
 

Materiał nauczania 3 
Zadanie do wykonania na końcu dokumentu. 

 
Zagospodarowanie terenu budowy obejmuje:  

− ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,  

− wykonanie dróg transportu wewnętrznego, 

− zaopatrzenie budowy w wodę, ciepło i energię elektryczną,  

− urządzenie pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalno-bytowych,  

− urządzenie placów składowych i magazynów. 

 

1. Komunikacja i transport na placu budowy. 
http://www.instsani.pl/184/transport-poziomy-i-pionowy-na-budowie-charakterystyka 

 

2. Budynki tymczasowe – administracyjne, socjalne i produkcyjne. 
 

Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wjazdu na budowę, zaś budynki 

socjalne mogą znajdować się poza placem budowy. Organizacyjnie i ekonomicznie korzystna jest ich 

koncentracja w większe zespoły, z łatwym dostępem dla obsługi i zaopatrzenia spoza placu budowy. 

Wielkość tych budynków zależy od ilości osób zatrudnionych na budowie, a dane te otrzymuje się                          

z harmonogramu zatrudnienia. 

Kontenery mogą być: 

-  mieszkalne 

-  biurowe 

-  socjalne 

-  magazynowe   

 

 

Przykład obliczeniowy: 

Część socjalna 

W skład tej części zaplecza budowy wchodzą: 

→  szatnia – 30,4 m
2 
(netto), 

→  jadalnia – 47,0 m
2 
(netto), 

→  umywalnia – 31,0 m
2 
(netto),  

→ WC – 6,0 m
2
 (netto) + 2 oczka na placu budowy. 

Powierzchnia części socjalnej wynosi: 

114,4 m
2
 × 1,2 = 137,28 m

2 
(brutto). 

Przyjęto zestaw 9. budynków kontenerowych o wymiarach 6,40 m × 2,40 m i łącznej powierzchni brutto 

138,24 m
2
 oraz 2. przenośne kabiny WC. 

 

3. Ogrodzenia placu budowy (drogi i układy dróg na placu budowy). 
http://www.instsani.pl/189/ogrodzenie-placu-budowy 

http://www.instsani.pl/187/struktura-placu-budowy 

 

4. Betoniarnie i zbrojarnie przy obiektowe. 

Warsztaty na budowach 
Stosowanie do kształtowania konstrukcji żelbetowych deskowań inwentaryzowanych 

wielokrotnego użycia ograniczyło w znacznym stopniu stosowanie jednorazowych deskowań 

drewnianych, choć nie wyeliminowało ich całkowicie. Dlatego spotyka się na budowach 

warsztaty ciesielskie, gdzie przygotowuje się elementy deskowań drewnianych. Na mniejszych 

http://www.instsani.pl/184/transport-poziomy-i-pionowy-na-budowie-charakterystyka
http://www.instsani.pl/189/ogrodzenie-placu-budowy
http://www.instsani.pl/187/struktura-placu-budowy
http://sabercats.pl/zagospodarowanie-terenu-budowy/warsztaty-na-budowach/


budowach w podręcznych warsztatach ciesielskich wszystkie czynności są wykonywane ręcznie 

za pomocą elektronarzędzi. Na placach większych budów warsztaty ciesielskie są rozbudowane 

i mają zainstalowane maszyny do obróbki drewna, np. piły tarczowe. Na niewielkich budowach 

nie organizuje się specjalnych warsztatów zbrojarskich. Niewielkie zwykle ilości zbrojenia 

przygotowuje się bowiem ręcznie na tymczasowych stołach zbrojarskich. Na większych 

budowach warsztaty zbrojarskie są przydatne. Przewidziane są tu stanowiska do składowania 

stali, do prostowania, cięcia i gięcia stali, zgrzewania oraz składowania gotowego zbrojenia. 

Powszechnie stosowanym sposobem przyspieszenia prac montażowych jest stosowanie 

gotowych, przygotowanych fabrycznie, zgrzewanych siatek zbrojarskich. Wytwórnie 

prefabrykatów lub wytwórnie konstrukcji stalowych bardzo rzadko są bezpośrednio związane                           

z konkretną budową. Są to zwykle samodzielne, stale wytwórnie, które produkują na 

zamówienie odbiorców określone zestawy elementów. Ich organizacja jest dostosowana do 

możliwości produkcyjnych i przewidywanej wielkości zamówień. 

Wytwórnie pomocnicze 
Liczba, wielkość i rozmieszczenie na terenie budowy pomocniczych wytwórni zależą - o czym 

już była mowa - od wielkości budowy i analizy kosztów. Jednak nawet na terenie małych 

budów konieczne jest przygotowanie węzła do mieszania zapraw i niewielkich ilości mieszanek 

betonowych. Na budowach, gdzie jest potrzebna większa ilość mieszanki betonowej, zwykle 

bardziej opłacalna okazuje się dostawa specjalnymi samochodami z wytwórni zewnętrznych. 

