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OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa budowlanego (Dz.U.Nr 93, poz. 888, z dnia 30 kwietnia
2004 r., z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY
„Naprawa wad i usterek dotyczących zalewania piwnic
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Ptasiej 14 B w Mikołajkach”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego naprawy wad i usterek dotyczących zalewania piwnic

I. DANE OGÓLNE
Temat:

Wykonanie naprawy wad i usterek
dotyczących zalewania piwnic w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Adres inwestycji:

11-730 Mikołajki, ul. Ptasia 14 B, dz. nr 350/47

Inwestor:

Zakład Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32

Biuro Projektów:

W-ART Centrum Zabezpieczania Budowli,
10-712 Olsztyn, ul. Zodiakalna 5

Projektant

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. nadzw.
(upr. Nr 260/82/OL)

1. Podstawa opracowania
Podstawą formalną opracowania jest zlecenie z dnia 23.11.2017 r. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 32, 11-730 Mikołajki.
2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania są posadzki i ściany fundamentowe (piwnic) budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej 14 B w Mikołajkach.
Opracowanie przedstawia technologie i materiały niezbędne do wykonania zabezpieczenia i osuszania budynku.
3. Stan wilgotnościowy murów
Zgodnie z ekspertyzą techniczną Nr 7/2017 opracowaną przez Biuro ProjektowoRealizacyjne ERGBUDGD, 80-035 Gdańsk, ul. Ptasia 5c, w budynku stwierdzono intensywne zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz posadzek. Największe zawilgocenia występują przy ścianie zewnętrznej zachodniej oraz przy szczycie północnym.
Według informacji uzyskanych od Zamawiającego, w okresie eksploatacji budynku stwierdzano zalewanie posadzek kilkucentymetrową warstwą wody.
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Przyczyną występowania zawilgoceń i zalewania ścian i posadzek piwnic jest nieskuteczna izolacja przeciwwodna. Szczegółowa analiza wykazała, że spowodowane to było
brakiem prawidłowych rozwiązań projektowych izolacji oraz błędami wykonawczymi.
W związku z powyższym w ramach projektu opracowano technologie i materiały niezbędne do wykonania zabezpieczenia i osuszania budynku umożliwiające naprawę występujących wad i usterek.
Stan zniszczeń został przedstawiony w ww. ekspertyzie opracowanej w marcu 2017 r.
4. Założenia projektowe
W analizowanym przypadku optymalnym rozwiązaniem ochronnym jest kompleksowe
zabezpieczenie murów stykających się z gruntem, przed wodą naporową (infiltracyjną) i
podciąganiem kapilarnym, przy jednoczesnej możliwości wykorzystania istniejących izolacji jako podłoży. Spełnienie takich wymagań jest konieczne z uwagi na ograniczenie nakładów finansowych na zrealizowaną już inwestycję (likwidacja wad i usterek).
W związku z powyższym obowiązkowo należy wykonać (naprawić) pionowe i izolacje
poziome, a także zastosować metody pośrednio ograniczające zasięg nawadniania lub zawilgacania poprzez obniżenie poziomu gromadzących się wód - drenaż opaskowy.
W celu ograniczenia ilości gromadzonych wód opadowych w gruncie zalegającym bezpośrednio przy murach fundamentowych budynku, należy wykonać drenaż opaskowy, który będzie zbierał spiętrzające się wody opadowe. Pozwoli on skutecznie chronić ściany
przyziemia przed naporem zastoiskowych (infiltrujących) wód gruntowych.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że przy stwierdzonym poziomie zawilgocenia murów, w celu uzyskania poziomu zadawalającego, tj. takiego który nie będzie negatywnie oddziaływał na trwałość ścian oraz nie będzie sprzyjał rozwojowi mikroorganizmów, należy wykonać kompleksowe zabezpieczenia w postaci:
1. Izolacji poziomych zabezpieczających mury fundamentowe przed podciąganiem
kapilarnym wód gruntowych (brak ciągłości izolacji – ściany zewnętrzne);
2. Izolacji pionowych zewnętrznych na ścianach do poziomu posadowienia ław fundamentowych (poniżej poziomu drenażu opaskowego);
3. Izolacji poziomych wewnętrznych na styku posadzki, ławy i ściany – tzw. wanny
wewnętrznej uciąglającej;
4. Wykonanie odwodnienia wokół budynku w postaci drenażu opaskowego;
5. Wykonanie nowych wypraw malarskich.
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Przy założeniu, że zostaną wykonane izolacje przeciwwodne oraz wszystkie przedstawione powyżej zabezpieczenia, przewiduje się, że poziom zawilgocenia murów obniży się do ok. 4-5 %.
5. Projektowane rozwiązania techniczne
Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy w pierwszej kolejności wykonać
izolacje pionowe zewnętrzne i drenaż odwadniający.
5.1.

