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Opis techniczny do projektu renowacji kamienicy
przy ul. Krzywej 3 w Ząbkowicach Ślaskich 

1. Dane ogólne

1.1 Obiekt    - budynek mieszkalny wielorodzinny
1.2 Adres    - 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 3,

     dz. Nr 40/2, obręb: Ząbkowice Śląskie
1.3 Inwestor   - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krzywej 3

     w Ząbkowicach Ślaskich
     57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 3 

1.4 Rodzaj opracowania  - projekt remontu i rewaloryzacji elewacji i dachu budynku
1.5 Podstawa opracowania

1. Umowa o wykonanie prac projektowych nr 1/2011 z dn. 3.11.2011  r.
2. Pomiary inwentaryzacyjne własne wykonane w listopadzie 2011r.
3. Dokumentacja fotograficzna
4. Zdjęcia i materiały historyczne z archiwum WKZ we Wrocławiu,
    Delegatura w Wałbrzychu
5. Koncepcja uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

2. Opis stanu istniejącego

2.1 Lokalizacja

Budynek położony w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, po wschodniej stronie ulicy
Krzywej. Przylega do najstarszego obecnie w mieście budynku mieszkalnego,
mieszczącego Izbę Pamiątek Regionalnych /obiekt po generalnym remoncie z nową
elewacją/. Kamienica zlokalizowana w pierzei, posiada dwie elewacje: zachodnią
od strony ulicy oraz wschodnią tylną od strony podwórza.
Ze względu na zróżnicowanie wysokości i kąta nachylenia dachów obu sąsiadów
posiada także fragmenty ścian szczytowych w kondygnacji strychowej.

2.2 Opis budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Pierwotnie prawdopodobnie
dwukondygnacyjny ze stromym dachem, jak sąsiedzi, później nadbudowany.
Obecnie trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem płaskim.
Murowany z cegły, tynkowany.
Elewacja frontowa czteroosiowa, z wystrojem neoklasycystycznym w poziomie I
piętra. Ściana tylna także czteroosiowa z zaburzonym rytmem w przyziemiu,
o prostej elewacji, bez detalu.



2.3 Wytyczne konserwatorskie

Zgodnie z wytycznymi  konserwatorskimi wynikającymi z zachowanej dokumentacji
archiwalnej należy:
- zachować bryłę budynku wraz z formą dachu,
- zachować układ osi i wykrój otworów w elewacji,
- wzbogacić wystrój elewacji frontowej zgodnie z zachowanymi fotografiami
odtwarzając dekorację przyziemia i II piętra,
- w przypadku wymiany stolarki okiennej stosować podziały  szczeblinowe
wzorowane na oryginalnych.

3. Stan zachowania

3.1 Elewacja

Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cem - wap., tynkowane.  
Tynki ścian w złym stanie technicznym. Liczne ubytki i spękania tynków widoczne
zwłaszcza w przyziemiu, w rejonie rur spustowych i na przegięciu ściany tylnej
budynku.
Na ścianie szczytowej od strony budynku nr 1 – nowe tynki wykonane w momencie
remontu sąsiedniego dachu, od strony budynku nr 5 – brak tynków w ogóle.

Tynki w partii parterów mocno zawilgocone do wysokości ok. 4,00 m powyżej
terenu i w okolicach nieszczelnej rury spustowej.

Powłoki malarskie  zniszczone, spiaszczone i łuszczące się na całej powierzchni
elewacji.

3.2 Detal architektoniczny 

Z pierwotnego bogatego wystroju elewacji zachowała się jedynie dekoracja okien
I piętra. Detale tympanonów nadokiennych w zdecydowanie dobrym stanie.
W dużo gorszym stanie same opaski okienne oraz gzyms międzypiętrowy. W kilku
miejscach w znacznym stopniu zniszczone, o zatartym rysunku. Jednak stan
zachowania na tyle dobry, że pozwala na odtworzenie elementów brakujących.
Wszędzie zniszczone warstwy malarskie, popękane i spiaszczone.

3.3 Stolarka

Stolarka okienna historyczna, drewniana skrzynkowa z drobnymi podziałami,
lecz bez detalu zachowana jedynie w poziomie I piętra elewacji frontowej.
Stan zachowania niezbyt dobry, wymagający konserwacji i malowania.
W pozostałych oknach wymieniona na nową, białą z PCV z zachowaniem głównych
podziałów. W przyziemiu stolarka jednoskrzydłowa – rozwiązanie zdecydowanie



gorsze.