Tym bardziej, że wtedy transport mieszanki na stanowisko robocze odbywa się mechanicznie 

dzięki zastosowaniu pomp i rurociągów. Dzięki temu zmniejszają się znacznie koszty 

robocizny. 

W zależności od wielkości budowy i potrzebnych ilości mieszanki betonowej można wyróżnić: 

• punkty wytwarzania mieszanki betonowej, gdzie zmechanizowany jest tylko proces 

mieszania, a dozowanie składników odbywa się ręcznie, 

• węzły betoniarskie na terenie budowy, w których produkuje się większe ilości mieszanki 

betonowej i są stosowane zmechanizowane urządzenia do podawania kruszyw i cementu, 

• betonownie, czyli duże wytwórnie mieszanek betonowych (samodzielne lub stanowiące część 

dużych zakładów prefabrykacji), w których proces produkcji jest całkowicie zautomatyzowany. 

Obiekty produkcyjne 
Na każdej budowie potrzebne są różnego rodzaju półfabrykaty i prefabrykaty: mieszanki 

betonowe i zaprawy, deskowania, elementy zbrojenia konstrukcji żelbetowych, mało-, średnio- 

i wielkowymiarowe elementy żelbetowe lub elementy konstrukcji stalowych. Te półfabrykaty               

i prefabrykaty są przygotowywane w pomocniczych wytwórniach zlokalizowanych na budowie, 

w scentralizowanych wytwórniach przedsiębiorstwa budowlanego lub w wytwórniach 

producentów niezależnych od przedsiębiorstwa. O tym, gdzie będą przygotowywane i kto 

będzie je dostarczał, decyduje analiza ekonomiczna. Na małych i średnich budowach zwykle 

nie opłaca się tworzyć tymczasowych obiektów produkcyjnych. Natomiast analiza kosztów 

dużych budów, zwłaszcza wieloobiektowych, może dowieść, że koszt przygotowania 

półfabrykatów i prefabrykatów w obiektach zlokalizowanych na budowie jest mniejszy niż 

koszt dostawy z wytwórni zewnętrznych. 

 

 

5. Składowiska otwarte. 

Wstęp 

Sposoby magazynowania poszczególnych materiałów i wyrobów 

budowlanych zależą od ich wrażliwości na wpływy atmosferyczne 

(temperatura, nasłonecznienie, powietrze itp.). dlatego na placu 

budowy urządza się składowiska otwarte, magazyny półzamknięte                           

i magazyny zamknięte. Wielkość tych składowisk i magazynów, ich liczba   

http://sabercats.pl/zagospodarowanie-terenu-budowy/wytwornie-pomocnicze/
http://sabercats.pl/zagospodarowanie-terenu-budowy/obiekty-produkcyjne/
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=521&w=urz%C4%85dza&s=7


i rozmieszczenie wynikają z rzeczywistych potrzeb wykonawców 

poszczególnych robót, minimalnych warunków składowania i potrzebnych 

zapasów, harmonogramu: budowy i dostaw materiałowych. Również 

uwzględnia się zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą. 

 

I Składowiska otwarte 

Dominującą powierzchnię magazynowania na placu budowy mają 

składowiska otwarte. Są place składowe, przeznaczone do 

magazynowania materiałów nie wymagających zabezpieczenia przed 

wpływami atmosferycznymi. Powinny one być odpowiednio urządzone                     

w zależności od rodzaju materiałów i wyrobów budowlanych: 

 Teren składowania powinien być odwodniony, wyrównany i mieć 

odpowiednio przygotowane podłoże do składowania 

 Do przechowywania materiałów ciężkich lub dłużycowych przygotowuje 

się podkładki betonowe, przekładki, stojaki i legary 

 Do składania materiałów sypkich na zwał buduje się zasieki, boksy lub 

stoiska 

 Dla materiałów drobnowymiarowych układanych w wielu poziomach 

korzysta się ze znormalizowanych palet drewnianych 
 

6. Magazyny pół zamknięte, zamknięte. 

 

II Magazyny półzamknięte 

Niektóre materiały budowlane muszą być osłonięte przed opadami 

atmosferycznymi i promieniami słońca, lecz nie wymagają 

przechowywania w określonej temperaturze lub wilgotności. Osłonami 

tymi mogą być wiaty, plandeki, przykrycia z blachy falistej lub z tworzyw 

sztucznych. W niektórych przypadkach w magazynach zadaszonych mogą 

być konieczne 1-3 ściany osłonowe. Podłożem może być: żużel, dobrze 

ubity żwir, drewniane palety. 

 

III Magazyny zamknięte 

Magazyny zamknięte zalicza się do tymczasowych obiektów 

zagospodarowania placu budowy. Powinny one odpowiadać warunkom 

bhp i sanitarnym ustalonym przez Państwowy Nadzór Budowlany                            

w porozumieniu z Ochroną Przeciwpożarową i Inspekcją Sanitarną. 

Magazyny tymczasowe wykonuje się w zasadzie według projektów 

typowych jako przenośne – ze składanych elementów prefabrykowanych, 

oraz przewoźne – kontenerowe i na stałym podwoziu. Na placu mogą 

również znajdować się szopy z drewna, których konstrukcja nośna jest 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=530&w=minimalnych&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=530&w=temperaturze&s=7


podobna do wiat. Ściany składają się ze słupów drewnianych, zakopanych 

w grunt na głębokość 80 cm. Słupy łączą się u góry oczepami. 

Deskowanie, przy takim magazynie, wykonuje się z tarcicy okorowanej 

albo z blach profilowanych lub z tworzyw sztucznych. Konstrukcję nośną 

dachów stanowią krokwie spoczywające na oczepach i przybijane do 

główek słupów, wystających ponad oczep. Przy większych rozpiętościach 

stosuje się kratownice z desek. Natomiast podłogi wykonuje się z drewna: 

legary zaizolowane są ułożone na słupkach murowanych lub 

prefabrykowanych z betonu. 

Magazyny wyposaża się w przegrody, półki, drabinki, wózki ręczne i inny 

sprzęt ułatwiający pracę magazynierowi oraz utrzymanie porządku. 

 

Zastosowanie magazynów zamkniętych: 

W owych magazynach przechowuje się materiały i wyroby budowlane 

wrażliwe na czynniki atmosferyczne, np. cement zapakowany w workach 

układa się warstwami w szopie drewnianej lub murowanej na szczelnej 

podłodze, a cement luzem może być przechowywany w silosach. 

Wapno w bryłach i mielone powinno być magazynowane możliwie przez 

krótki okres w szczelnej szopie, zabezpieczone przed wilgocią. W takich 

samych warunkach worki z wapnem hydratyzowanym i hydraulicznym 

można przechowywać dłużej. 

 

 

 

Wełna mineralna wymaga przechowywania w magazynach zamkniętych, 

nie zawilgoconych i dobrze wentylowanych, w warstwach do 

wysokości najwyżej 3 m. 

 

Materiały malarskie powinny być magazynowane w pomieszczeniach 

suchych, przewiewnych, w temperaturze 10-20 ˚C (temperatury wyższe 

powodują gęstnienie lakierów rozpuszczalnikowych). Materiały w puszkach 

i kanistrach ustawia się warstwami na półkach luba na podłodze (według 

rodzajów, kolorów i wielkości opakowań). Materiały w beczkach                               

i transporterach ustawia się na podłodze w jednej warstwie. 

 

W pomieszczeniach zamkniętych i suchych należy magazynować: 

grzejniki centralnego ogrzewania, wanny kąpielowe, zlewozmywaki 

metalowe, armaturę sieci domowej. A także płytki okładzinowe, kamionkę                      

i fajans sanitarny, ceramikę sanitarną, szkło budowlane, siatki metalowe, 

sprzęt ochrony osobistej, gaśnice, odzież ochronną i roboczą. 
 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=521&w=wyroby&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=521&w=najwy%C5%BCej&s=7


7. Składowanie kruszyw i spoiw budowlanych. 

1.Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m.  

2. Stosy materiałów workowych układa się w warstwach – krzyżowo, do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. 

3. Odległość stosów nie powinna być mniejsza 

niż: 

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań 

• 5 m – od stałego stanowiska pracy. 

4. Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi 

elementami należy pozostawić przejście o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazd o 

szerokości odpowiadającej gabarytowi 

załadowanych środków transportowych. 

                                                                               Magazyn cementu składowanego w workach  

 

5. Układanie prefabrykatów (sposób ułożenia i liczba warstw)  

 powinno być zgodne  z instrukcją producenta . 

6. Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno 

odbywać się przy użyciu drabin lub schodni. 

7. Na czas mechanicznego załadunku 

i rozładunku kierowca pojazdu obowiązany 

jest opuścić kabinę – z wyjątkiem pojazdów, 

których kabiny zostały konstrukcyjnie  

zabezpieczone przez producenta. 

8. Przed otwarciem burty skrzyni ładunkowej 

należy sprawdzić stabilność ładunku 

znajdującego się na skrzyni pojazdu. 

9. Podczas składowania materiałów sypkich 

należy uwzględnić: 

• właściwości chemiczne i fizyczne towarów 

• wytrzymałość podstawy 

• wymagania przeciwpożarowe  

• właściwy dla każdego towaru kąt zsypu. 

 

 

 

 

Składowanie żelbetowych elementów prefabrykowanych:  

a) płyt ściennych, b) płyt stropowych, c) belek, 

10. Materiały pylące, składowane luzem muszą być szczelnie ogrodzone co najmniej 

do wysokości 0,5 m ponad wysokość składowanego materiału. 

 



 
Typowy silos do przechowywania luzem cementu (o pojemności 25 t) 

 

Kruszywa budowlane: piasek, pospółka, żwir - należy przechowywać na 
wyrównanym podłożu najlepiej betonowym, z wykonanym spadkiem dla usuwania 
wód opadowych. Kruszywa powinny być podzielone na frakcje, w zasiekach lub 
w pryzmach. Zasieki z uwagi na układ ścianek dzieli się na gwiaździste i równoległe. 

 

 

 

 

Zasieki gwiaździste na kruszywa 
budowlane 

 

Cegły i pustaki ścienne żużlobetonowe – przechowuje się na placach składowych. 
Cegłę trocinówkę i wapienno-piaskową oraz bloki gazobetonowe należy 
przechowywać pod przykryciem. W okresie zimowym cegły powinny być układane 
tak, by przylegały do siebie. Ma to na celu zapobieżenie oblodzeniu materiału. 
Kształtki i cegły licowe oraz cegły klinkierowe, kominowe i płytki powinny być 
przechowywane i transportowane w jednostkach ładunkowych na paletach . W celu 
zabezpieczenia ładunku przed uszkodzeniem należy na górnych krawędziach 
jednostki ładunkowej 



zamocować listwy ochraniające z trwałego materiału. Pustaki do przewodów 
dymowych, wentylacyjne, ścienne, stropowe mogą być przechowywane w jednostka 
ładunkowych  lub luzem w stosach do wysokości 1,8 m. 

8. Składowanie i magazynowanie stali zbrojeniowej, prefabrykatów 

betonowych. 

Wyroby z metali, takie jak narzędzia, okucia budowlane, gwoździe, śruby, 

wyroby z blach, przechowuje się w magazynach suchych. Magazyny te 

ogrzewane powinny mieć ocieplone ściany i dach, aby nie występowały                          

w nich gwałtowne zmiany temperatury powodujące pocenie się metali,                    

a w efekcie korozję. 

 

Blachy stalowe składa się w magazynach suchych. Arkusze układa się 

poziomo w stosy do wysokości 30 cm. Jeżeli arkuszy jest niewiele, to 

można je ułożyć na półkach. Blachy cynkowe i ocynkowane nie mogą być 

składowane w sąsiedztwie cementu, gipsu, płynów i gazów kwaśnych. 

Zwinięte arkusze należy ustawić pionowo. Tak samo magazynuje się 

blachę miedzianą. 

 

Druty i liny w zwojach układa się w stosach na podłodze. 

 

Folię dachową z PCV przechowuje się w magazynach w temperaturze    

10-25 ˚C. Rolki układa się w więcej niż trzech warstwach. 
 

 

9. Składowanie i magazynowanie materiałów drzewnych                                                           

i drewnopochodnych. 

Wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być 

przechowywane w magazynach suchych i zimą ogrzewanych. Wyroby te 

należy układać na podkładach, poziomo w stosy (np. płyty pilśniowe) lub  

w takiej pozycji, w jakiej mają być wbudowane (np. okna, drzwi). Deski 

podłogowe powinny być również przechowywane 

w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w temperaturze 12-14 ˚C, 

ułożone warstwami z zastosowaniem przekładek. 
 

http://www.instsani.pl/192/magazynowanie-materialow 

 

Zaliczenie tematów  materiału 3 
Na zaliczenie tej części materiału należy do poniedziałku 7.12.2020 własnoręcznie (czytelnie) napisać                         

w zeszycie odpowiedzi na pytania. Następnie przysłać zdjęcia stron z odpowiedziami (w jednej wiadomości 

wszystkie trzy odpowiedzi) na mail:  jsuszek@ckz.swidnica.pl 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=530&w=jest&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=530&w=pomieszczeniach&s=7
http://www.instsani.pl/192/magazynowanie-materialow
mailto:jsuszek@ckz.swidnica.pl


Pytania 
1.  Wymień co obejmuje zagospodarowanie terenu budowy. 

2. Opisz dokładnie z wymiarami składowanie materiałów workowych. 

3. Czy na małych i średnich budowach opłaca się tworzyć  

   tymczasowe obiekty produkcyjne – napisz dlaczego. 

 

Brak nadesłanego zadania do 7.12.2020 ocena 1. 

 

Powodzenia Jan Sebastian Suszek  

jsuszek@ckz.swidnica.pl 