Izolacje pionowe zewnętrzne
Po odkopaniu budynku do poziomu posadowienia ławy i usunięciu warstwy styro-

pianu należy sprawdzić wykonanie faset na połączeniu ława – ściana. W przypadku braku – należy je wykonać z gotowych zapraw Planitop lub Mapegrout.
Ścianę należy oczyścić do podłoża bitumicznego, usunąć elementy luźne, odspajające się od ściany i a następnie zagruntować materiałem Plastimul Fiber.
Plastimul Fiber – nie zawierająca rozpuszczalników bitumiczna emulsja ogólnego
zastosowania. Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w stosunku objętościowym
1:0,5. Roztwór nanosić szczotkami.
Następnie należy wykonać izolację z wysokoelastycznej, niezawierającej rozpuszczalników, dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas
bitumicznych - Plastimul 2K Super.
Materiał nanosi się w 2 procesach roboczych na przeschnięty grunt. Drugi proces
roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, ale tak by nie
uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. zużycie: Plastimul 2K
Super 3,2 kg/m2/4mm (na sucho). Dodatkowo należy koniecznie zastosować siatkę
Mapenet 150.
Miejsca przejść instalacji przez ściany należy doszczelniać materiałem Mapeproof
Swell - ekspansywną hydrofilową uszczelniającą pastą kauczukową, pęczniejącą pod
wpływem wilgoci, nakładaną przy użyciu pistoletu wyciskowego.
Opakowanie 320 ml pojemnik (kartridż) Mapeproof Swell jest specjalnie skomponowana pastą do wykonywania elastycznych uszczelnień rys i pęknięć oraz przejść rurowych w elementach betonowych, poddanych oddziaływaniu przesączającej się wody.
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Po aplikacji Mapeproof Swell należy wykończyć krawędzie otworu na głębokość
ok. 3 cm zaprawą PLANITOP 430 lub PLANITOP 400 na „ jaskółczy ogon”.
Izolację należy wykonać do poziomu posadowienia ław fundamentowych. Po wykonaniu izolacji pionowej, na ścianach odtworzyć warstwę izolacji termicznej.
5.2.

Izolacje poziome
W związku z brakiem ciągłości izolacji poziomej w zewnętrznych murach fun-

damentowych (występują żelbetowe rdzenie), należy wykonać nową ciągłą izolację poziomą w poziomie styku posadzki ze ścianą.
Prace przygotowawcze
Aktualnie mur znajduje się w stanie wysokiego zawilgocenia. Należy więc w
pierwszej kolejności wykonać izolacje pionowe zewnętrzne oraz system odwodnienia, a
następnie przystąpić do wykonania otworów iniekcyjnych. Każdy otwór iniekcyjny należy poddać diagnostyce i w razie potrzeby poddać uszczelnieniu.
Wykonanie poziomych blokad przeciwwilgociowych
Przeponę poziomą najlepiej wykonać za pomocą iniekcji niskociśnieniowej preparatem Mapestop PL.
Mapestop PL jest roztworem wodnym na bazie krzemianów działających hydrofobizujaco. Działanie preparatu Mapestop PL polega na tym, że w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają
nierozpuszczalne związki, które trwale zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo Mapestop PL powoduje wewnętrzną hydrofobizację nasączonego obszaru muru. Dzięki
temu, wewnątrz muru powstaje podwójna bariera dla kapilarnego podciągania wody
wraz z rozpuszczonymi w niej solami.
Przy iniekcji metodą ciśnieniową zalecana średnica otworów wina wynosić 1218 mm, w zależności od wielkości i rodzaju stosowanych pakerów iniekcyjnych, z tym,
że kąt nachylenia otworów to maksymalnie 30o a ich rozstaw 10-12,5 cm. Generalnie
głębokość wierconych otworów nie powinna sięgać dalej niż 5-8 cm od przeciwległej
krawędzi muru. Zużycie min. 15 kg/m2 przekroju poprzecznego muru.
Po wykonaniu iniekcji należy wypełnić otwory Mape-Antique I lub Stabilcem bezcementową kompozycją na bazie hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej
pucolany, do scalania przez iniekcję konstrukcji murowych.
Mape-Antique I jest gotową do użycia, siarczanoodporną kompozycją spoiwa
hydraulicznego, mikrowypełniacza i domieszek modyfikujących, stosowaną do wyko-
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nywania zaczynu iniekcyjnego do konsolidacji konstrukcji murowych oraz wypełniania
pustek i rys.
5.3.

