropy między kondygnacyjne, Ŝelbetowe prefabrykowane z płyty kanałowych 
(szkolnych). Stropodach wentylowany, konstrukcja  z płyty kanałowej na której 
wparto płyty korytkowe z pośrednictwem ścianek aŜurowych z cegły dziurawki. 
 
2.8.9  Wykazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które 
mogą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Uzbrojenie podziemne terenu – sieci energetyczne, telekomunikacyjne, 
gazowe, wodnokanalizacyjne biegnące w bliskim sąsiedztwie działki wg mapy 
geodezyjnej oraz informacji branŜowych  
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2.8.10  Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych, okre ślających skal ę zagro Ŝeń  oraz 
miejsce i czas wyst ąpienia . 
− roboty na rusztowaniach, 
− ułoŜenie pokryć dachowych, wykonanie opierzeń oraz odwodnienia dachu 
− zagroŜenie przy niezabudowanych otworach 
− prace tynkarskie 
 
2.8.11  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 
− przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kaŜdy pracownik 

winien być przeszkolony w zakresie BHP dla prac ogólnobudowlanych 
− szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego 
poprowadzenia 

− pracownicy powinni wysłuchać i potwierdzić własnoręcznym podpisem 
− przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się szczegółowo z 

dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w 
uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonania i odbioru robót 

− w trakcie wykonania robót naleŜy zachować szczególne wymogi BHP 
dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach a przede wszystkim 
zabezpieczyć wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 
tablic informacyjnych i ograniczyć do minimum pozostawienie wykopów na 
noc 

 
2.8.12  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych z strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo Ŝliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii lub innych 
zagro Ŝeń  
− drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 
− na placu budowy w widocznym miejscu powinien się znajdować sprzęt ppoŜ. 
− umieszczanie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo 

informacyjnych. 
Uwaga !!! 
Zgodnie z art. 21.a  Prawa Budowlanego wykonanie lu b zapewnienie 
wykonania planu BIOZ nale Ŝy do obowi ązków kierownika budowy.  
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