Stolarka okienna w pomieszczeniu gospodarczym przyziemia od frontu  -
drewniana, do remontu i malowania. Wszystkie okna strychowe w obu elewacjach
drewniane krosnowe - bardzo zniszczone, w całości do wymiany.

Drzwi bramy wejściowej – dwuskrzydłowe, wtórne drewniane ze szkleniem ze szkła
zbrojonego; montowane niezależnie od ślemienia po jego wewnętrznej stronie. Stan
techniczny stosunkowo dobry, wymagają konserwacji i malowania. 
Drzwi w elewacji tylnej – deskowe bez ościeżnicy, nieszczelne - do wymiany.

Przy wielu okach w ogóle brak parapetów, a w przyziemiu zniszczone płytki
okładzinowe, co pokazano na rysunkach.

3.4 Dach

Dach płaski kryty papą, w stosunkowo dobrym stanie konstrukcyjnym, po remoncie
zabezpieczającym. Wymagane wykonanie kolejnej warstwy pokrycia.
Ponad dachem cztery kominy wymagające w różnym stanie remontu.

3.5 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie ścianek szczytowych i gzymsu z licznymi ubytkami -
- do wymiany w 100%.
Rynny i rury spustowe – do wymiany w całości.
Konieczne sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej oraz prawidłowości
podłączeń od strony podwórza.
W większości okien brak obróbek parapetów. 

3.6 Inne

Po elewacji prowadzone luźno kable antenowe z dachu budynku. Spływająca po nich
woda niszczy ściany – do likwidacji.

Zniszczona posadzka zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, w rejonie
tylnego wejścia powodująca stałe zalewanie budynku wodami opadowymi.

4. Projekt rewaloryzacji i program robót budowlanych.

4.1 Rekompozycja elewacji

Zgodnie z wytycznymi  konserwatorskimi wynikającymi z zachowanej dokumentacji
archiwalnej oraz uzgodnioną koncepcją należy wzbogacić wystrój elewacji frontowej
odtwarzając dekorację przyziemia i II piętra.



Zaprojektowano boniowanie parteru zakończone zdwojonym gzymsem. Pod oknami
I oraz II piętra zróżnicowane dekoracje płycinowe. Na II piętrze wprowadzono
opaski okienne oraz nadokienne gzymsy, a w oknach poddasza dodano parapety. 
Elementy projektowane wykonać jako odlewy z zaprawy sztukatorskiej
przeznaczonej do zastosowań zewnętrznych.
Całość projektowanej elewacji oraz poszczególne profile pokazano na rysunkach
szczegółowych.

4.2 Prace przygotowawcze i towarzyszące

Teren prowadzenia prac ogrodzić, zabezpieczyć i odpowiednio oznakować.

Uporządkować wiszące kable antenowe przez założenie anteny zbiorczej,
ewentualnie poszczególne kable ukryć w bruzdach i zatynkować. W chwili obecnej
płynąca po kablach woda niszczy tynki elewacji.
Zlikwidować  kable prowadzone natynkowo po elewacji.
Wyciąć pozostałości po dawnych przyłączach na elewacji tylnej.

Zdemontować obróbki blacharskie. Po zakończeniu prac elewacyjnych wykonać
wszystkie nowe obróbki z blachy tytanowo-cynkowej ze szczególnym
uwzględnieniem kapinosów na gzymsach i parapetach.

Na wszystkich poziomych występach: gzymsach, okapach i parapetach poddasza
zamontować kolce przeciw gołębiom.

Konieczne zabezpieczenie przed zalewaniem wnętrza  przez wody opadowe
w rejonie drzwi wejściowych od strony podwórza. Należy skuć wszystkie popękane
resztki betonu i wylać nową posadzkę z wykonaniem progu i zachowaniem
odpowiednich spadków. W grubości ściany  zaizolować szlamem mineralnym
z uwzględnieniem wszystkich naroży. Na ścianach w strefie wejściowej / ok. 1.00m
szerokości, do łuku okienka/ wykonać tynki renowacyjne trójwarstwowe zgodnie
z przyjętą technologią.

Kratę w elewacji tylnej oczyścić i po zabezpieczeniu podkładowym, malować
dwukrotnie na grafitowo.