Doszczelnienie styku ława-posadzka
Doszczelnienie styku ława-posadzka należy wykonać za pomocą iniekcji żelem

Mapegel UTT lub w przypadku dynamicznych przecieków wody poliuretanem Resfoam 1KM Flex.
5.4.

Wykonanie pionowej izolacji wewnętrznej
Izolację pionową wewnętrzną (na ścianach zewnętrznych) należy połączyć z

izolacją poziomą posadzek i wykonać do poziomu ok. 0,3 m powyżej wykonanej przepony.
Przed ułożeniem izolacji należy skuć wylewkę na szerokość ok. 30 cm poza
krawędź ławy (zachować ostrożność aby nie uszkodzić istniejącej izolacji) oraz skuć
warstwę podkładu betonowego do górnego poziomu ławy, wykonując na krawędzi ławy
sfazowanie dla łagodnego przejścia izolacji. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy
sprawdzić wytrzymałość podłoża oraz ewentualne zarysowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w warstwie betonu należy wykonać jego naprawę.
Następnie należy wykonać fasety przy połączeniu ściany z posadzką za pomocą
gotowej zaprawy z Planitop 400.
Izolację wykonać z dwóch warstw Planiseal 88 oraz z dwóch warstw Mapelastic
z wtopieniem siatki Mapenet 150.
W przypadku nakładania izolacji na istniejącą warstwę szlamu należy pominąć
Planiseal 88.
Planiseal 88 - stosowany jest do uszczelniania ścian fundamentowych, piwnic,
szybów windowych, basenów, kanałów i zbiorników. Zaprawa ta składa się ze spoiwa
cementowego i specjalnych domieszek modyfikujących wodoszczelność. Worek 25 kg
Planiseal miesza się z 5,5-6,25 l wody i nakłada się ręcznie metalową pacą (zalecana
ilość wody 5-6 l) lub metodą natrysku, w dwóch do trzech warstwach, na podłoże czyste i nośne, przed aplikacją nasączone wodą. Zużycie: 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości/warstwę.
Mapelastic jest powłoką wysoce elastyczną ochronną i wodoszczelną dla betonu,
szczególnie zalecaną w przypadku występujących rys w podłożu. Mapelastic uszczelnia
włosowate rysy w podłożu a także stanowi ochronę przed wnikaniem, zawilgoceniem i
oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
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Mapelastic jest dostarczany w formie dwóch komponentów, które należy wymieszać ze sobą bez dodawania wody lub innych składników. Zaprawa nakładana jest
ręcznie pacą lub metodą natrysku (np. Putzmeister, T-max) na podłoże czyste i nośne,
wcześniej zwilżone wodą.
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy nie może być większa niż 2 mm.
Po wykonaniu izolacji odtworzyć posadzkę.
5.5.

Drenaż odwadniający
Drenaż liniowy odwadniający zaprojektowano w postaci dwóch ciągów drenar-

skiego, odprowadzających wody do studni zbiorczej Sdz-1.
Przykładowa pompownia wód drenażowych φ 600/670 z pompą zatapialną
KP wysokości 3,95 m.
2

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej
7 2.

