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OPIS  
Do projektu zagospodarowania działek nr ewid. 23/5, 155/1, 158, 159, 161, 174/2, 

1331/2, 1334/2 przy ul. Harcerskiej w miejscowości Starachowice. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

− Zlecenie Inwestora, 
− Warunki techniczne dla opracowania projektu przebudowy wodociągu 

wydane przez PWiK w Starachowicach, 
− Zaktualizowany podkład geodezyjny w skali 1:500, 
− Inwentaryzacja w terenie, 
− Normy i Przepisy. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wodociągu zlokalizowanego w pasie 
drogowym ul. Harcerskiej w Starachowicach na działkach o nr ewid. 23/5, 155/1, 
158, 159, 161, 174/2, 1331/2, 1334/2. 
Inwestorem jest : 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
ul. Iglasta 5 
27-200 Starachowice 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Teren, na którym Inwestor zamierza realizować roboty leży w miejscowości 
Starachowice.  
Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się budynki mieszkalne. 
Na powyższych działkach istnieje uzbrojenie w postaci : 
- kanalizacja sanitarna, 
- wodociąg (przeznaczony do wymiany), 
- kable teletechniczne i energetyczne, 
- przewody i przyłącza gazowe, 
- przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. 
 
Lokalizacja projektowanego przewodu przewidziana jest wzdłuż istniejącego 
wodociągu przez działki nr 23/5, 155/1, 158, 159, 161, 174/2, 1331/2, 1334/2. 
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
W zakres zagospodarowania działek wchodzi wykonanie nowego wodociągu wraz 
z uzbrojeniem, zaprojektowanego obok istniejącego (przeznaczonego do likwidacji). 
Zaprojektowano wodociąg z rur Ø110mm  PE100 SDR17.  
Zakresem opracowania jest również przepięcie odcinków przewodów 
wodociągowych (przyłączy) wraz z wymianą zasuw odcinających.  
Zaprojektowano 11 przepięć przyłączy z rur ø80mm.   
Projektowane przewody wodociągowe zlokalizowane będą w gruncie na 
głębokości 1,60 m, co uzależnione jest od wartości strefy przemarzania dla 
powyższego terenu równej 1,20 m. Parametry wodociągu nie ulegają zmianie. 
Projektowany wodociąg przebiegać będzie w głównej mierze w pasie drogi.  
Po wykonaniu nowego wodociągu, teren zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego. 

Całkowita długość projektowanego wodociągu z PE Ø110mm wynosi 365,0 mb z 
uzbrojeniem. 
 
 
5. ZESTAWIENIE CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 
 
Projektowane uzbrojenie wodociągu : 
(wodociąg główny): 
- trójnik kołnierzowy, 
- zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim i obudową teleskopową 
wprowadzoną do skrzynki ulicznej, 
- połączenia kołnierzowe do rur żeliwnych i innych, 
- zwężka dwukołnierzowa, 
- łuk kołnierzowy ze stopką, 
- hydrant p.poż podziemny z przyłączem kołnierzowym montowany za zasuwą, 
- króciec dwukołnierzowy, 
- przewód sieci wodociągowej  z PE100 SDR17,   
- rury ochronne stalowe i Arota, 
- taśma lokalizacyjna, 
(przyłącza wodociągowe): 
- trójnik kołnierzowy, 
- zasuwa do przyłącza domowego z gwintem zewnętrznym i złączem ISO z 
obudową teleskopową wprowadzoną do skrzynki ulicznej, 
- przewód przyłącza wodociągowego ø80mm PE80,   
- taśma lokalizacyjna. 
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6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Przewidywana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, higieny 
i zdrowia jego użytkowników jak i otoczenia. Rury jako materiał nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 
 
7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA  
 
Projektowana przebudowa wodociągu będzie oddziaływać na działki nr 23/5, 
155/1, 158, 159, 161, 174/2, 1331/2, 1334/2. Przewidziana do realizacji przebudowa 
zaprojektowana została zgodnie z Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami i 
nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich. 
 
8. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
Zaprojektowana sieć posadowiona będzie w prostych warunkach gruntowych. 
Szczegółowe określenie powyższych warunków wg dokumentacji geotechnicznej. 
 
