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Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą notatką dotyczącą magazynowania 
materiałów, w szczególności rodzajów składowisk.  
 
Temat: Zagospodarowanie terenu budowy – magazynowanie materiałów. 
 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych 
miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w 
sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów 
materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, 
słupy linii napowietrznych.  

Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące odległości: 0,75 m od 
ogrodzeń lub zabudowań, 5,0 m - od stałego stanowiska pracy.  

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy 
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice 
określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne 
obciążenie powierzchni stropu. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być 
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów. 
Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. 
Materiały workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. 
Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta. Opieranie 
składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny 
lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub 
wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. 

RODZAJE SKŁADOWISK MATERIAŁÓW 

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                                                         
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. 

Składowiska otwarte  

Dominującą powierzchnię magazynowania na placu budowy mają składowiska otwarte. 
Są to 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 

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. 

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 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. 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy (projektowanie@interia.eu)  bądź 

za pomocą Messengera.   

 

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  
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