4.3 Remont elewacji

Skuć wszystkie zniszczone, zawilgocone, zasolone i odspajające się
lub rozwarstwione tynki. Ze względu na rozmiary zniszczeń i uwarunkowania
technologiczno-ekonomiczne usunąć 100% tynków gładkich z powierzchni elewacji.
Zwracać szczególną uwagę na tynkowane elementy sztukatorskie.
W razie niebezpieczeństwa zniszczenia jakichś detali – wykonać szczegółową
dokumentację fotograficzną oraz ustalić miejsce zdjęcia szablonu do odtworzenia
elementu w jego pierwotnej formie.



W strefie parterów, do wysokości zaznaczonej orientacyjnie na rysunkach
/ok. 4-5,00m/ oraz w miejscach ciągłego zalewania z rur spustowych i w strefie
tylnego wejścia wykonać system tynków renowacyjnych WTA - w/g załączonej
technologii np. firmy REMMERS lub innej specjalizującej się w konserwacji
obiektów zabytkowych. 
Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące
szkodliwe sole / w przypadku ich występowania/ oraz farby przepuszczalne dla pary
wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób:
- skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej
krawędzi uszkodzeń (wysoleń, plam)
- usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm,
- neutralizacja szkodliwych soli,
- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem
zaprawy tynkarskiej podkładowej WTA, 
- wykonanie warstwy tynku podkładowego magazynującego sole WTA,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego nawierzchniowego WTA.

Zgodnie z rysunkiem projektu, w przyziemiu elewacji frontowej, w tynku
renowacyjnym wykonać boniowanie. 
  
Pozostałą część elewacji  umyć i oczyścić z kurzu, pyłów, tłuszczy itp.
Zagruntować i wykonać nowe tynki cementowo-wapienne.

W elewacji tylnej wyraźna różnica w grubości ściany na wysokości stropu pomiędzy
I a II piętrem. W przypadku trudności z wyprowadzeniem płaszczyzny, jeżeli różnica
wynika z grubości muru a nie tynków, należy wykonać uskok wykończony obróbką
blacharską.

W celu ujednolicenia powierzchni całość tynków szpachlować zaprawą mineralną.

4.4 Program prac konserwatorskich dotyczących detali sztukatorskich

Stan zachowania jest zróżnicowany w zależności od umiejscowienia na elewacji
budynku. Generalnie trójkątne dekoracje nadokienne są w zdecydowanie lepszym
stanie. Opaski okienne i gzymsy częściowo spękane i odparzone. Miejscami
całkowicie brak warstwy sztukatorskiej.

Miejsca zdegradowane i spiaszczone usunąć, powierzchnie wzmocnić.
Detale rzeźbiarskie /profile gzymsów/ należy oczyścić z nawarstwień wtórnych
za pomocą szpachelek, skalpeli itp. z zastosowaniem ograniczonej ilości wody
i środków spęczniających powłoki malarskie.
Brakujące fragmenty gzymsów uzupełnić metodą sztukatorską ciągnięcia profili na
elewacji. Należy odwzorować oryginalny profil poszczególnych elementów,
zdejmując szablon w miejscach najlepiej zachowanych. Powierzchnie uzupełniane
scalić fakturowo z oryginałem warstwą szpachli drobnoziarnistej.



Elementy projektowane wykonać jako odlewy z zaprawy sztukatorskiej
przeznaczonej do zastosowań zewnętrznych. Profile pokazano na rysunkach
szczegółowych w skali 1:10.
Na głównych gzymsach wykonać obróbki blacharskie zwracając szczególna uwagę
na kapinosy. Płaszczyzny poziome bez obróbek zahydrofobizować.

Ze względu na dużą ilość prac specjalistycznych do ich wykonania należy zatrudnić
sztukatora lub renowatora dzieł sztuki z doświadczeniem.

4.5 Roboty malarskie

Po wykonaniu wyżej omówionych prac przystąpić do wykonania właściwych robót
malarskich – pełny system jednej firmy, w/g  niniejszej dokumentacji.

Ściany zagruntować i malować otwartymi dyfuzyjnie silikonowymi farbami firmy
Remmers - FUNCOSIL LA, ewentualnie farbami silikatowymi.

Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z przedstawionym w części rysunkowej
projektem zawierającym planszę barwną i kartę kolorów.
Ze względu na ograniczenia w druku, przedstawione na rysunku elewacji kolory
są jedynie orientacyjne i nie mogą być podstawą doboru farb. Należy korzystać z
załączonych w karcie kolorów, numerów podawanych przez producentów.

Paleta barw zgodna z wzornikami kolorów firmy REMMERS /Funcosil Farbton-
Kollektion nach historischen Vorbilden/.