9. WYKAZ DZIAŁEK, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA SIEĆ 
 
Działki o nr ewid. 23/5, 155/1, 158, 159, 161, 174/2, 1331/2, 1334/2. 
 
10. UWAGI OGÓLNE 
 
Działki, na których przewidziana jest inwestycja nie znajdują się w granicach 
terenu górniczego.  
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OPIS TECHNICZNY 

Przebudowy wodociągu w pasie drogowym ul. Harcerskiej w Starachowicach na 
działkach nr ewid 23/5, 155/1, 158, 159, 161, 174/2, 1331/2, 1334/2. 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

− Zlecenie Inwestora, 
− Warunki techniczne dla opracowania projektu przebudowy sieci 

wodociągowej wydane przez PWiK w Starachowicach, 
− Zaktualizowany podkład geodezyjny w skali 1:500, 
− Inwentaryzacja w terenie, 
− Normy i Przepisy obowiązujące w zakresie projektowania sieci wodno-

kanalizacyjnych. 
 
2. INWESTOR  
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
ul. Iglasta 5 
27-200 Starachowice 
 
3. CEL OPRACOWANIA 
 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy istniejącej 
sieci wodociągowej na wodociąg z rur PE100 zlokalizowany w pasie drogowym    
ul. Harcerskiej w miejscowości Starachowice. 
 
4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
W związku z dużą awaryjnością istniejącej sieci wodociągowej na wniosek 
Inwestora zaprojektowano nowy odcinek sieci, zlokalizowany obok istniejącego. 
Projektowany wodociąg umożliwi bezawaryjną eksploatację i zaopatrzenie w wodę 
i ochronę p. poż. istniejącej zabudowy. 
Na powyższym terenie występuje uzbrojenie podziemne w postaci : 
- kanalizacja sanitarna, 
- wodociąg (przeznaczony do wymiany), 
- kable teletechniczne i energetyczne, 
- sieci i przyłącza gazowe, 
- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. 
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5. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
W zakres przebudowy sieci wodociągowej w przedmiotowych ulicach wchodzi : 

− Ułożenie wodociągu PE Ø110mm obok istniejącego wraz z uzbrojeniem, 
− Włączenie projektowanego wodociągu do istniejących sieci  (połączenia w 

węzłach), 
− Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci 

wraz z wymianą zasuw odcinających  
Przewody starego wodociągu pozostaną w gruncie.  
Do wykonywania robót montażowych należy przystąpić po uzyskaniu zezwolenia 
na ich prowadzenie, właścicieli działek. 
 
 
5.1. Przebudowa wodociągu 
 
Zgodnie z danymi wyjściowymi do projektu przebudowy powyższego wodociągu 
wydanymi przez PWiK w Starachowicach zaprojektowano wodociąg rozdzielczy z 
rur  PE Ø110 PE100 SDR17. Parametry wodociągu nie ulegają zmianie. Całkowita 
długość projektowanego wodociągu wynosi 365,0 m z uzbrojeniem. Projektowany 
wodociąg będzie zaopatrywał w wodę na potrzeby bytowe, gospodarcze i 
ochronę p. poż. posesje zlokalizowane wzdłuż wodociągu.  
Wodociąg usytuowano w pasie drogowym obok istniejącego przewodu 
wodociągowego. Wysokościowo rzędne projektowanego wodociągu nawiązano do 
rzędnych projektowanego terenu z zagłębieniem przewodu 1,6m z uwzględnieniem 
strefy przemarzania gruntów. Głębokość projektowanych przewodów 
wodociągowych w miejscu włączeń istniejących przyłączy czy węzłów wynosi 
ok.1,5-1,6m, co umożliwia ich podłączenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności 
w rzędnych istniejących przewodów ujętych w projekcie oraz uzyskanych na 
podstawie odkrywki wykonawca powinien skontaktować się z nadzorem 
autorskim. 
Na sieci projektuje się zasuwy sieciowe, trójniki stanowiące połączenia w 
punktach węzłowych. W węzłach przewidziano montaż zasuw odcinających 
(połączenia w węzłach wg załączonych rysunków).  
Przewiduje się wymianę istniejących odcinków sieci i przepięcia przyłączy. 
Przepięcia przyłączy wody zaprojektowano poprzez opaskę do nawiercania. 
Uzbrojenie projektowanego wodociągu stanowić będą : 
(wodociąg główny): 
- trójnik kołnierzowy, 
- zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim i obudową teleskopową 
wprowadzoną do skrzynki ulicznej, 
- połączenia kołnierzowe do rur żeliwnych i innych, 
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- zwężka dwukołnierzowa, 
- łuk kołnierzowy ze stopką, 
- hydrant p.poż podziemny z przyłączem kołnierzowym montowany za zasuwą, 
- króciec dwukołnierzowy, 
- przewód sieci wodociągowej  z PE Ø110mm  i PE Ø160mm,   
- rury ochronne stalowe i Arota, 
- taśma lokalizacyjna, 
(przyłącza wodociągowe): 
- trójnik kołnierzowy, 
- zasuwa do przyłącza domowego z gwintem zewnętrznym i złączem ISO z 
obudową teleskopową wprowadzoną do skrzynki ulicznej, 
- przewód przyłącza wodociągowego ø80mm PE80  
- taśma lokalizacyjna. 
Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z elastomerów, śruby i kołnierze 
ze stali ocynkowanej. W celu stabilizacji ułożonego w wykopie wodociągu na 
łukach, kolanach, trójnikach należy go zakotwić lub zastosować bloki oporowe z 
betonu prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.  
Skrzynki do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem " krążkami" żelbetowymi.  
 
5.2. Ochrona przeciwpożarowa - hydranty 
 
Zaprojektowano 4 hydranty p.poż DN80 podziemnych. Nowe  hydranty będą 
zamontowane o takich samych parametrach technicznych jak przed przebudową. 
Hydranty należy zamontować na kolanie żeliwnym dwukołnierzowym ze stopką. 
Połączenia rur żeliwnych z armaturą wykonać za pomocą kołnierzy 
systemowych. Hydranty oprócz poboru wody do celów pożarniczych mają za 
zadanie również odpowietrzenie sieci oraz mają służyć do jej odwadniania 
podczas eksploatacji. Wymagane ciśnienie na hydrantach powinno wynosić 10 m 
sł. wody, a wymagane zapotrzebowanie wody 10 l/sek. 
Przy hydrantach należy zastosować bloki oporowe 40x40x30 z betonu B15. 
 
5.3. Przyłącza wodociągowe - przepięcie 
 
Konieczne będzie przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do 
projektowanego wodociągu. Odejścia od wodociągu pod przyłącza DN80 za pomocą 
trójnika kołnierzowego. Na powyższych przyłączach projektuje się zasuwy 
domowe DN80mm z miękkim uszczelnieniem klina. Na zasuwach zamontować 
obudowę oraz skrzynkę.  
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5.4. Pozostawienie starego wodociągu w gruncie 
 
Po wykonaniu prac montażowych projektowanego wodociągu i przepięciu 
przyłączy oraz sieci w węzłach, istniejący wodociąg należy odciąć i 
zabezpieczony pozostawić w gruncie.  
 
5.5. Warunki gruntowo-wodne 
 
W nawiązaniu do opinii geotechnicznej, stwierdza się że warunki gruntowo-wodne 
są korzystne dla posadowienia przewodów sieci wodociągowej.  
 
5.6. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne wykonać mechanicznie i ręcznie z zastosowaniem środków 
ostrożności z uwagi na możliwość napotkania uzbrojenia podziemnego terenu, 
które dotąd nie zostało ujawnione. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
sprzętem mechanicznym należy odkryć (odkopać ręcznie) istniejące przewody 
uzbrojenia podziemnego terenu. W miejscach skrzyżowań z projektowanym 
wodociągiem namierzyć rzeczywistą głębokość istniejących przewodów uzbrojenia 
pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi 
przewodami gazowymi należy zastosować dwudzielne rury ochronne na gazociągu. 
Wszystkie prace z użyciem sprzętu mechanicznego o dużym zasięgu (koparki) 
wykonywane w pobliżu linii napowietrznych energetycznych mogą odbywać się 
tylko przy wyłączonym napięciu w sieci.  
Projektowane przewody należy układać w wykopie otwartym wąsko 
przestrzennym o ściankach pionowych.  Przewody układać na podłożu z 
zagęszczonego piasku grubości 20 cm w suchym wykopie na głębokości 1,60 m. 
Warstwę ochronną zasypki wykonać z piasku średniego lub gruboziarnistego do 
wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Pozostałe kolejne warstwy wykonać ziemią 
bez brył i kamieni (ubijając – zagęszczając) każdą z nich. Grunt należy zagęścić 
do współczynnika 0,95 w skali Proctora.  

Pod ul. Partyzantów, pod altanami śmietnikowymi oraz pod dz. nr ewid. 161 
wodociąg należy prowadzić przeciskiem sterowanym w rurze ochronnej. 

W przypadku prowadzenia wykopu w pobliżu elementów małej architektury, 
słupów oraz istniejącego uzbrojenia technicznego, zabezpieczyć ściany wykopu 
przed osunięciem się ziemi. Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i 
oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. Jest to szczególnie ważne ze 
względu na prowadzenie robót w miejscach ogólnie dostępnych, a przede 
wszystkim w pasie drogowym. 
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5.7. Montaż rurociągów 

Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30 °C. 
Rurociąg  należy układać na wykonanym uprzednio podłożu. Przed rozpoczęciem 
montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaż 
należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzędnej 
niższej do wyższej. Połączenia rur PE wykonać w technologii zgrzewania 
doczołowego lub elektrooporowego. Do zgrzewania używać zgrzewarek 
dostarczonych przez producenta rur. Połączenia rurociągów PE z armaturą 
kołnierzowe za pomocą kształtek żeliwnych oraz kołnierzy specjalnych. Rury i 
kształtki stalowe łączyć za pomocą spawania. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić 
zgodnie z wymogami producenta rur. Armaturę montować na blokach 
podporowych wykonanych z betonu minimum B 15. Zmiany kierunku należy 
wykonać za pomocą kształtek systemowych. Na zmianach kierunku montować 
bloki oporowe wykonane z betonu minimum B 15. W celu umożliwienia 
przemieszczania się przewodu względem bloku stosować oddzielającą folię z 
tworzywa sztucznego. 

Należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania rurociągów na 
szczelność połączeń rur, gdyż każda nieszczelność w późniejszym czasie 
spowodować może osłabienie nośności podłoża przez jego uplastycznienie. Do 
budowy sieci wodociągowej stosować materiały i urządzenia, na które została 
ustanowiona właściwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane 
PN-EN.  

Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub normami 
zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów. Wszystkie wyroby, 
przeznaczone do budowy wodociągów, mające kontakt z wodą przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności 
producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat 
zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 

Wykonawca winien stosować się do zaleceń podanych w wydanych warunkach 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. 
 
5.8. Oznakowanie uzbrojenia 
 
Po montażu punkty charakterystyczne wodociągu np. zasuwy, hydranty należy 
oznakować w terenie, w sposób trwały tabliczkami orientacyjnymi. Tablice należy 
przymocować w położeniu pionowym na wysokości 1.8 do 2.4 m. Tabliczki należy 
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mocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,1x0,1 m 
wysokości ok. 1,5 m.  
 
5.9. Oznakowanie wodociągu 
 
Trasę wodociągu ułożonego w gruncie należy oznakować taśmą lokalizacyjną 
koloru biało niebieskiego o szerokości min. 20 cm z wkładką metalową. 
Taśmę należy prowadzić na wysokości 40 cm nad grzbietem rur z odpowiednim 
wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw i hydrantów. 
 
 
5.10. Rury osłonowe 
 
Rury ochronne stalowe dn 200 mm montować na wodociągu w przypadku 
skrzyżowań projektowanego przewodu z kanalizacja sanitarną. Podczas 
skrzyżowań z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach należy 
zastosować rury ochronne typu Arota. 
Rury stalowe zabezpieczyć fabrycznie antykorozyjne z zewnątrz powłoką 
polietylenową a przestrzeń między rurami zamknąć manszetą.  
 
5.11. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  
 
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji wysokościowej z 
istniejącym uzbrojeniem, wynikłej z innego niż podane w projekcie zagłębienia 
uzbrojenia, należy skorygować spadek projektowanej sieci, w uzgodnieniu z 
projektantem, zachowując min odległość od uzbrojenia 15 cm. 
- prace ziemne należy rozpocząć od wykonania rozkopów kontrolnych w 
miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a w szczególności kablami 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi. W miejscach tych prace prowadzić ręcznie, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez użycia kilofów i szpadli. 
- w miejscach skrzyżowań z istniejący uzbrojeniem prace ziemne należy wykonać 
pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
- skrzyżowania z kablami energetycznymi SN i NN należy wykonać zgodnie z 
normą PN-76/E/-05125 i zabezpieczyć przez założenie na kable rur osłonowych 
dwudzielnych stalowych ø 100, bądź typu AROTA. 
- kable telefoniczne należy zabezpieczyć na czas budowy, przez podwieszenie 
nad wykopem w korytach drewnianych. 
W przypadku zbliżeń do słupów energetycznych i oświetleniowych prace wykonać 
ręcznie lub przewiertem. Przed przystąpieniem do prac słupy należy 
zabezpieczyć przed przechyłem odciągami liniowymi, wykop należy zagęścić.  
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Podczas realizacji wodociągu należy zachować min. odległość 1,5 m przewodu od 
istniejących słupów energetycznych.  

Przy prowadzeniu projektowanego przewodu wodociągowego następuje 
skrzyżowanie z kablami telekomunikacji, energetycznymi, przewodami kanalizacji 
sanitarnej, przewodami gazowymi. Prace w miejscu skrzyżowania należy 
prowadzić wg powyższych wytycznych.  

 

5.12. Próby i odbiory 
 
Sieć wodociągową poddać próbie na ciśnienie 1,0MPa. Próbę ciśnieniową należy 
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej zasypki o 
gr. 30 cm wykonanej z piasku. Na czas próby wszystkie złącza powinny być 
odkryte celem łatwego zlokalizowania ewentualnych przecieków. Po wykonaniu 
próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. Płukanie 
wykonać wodą wodociągową przy prędkości przepływu dostatecznej do 
wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Dezynfekcję przewodu 
przeprowadzić przez okres 24h wodą chlorową o stężeniu nie mniejszym niż 50 
mg/ dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody należy ponownie przepłukać 
wodą wodociągową. Po zakończeniu powtórnego płukania należy przeprowadzić 
analizę bakteriologiczna wody. Włączenie projektowanego wodociągu do sieci po 
przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastąpić w ciągu 10 dni, w przeciwnym 
razie dezynfekcję przewodu należy powtórzyć. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Na podstawie artykułu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo 
Budowlane oświadczam, że projekt dotyczący przebudowy wodociągu na 
działkach nr 1207/2, 2217/23 w Starachowicach, sporządziłem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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INFORMACJA DOT.  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

1. Zakres robót 
 Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowę sieci 
 wodociągowej z rur Ø110PE oraz przebudowę hydrantów p.poż.  DN80 w 
 miejscowości Starachowice, ul. Harcerska dz. nr ewid. 23/5, 155/1, 158, 159, 
 161, 174/2, 1331/2, 1334/2. 

 
2. Kolejność realizacji robót 

a) wytyczenie trasy rurociągów 
b) wykopy liniowe i jamiste 
c) wykonanie podsypki 
d) roboty montażowe 
e) zasypka i uporządkowanie terenu 

 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) możliwe uzbrojenie podziemne terenu 
 

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują 

 
5. Zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót 

a) wykopy o głębokości do 1,80m – małe zagrożenie, wystąpi w całym 
obszarze realizacji robót, od rozpoczęcia wykopów do zakończenia 
zasypki 

b) kolizje z siecią energetyczną - zachować szczególną ostrożność, prace 
w rejonie kolizji wykonywać ręcznie i w porozumieniu oraz pod 
nadzorem właściciela sieci 

c) kolizje z siecią gazową - zachować szczególną ostrożność, prace w 
rejonie kolizji wykonywać ręcznie i w porozumieniu oraz pod nadzorem 
właściciela sieci 

 
6. Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników – szkolenie na 

stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, obejmujące problematykę robót 
ziemnych, transportowych i instalacyjnych. 

 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
a) właściwe oznakowanie wykopów 
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b) zastosowanie kładek dla pieszych na traktach komunikacyjnych nad 
wykopami 

c) stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony osobistej 
d) używanie sprawnych narzędzi 

 