Zwieńczenie typ II z pokrywą żeliwną A15

3. Pompa zatapialna KP
11 4.
6
5

Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 80 40 mm

5. Zawór zwrotny 1 1/4"
6. Zawór odcinający 1 1/4"

1

7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej
wewnętrznej instalacji tłocznej

8

8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji
4

ciśnieniowej uszczelka "in situ" 40mm

12
10 9.

Wyłączniki pływakowe

10. Zawieszenie pompy
11. Inst. przepustu kablowego 50x250 mm
9

12. Wkładka "in situ" Ø110 mm

3
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Pozostałe studnie Sd-1÷Sd-8 wykonać z rur karbowanych φ 315 mm, osadzonych
na podsypce ze żwiru. Zwieńczenia studzienek wg opisów w poszczególnych ciągach
drenarskich.
Rury drenarskie karbowane φ 113 mm, z otworami wykonane z PVC-u włączać do
studni za pomocą wkładek „in situ”.
Należy zastosować system mający w swej ofercie kompleksowe rozwiązania dla
drenaży, np. firmy Wavin lub inny o podobnych parametrach, posiadających odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczające te wyroby do stosowania w budownictwie.
Rzut drenażu pokazano na rys. 3, a rozwinięcia na rys. 4.
• Ciąg drenarski Sd-1..Sd-4..Sdz-1
Studnie kontrolno-rewizyjne Sd-1÷ Sd-4 wykonać z rur karbowanych φ 315
mm, o głębokości odpowiednio h = 320 cm, 325 cm, 335 cm i 340 cm osadzonych
na podsypce ze żwiru i zakończonych pokrywą żeliwną.
Odcinek drenażu należy wykonać z ułożonej równolegle do muru, perforowanej rury drenarskiej o średnicy 113 mm, z zachowaniem 0,5% spadku do studni
zbiorczej pompowej Sdz-1, φ 600 mm, o głębokości h = 395 cm. Studnia zbiorcza
zwieńczona włazem żeliwnym, opartym na żelbetowym pierścieniu odciążającym.
Ciąg drenarski Sd-1…Sd-8…Sdz-1
Odcinek drenażu należy wykonać z ułożonej równolegle do muru, perforowanej rury drenarskiej o średnicy 113 mm, z zachowaniem 0,5% spadku do studni
zbiorczej pompowej Sdz-1, φ 600 mm, o głębokości h = 395 cm. Studnia zbiorcza
zwieńczona włazem żeliwnym, opartym na żelbetowym pierścieniu odciążającym.
• Ciąg odprowadzający pompowy Sdz-1…S-istn.
Ciąg odprowadzający wykonać z rury pełnej PE φ 40 mm, z zachowaniem 1%
spadku do studni S-istn. Rurę ułożyć w otulinie styropianowej Hydro 035.

Ciągi drenarskie zasypać warstwą żwiru płukanego frakcji 16/32, zabezpieczoną
geowłókniną, nad warstwą osypki wykonać wymianę gruntu na żwir przepuszczalny
(żwir czysty gruby do betonów).
5.6.

Remont ścian - wyprawy malarskie.
Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym bu-

dynku polegającym na wykonaniu niezbędnych izolacji pionowych i poziomych oraz
drenażu odwadniającego należy przystąpić do remontu ścian.
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Wykonanie powłoki malarskiej
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną,
otwartą dyfuzyjnie farbę silikatową Silancolor Pittura po wcześniejszym oczyszczeniu
powierzchni i zagruntowaniu preparatem Silancolor Primer. Obydwa materiały są gotowe do użycia.
Silancolor Primer (preparat gruntujący) - Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem
lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego.
Zużycie:
0,2 l/m2 zależnie od chłonności podłoża
Silancolor Pittura (farba silikatowa) - Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą
natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach roboczych.
Zużycie:
0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw.
6. Wytyczne wykonywania prac
Wykonawca, któremu Inwestor zleci wykonanie prac powinien legitymować się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia prac specjalistycznych w dziedzinie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz prac renowacyjnych. Wszystkie prace budowlanoizolacyjne wykonać należy zgodnie z ogólnymi warunkami BHP i p. poż.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu ograniczono do wskazania SYTUACJI przyziemia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ptasiej 14 B w Mikołajkach.
1

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych murów fundamentowych budynku. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie obiektu przed degradacją murów spowodowaną występowaniem zawilgocenia i zalewania budynku.

2

Zagospodarowanie działki
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 350/47, pow. mrągowski, w budynku oraz jego najbliższym otoczeniu. Projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu działki. Inwestycja nie zmienia obecnego charakteru wykorzystywania
budynku.

3

Oddziaływanie inwestycji na otoczenie
Planowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 Prawa Budowlanego. Ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji na
otoczenie zamyka się w granicy działki, do których inwestor posiada tytuł prawny.

4

Oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja mająca na celu remont istniejącego budynku nie jest zaliczana do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ) dla których konieczne jest wykonanie Raportu OOŚ oraz dla których może być wymagane sporządzenie Raportu OOŚ.

5

Oddziaływanie inwestycji w trakcie realizacji
W trakcie prowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu zabezpieczeń przeciwwodnych mogą wystąpić okresowe uciążliwości typowe dla małych placów budowy. Roboty budowlane obejmować będą prace na zewnątrz budynku polegające na odkopaniu istniejących fundamentów. Wystąpić może wówczas nieznaczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z prac budowlanych i spalania paliw w środkach transportu.
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W czasie prowadzenia robót budowlanych emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter niezorganizowany i czas trwania tej emisji będzie krótki. Zagospodarowanie odpadów
gruzu betonowego i gleby powstających w trakcie prowadzenia wykopów pozostaje po
stronie wykonawcy robót budowlanych. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z wymienionych prac będzie miało ograniczony zasięg i będzie nieistotne dla stanu
środowiska. Prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprzętu budowlanego.
Inwestor nie wprowadza zmian w ukształtowaniu terenu – zmiana sposobu użytkowania
istniejących obiektów. Nie wystąpią zakłócenia spływu powierzchniowego i zasilania wód
gruntowych.
Zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych w fazie realizacji inwestycji może w dużym stopniu ograniczyć negatywne skutki oddziaływania na środowisko. Najważniejsze działania minimalizujące negatywne skutki realizacji inwestycji to
skrócenie do minimum okresu robót budowlanych i montażowych.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
W związku z wymogiem sporządzenia informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia o której mowa w Ustawie z dnia 27 lipca 2001r o zmianie ustawy-Prawo
budowlane (Dz. U. 129 z 2001 r poz. 1439) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano szczegółowe informacje o zagrożeniach występujących w trakcie realizacji zadania
i sposobie przeciwdziałania tym zagrożeniom.