UWAGA:
W przypadku zastosowania innych materiałów niż przyjęte w projekcie, konieczne
jest wykonanie robót w/g pełnej technologii jednej firmy specjalizującej się w
ochronie obiektów zabytkowych ( zarówno tynki renowacyjne jak i system farb ).
Niedopuszczalne jest mieszanie technologii różnych firm.

4.6 Okładziny

W elewacji frontowej wykonać cokół ze szlifowanych płyt piaskowca o wysokości
min. 40cm i grubości 6cm kotwionych i klejonych na styk zaprawą do kamienia
- wg rysunków projektu. Całość poddać hydrofobizacji.

4.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi  wejściowe poddać konserwacji. Po usunięciu farby i odczyszczeniu, drobne
ubytki zaszpachlować. Po zabezpieczeniu i gruntowaniu, całość malować farbą
kryjącą w kolorze jak w projekcie, zgodnym z kartą kolorów – dąb jasny.

Od strony podwórza wykonać nowe drzwi drewniane ościeżnicowe, nietypowe.
Wymiary zdejmować z natury /wykonać szablon łuku/  pamiętając o konieczności



zastosowania progu. Montować je po wewnętrznej stronie jako prawe. 
Nad drzwiami, od wewnątrz wykonać nowe okienko drewniane krosnowe.
Drzwi i okno malować farbą kryjącą w kolorze zgodnym z kartą kolorów.

Stolarkę drewnianą mieszkań i przyziemia, po usunięciu farby, odczyszczeniu
i ewentualnych uzupełnieniach, malować na biało. Uzupełnić okitowanie.

W razie wymiany niedopuszczalne jest stosowanie okien  jednoskrzydłowych bez
podziałów lub jedynie ze szprosem międzyszybowym. Należy zachować główne
podziały jak istniejące /np. dla I piętra w elewacji frontowej wzór powinny stanowić
okna w tym samym poziomie w elewacji tylnej/.

Wymienić wszystkie okna strychowe na nowe pojedyncze, drewniane. Malować w
kolorze białym.

Wykonać nowe stalowe drzwiczki z otworami, zapewniające wentylację z
pomieszczeń  piwnicznych w ścianie tylnej budynku.

4.8 Dach

Wykonać remont istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Dach pokryć papą
asfaltową zgrzewalną modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej,
zwracając szczególną uwagę na uszczelnienia i obróbki przy kominach i ściankach
ogniowych.
Wyłaz dachowy – do wymiany.

Kominy ponad dachem wymagają remontu. Jeden do przemurowania w całości, na
trzech pozostałych wierzchnie warstwy. Na wszystkich założyć nowe betonowe
czapki.
Po usunięciu starych tynków, wykonać nowe.
Wszystkie obróbki nowe z blachy tytanowo-cynkowej.

5. Kontrola  robót

Roboty remontowe, a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach
obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji
i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo od Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzją konserwatorską oraz zgodnie
ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa
budowlanego. W trakcie prowadzenia prac niezbędny nadzór autorski.

Systemy materiałów do renowacji tynków i detalu architektonicznego wymagają
utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest nie
tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych



materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem
poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury,
wilgotności, sposobu wentylacji itp. Należy bezwzględnie przestrzegać kart
katalogowych poszczególnych elementów systemu.

6. Reklamy

Budynek mieszkalny, historycznie nie pełnił funkcji wymagającej umieszczania na
obiekcie reklam, dlatego w architekturze elewacji nie ma typowych przestrzeni do
wykorzystania w tym celu. W przypadku wykorzystywania w przyszłości przyziemia
budynku do celów użytkowych, konieczne będzie odrębne opracowanie reklam
i uzgodnienie ich lokalizacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.
Niedopuszczalne jest montowanie na elewacjach  jakichkolwiek reklam i nośników
reklamowych nie związanych z działalnością prowadzoną w budynku.

7. Projekt zagospodarowania terenu.

Całość prac objętych niniejszym opracowaniem ogranicza się do elewacji i dachu
budynku. Nie przewiduje się rozbudowy ani dobudowy do istniejącego budynku.
Nie ulega zmianie sposób zagospodarowania i użytkowania terenu.

Prowadzenie robót remontowych spowoduje czasowe zajęcie pasa chodnika dla
ustawienia rusztowań. Zgodę na zajęcie terenu należy uzyskać w Urzędzie Gminy
Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich przed przystąpieniem do wykonania robót.
Konieczna będzie również zgoda sąsiadów na montaż rusztowań ponad ich dachami
w celu wykonania elewacji szczytowych ścian poddasza. Prace te nie mogą
negatywnie wpłynąć na stan sąsiednich obiektów.