2. Stan istniejący
Remontowany obiekt (wielorodzinny budynek mieszkalny), zlokalizowany w Mikołajkach przy ul. Ptasiej 14 B, budynkiem dwuklatkowym, podpiwniczonym, 4 kondygnacyjnym z mieszkalnym poddaszem, o rzucie rozczłonkowanym, zbliżonym do prostokąta, o
wymiarach rzutu 34,74 x 12,78 m. Budynek jest przykryty wysokim dachem. Budynek wykonano w technologii mieszanej w latach 2015 do 2016.
3. Podstawowe założenia.
W celu wykonania izolacji przeciwwodnych – poziomej, pionowej zewnętrznej i wewnetrznej oraz ułożenia drenażu odwadniającego należy odsłonić ściany piwnic do poziomu
projektowanych drenaży. W tym celu należy rozebrać opaski z polbruku i studzienki przyokienne. Wykopy należy zabezpieczyć szalunkami i dokładnie oznaczyć, należy zapewnić
zastępczą komunikację pieszą na długości wydzielonego terenu budowy. Prace należy wykonywać odcinkami by nie narazić ściany piwnicznej oraz fundamentu na uszkodzenia oraz
wyparcie gruntu spod fundamentu. W celu wykonania izolacji poziomych ścian wewnętrznych i posadzki, należy wyłączyć z użytkowania pomieszczenia objęte wymienionymi robotami.
4. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych prac:
Izolacje poziome:
− roboty przygotowawcze,
− nawiercenie otworów wraz z oczyszczeniem,
− osadzenie pakerów,
− iniekcja,
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− wypełnienie otworów.
Izolacje pionowe:
Izolacje pionowe zewnętrzne
− rozebranie istniejących opasek i studzienek przyokiennych,
− wykopy, odsłonięcie ścian fundamentowych,
− usuniecie izolacji ze styropianu,
− oczyszczenie powierzchni muru,
− gruntowanie podłoża,
− wykonanie warstw izolacji,
− ułożenie izolacji termicznej,
− odtworzenie studzienek przyokiennych
− zasypanie wykopów, wykonanie odwodnienia studzienek przyokiennych,
− wykonanie opaski żwirowej wokół budynku lub odtworzenie chodnika.
Izolacje pionowe wewnętrzne
− rozebranie posadzki,
− oczyszczenie powierzchni,
− wyrównanie podłoża,
− uszczelnienie styków i wykonanie faset wyoblających,
− wykonanie warstw izolacji,
− odtworzenie posadzki.
Drenaż odwadniający:
− rozebranie istniejącej opaski wokół budynku,
− wykonanie odcinkowo wykopów liniowych wzdłuż budynku,
− wykonanie studzienek rewizyjnych i kontrolnych,
− wykonanie studni zbiorczej,
− ułożenie oraz zabezpieczenie rurociągu,
− ułożenie maty drenującej,
− zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu,
− otworzenie opaski wokół budynku.
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Ze względu na wspólne pace (rozebranie opaski, wykopy, zasypanie wykopów itd.)
związane z ułożeniem drenażu odwadniającego, jak i wykonania izolacji pionowych zewnętrznych, prace te należy wykonać wspólnie dla obu robót.
Wyprawy malarskie – remont ścian:
− oczyszczenie powierzchni ścian,
− wykonanie wypraw malarskich.
5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji na otoczenie zamyka się w granicy
działki (budynku), do których zleceniodawca posiada tytuł prawny.

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
Prace budowlane będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu. Wiąże się to
z wyłączaniem poszczególnych pomieszczeń z użytkowania na czas prowadzenia robót.
Zagrożenie mogą stanowić wykopy, należy je dokładnie zabezpieczyć oraz ułożyć kładki
dla pieszych.
7. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
− przy pracach budowlano – montażowych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy,
którzy posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, którzy uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
− wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni
do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przejść szkolenia specjalistyczne,
− pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników, uwzględniający specyfikę robót, obejmujący w szczególności: imienny podział prac, kolejność wykonywania zadań
oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
− pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiałów, półfabrykatów
i wyrobów gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla zdrowia, a także o sposobach
ich bezpiecznego stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.
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8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
Podstawą właściwej organizacji pracy jest odpowiednie przygotowanie i wyposażenie
placu budowy pod względem bezpieczeństwa do których należy:
− zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób obcych (ogrodzenie),
− przygotowanie dróg dojazdowo-ewakuacyjnych i składów materiałów,
− doprowadzenie energii elektrycznej i wody (przemysłowej i do picia) wraz z zaworami
odcinającymi,
− zorganizowanie zaplecza socjalno – bytowego i higieniczno-sanitarnego,
− odpowiedni montaż maszyn i urządzeń budowlanych,
− zorganizowanie ewentualnej produkcji pomocniczej oraz magazynów sprzętu, maszyn i
urządzeń,
− instalacja i zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego,
− określenie miejsca punktu udzielania pierwszej pomocy (apteczka itp.),
− zabezpieczenie i określenie sposobu komunikacji z pogotowiem ratunkowym i strażą
pożarną.
9. Transport i składowanie materiałów budowlanych
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń. Niezależnie od tego powinny być spełnione
następujące wymagania:
− podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione,
− materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o
szkodliwości dla zdrowia.
Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji
ręcznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy:
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− przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy,
− przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika,
− niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenia wypadkowe,
− ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone
w sposób zapobiegający powstawaniu urazów.
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:
− 30 kg – przy pracy stałej,
− 50 kg – przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg
na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem, aby na jednego pracownika przypadała masa nie
przekraczająca:
− 25 kg - przy pracy stałej,
− 42 kg - przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej
500 kg. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o
twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka.
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku,
łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na
odległość większą niż 200 m. Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce.
Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na
wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespeł-
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nienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej
wykonanie.
Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100 kg po twardej nawierzchni i 75 kg - po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na taczce po pochyleniach większych niż 8% oraz na
odległość przekraczającą 200 m.
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w
odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:
− 2 m – dla linii NN,
− 5 m – dla linii WN do 15 kV,
− 10 m – dla linii WN do 30 kV,
− 15 m – dla linii WN powyżej 30 kV.
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane
w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się
składowanych materiałów i elementów.
Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych,
budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
− 0,7 m – od ogrodzenia i zabudowań,
− 1,50 m – od zewnętrznej główki szyny kolejowej,
− 5,00 m – od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia
o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej:
− o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną,
− o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały
drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych powinny być
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układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw. Wyciąganie materiałów z dolnych warstw
stosów oraz podkopywanie zwałów materiałów sypkich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu powinno odbywać się przy użyciu drabin (schodni).
Drabiny nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń. Powinny być używane wyłącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem i cechami konstrukcyjnymi oraz posiadać certyfikat
i oznakowanie znakiem bezpieczeństwa "B". Jeżeli drabina musi być ustawiona przed zamkniętymi drzwiami, drzwi te należy bezwzględnie zamknąć na klucz od strony ustawionej
drabiny. Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił od 65° do 75°. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do
niej.
Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg. Drabiny rozstawnej nie wolno używać jako przystawnej. Drabiny wolno ustawiać wyłącznie na stabilnym podłożu. Zabronione jest opieranie
drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo stosy materiałów, nie zapewniające stabilności drabiny.
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne
obciążenie przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi. Regały, stojaki i półki
należy umocować w sposób wykluczający możliwości ich przewrócenia się lub przechylenia. Muszą one mieć odpowiednio wytrzymałą konstrukcję. Należy zapewnić, aby masa
składowanych towarów nie, przekraczała dopuszczalnego obciążenia regałów i półek. Wartość dopuszczalnego obciążenia powinna być na nich wywieszona w sposób widoczny i
czytelny.
10. Prace budowlane stwarzające szczególne zagrożenie
Prace szczególnie niebezpieczne
W budownictwie występuje szereg prac określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji jako szczególnie niebezpieczne.
Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie
niebezpiecznych występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących.
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Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz
stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).
Roboty ziemne
Prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., powinno być poprzedzone
określeniem bezpiecznej odległości (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą one być wykonywane. Nad robotami tymi należy zapewnić fachowy nadzór techniczny. Bezpieczną odległość wykonywania robót określa ich kierownictwo w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub
przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie zawiadomić organy Policji.
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w stosowny napis, np. „OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP
WZBRONIONY”. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem
i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie
o szerokości równej głębokości wykopu, a wykop wykonuje się:
− w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym – do głębokości 2 m,
− w pozostałych gruntach – do głębokości 1 m.
Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie
gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli
warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy
stosować:
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− bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym,
− bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl. III/IV,
− bale drewniane podzastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV,
− okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
− zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrąglaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm.
Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian powyższych wykopów powinien wynosić
w układzie pionowym do 1 m, a w układzie poziomym do 1,5 m.
W razie głębienia wykopów w warunkach innych niż określone powyżej sposób podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być ponadto spełnione następujące warunki:
− górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m
ponad teren,
− wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch
przy nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia,
− stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem
pracowników do wykopu,
− rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie,
− pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostałych –
o 0,3 m
− może odbywać się po odeskowaniu ścian,
− w każdej fazie robót pracownicy muszą znajdować się w części wykopu odeskowanego,
− w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować pomost.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
− roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, głębokość wykopu wynosi
więcej niż 4 m,
− teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, ·
grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
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− wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych.
Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników. Odległość między zejściami (wyjściami) do
wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po
rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami służącymi do wydobywania urobku do
przewozu pracowników jest zabronione. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem
mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.
Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:
− w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane,
a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,
− w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.
Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem
odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną Koparka powinna być ustawiona w odległości co
najmniej 0,60 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.

Opracował:
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