Opracował
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100 % powierzchni tynku do wymiany

Ubytki w murze



Okna drewniane, do wymiany

Okna PCV

Okna PCV z
poprawnym
podziałem

Okna PCV

Drzwi drewniane
do wymiany

Krata do renowacji,
zamontować okno
krosnowe

Komin do przemurowania

Kominy do tynkowania
zamontować nowe czapki

Krata do wymiany
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Płyty piaskowcowe gr. 5-7cm,
ze złoża Długopole

Podokienniki wykonać jak
istniejące na I piętrze "A"

Profil naczółka wykonać
jak istniejący profil na
I piętrze "B"
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Uskok w miejscu zmiany
grubości ściany wykończony
obróbką blacharską

 2

 2

Stalowe okienka piwniczne z wentylacją
kolor grafitowy

Nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej

 1

Nowe drzwi otwierane do wewnątrz,
kolor nr 4 wg karty kolorów.
Wprowadzić betonowy próg w celu
zapobiegnięcia przedostawanie się
wody do wnętrza budynku.

Okno
krosnowe
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NR PRÓBKA
KOLORU

Oxidgrün 18-2

ELEWACJA
KONDYGNACJI
WYŻSZYCH,
ELEWACJA TYLNA

OPASKI,
GZYMSY,
PODOKIENNIKI,
NACZÓŁKI

DRZWI Dąb jasny

KARTA KOLORÓW
Ząbkowice Śl, ul. Krzywa 3

BONIOWANIE
PARTERU,
WNĘTRZA PŁYCIN,
COKÓŁ ELEWACJI
TYLNEJ

Oxidgrün 18-3

Oxidgrün 18-6

NR KATALOGOWY
REMMERS

Funcosil FARBTON
KOLLEKTION

PRÓBKI KOLORÓW, ZE WZGLU NA MOŻLIWOŚCI DRUKU,
NIE ODDAJĄ AUTENTYCZNYCH BARW,
BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE ZAMAWIANIA FARB
WEDŁUG PODANYCH NUMERÓW KATALOGOWYCH
WZORNIK: Funcosil FARBTON KOLLEKTION nach historischen
Vorbildern



INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu remontu elewacji i dachu
budynku przy ul. Krzywej 3

1. Dane ogólne

1.1 Obiekt    - budynek mieszkalny
1.2 Adres    - ul. Krzywa 3

     57- 200 Ząbkowice Śląskie
     dz. nr 40/2, obręb: Ząbkowice Śląskie

1.3 Inwestor   - Wspólnota Mieszkaniowa
     ul. Krzywa 3
     57-200 Ząbkowice Śląskie, 

1.4 Autor opracowania   - mgr inż. Paweł Tyczyński
  Z.U.I. „Rewaloryzacja” sp. z o.o.
  57-300 Kłodzko, ul. Czeska 26-28

2. Część opisowa

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane polega na remoncie elewacji budynku mieszkalno-
usługowego o wysokości do 18m w kalenicy.
Etap I – remont dachu.
Etap II – remont i rewaloryzacja elewacji frontowej i tylnej.

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce znajduje się niski budynek gospodarczy.

2.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów działki i terenu stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

2.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich wystąpienia.

Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót, przy których wykonywaniu istnieje
ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed



przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, a w szczególności prowadzonych na
wysokości kierownik budowy poinstruuje pracowników o istniejących zagrożeniach.
Do robót na wysokości może być zatrudniony jedynie pracownik, który uzyskał
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do takich prac.

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

2.6.1. Rusztowania
Rusztowania budowlane winny:
- być atestowane,
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz
  składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,
- zapewnić bezpieczną komunikację pionową,
- zapewnić swobodny dostęp do stanowisk pracy.

2.6.2. Środki ochrony indywidualnej pracowników
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni
pasami z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budynku lub
wznoszonych /rozbieranych/ rusztowań.

2.6.3. Teren budowy
Teren, na którym odbywają się prace na wysokości należy ogrodzić i oznakować
tablicami ostrzegawczymi.
Przejścia obok rusztowań oraz wejścia do budynku zabezpieczyć daszkami
ochronnymi.
Plac budowy organizować w sposób zapewniający  bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń. 

2.6.4. Pierwsza pomoc.
Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
Na budowie powinien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający
adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i policji.

Opracował:


