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I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej pomiędzy inwestorem tj;
115 Szpitalem Wojskowym z przychodnią ZOZ, ul. Boczna 10, 84-150 Hel, a Wykonawcą
MC PROJEKT Celina Jezierska, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

1.2.

Materiały wyjściowe

1) Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”
3) Wizje lokalne.
4) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.
5) Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione na bieżąco podczas spotkań koordynacyjnych i
rozmów telefonicznych.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe opracowanie jest projektem wykonawczym opracowanym w związku z
zamierzeniem inwestycyjnym inwestora polegającym na wykonaniu miejsc postojowych,
wraz z drogami manewrowymi oraz utwardzeniu terenu na dz. nr 48/13 w miejscowości
Hel.

1.4.

Zakres opracowania i cel inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy zatok postojowych przeznaczonych
dla obsługi pojazdów osób niepełnosprawnych, wraz z chodnikami, drogami manewrowymi
oraz utwardzeniu pozostałej części.
Głównym celem inwestycji jest przedstawienie rozwiązań technicznych i sytuacyjnych oraz
zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów przylegających do ZOZ.
Ponadto, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz uporządkowanie sposobu
postoju pojazdów, dzięki inwestycji poprawi się również wizerunek tych terenów.

1.5.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach :
Jednostka ewidencyjna: Hel
Obręb: 001 Hel
Działki: 48/13

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się podziału nieruchomości.

1.6.

Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja ze względu na jej rodzaj, może być etapowana i dzielona na części. Decyzję
taką podejmuje inwestor.
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1.7.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Projektowana inwestycja w postaci projektowanych zatok parkingowych, chodników
oraz dróg dojazdowych, została zaprojektowana na gruntach inwestora.
Projektowana inwestycja nie wykracza poza granice działek inwestora i ogranicza się
tylko i wyłącznie do obrysu projektowanej inwestycji.
Projektowany układ drogowy wraz z miejscami parkingowymi, chodnikami nie
prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotów trzecich: zarówno praw
pozwalających na określone zagospodarowanie ich nieruchomości, jak i prawa do
ich zabudowy.
Obszar oddziaływania wyznaczony jest poprzez obrys budowli tj. układ drogowy
wraz z miejscami parkingowymi, i i chodnikami.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie
układu drogowego wraz z miejscami parkingowymi, placami manewrowymi i
chodnikami ciągu oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
W świetle powyższego projektowana inwestycja nie narusza postanowień art. 3
ustawy, która definiuje obszar oddziaływania obiektu.
1.8.

Informacja o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Z uwagi na prostą konstrukcję i typowe rozwiązania projektowo - materiałowe
przedmiotowej inwestycji, znikomy stopień zagrożenia życia i mienia awarią
konstrukcji, brak występowania elementów znacząco negatywnie oddziałujących na
środowisko oraz niewielki stopień skomplikowania warunków gruntowych, całość
zamierzenia budowlanego należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1.

Opis stanu istniejącego

Tereny przeznaczone pod budowę usytuowane są w całości w na działce inwestora.
Teren pod planowaną inwestycję stanowi grunty, które pokryte są zielenią niską, są
terenami obecnie wykorzystywanymi jako miejsca postojowe do obsługi ZOZ szpitala MW,
na działce nie znajdują się żadne obiekty budowlane.
W miejscu lokalizacji wjazdu na projektowane tereny utwardzone znajduje się brama
wjazdowa, bramę tę zależy przestawić.
Ukształtowanie terenu
Teren w granicach planowanej inwestycji jest stosunkowo płaski. Rzędne terenu zawierają
się pomiędzy 1,08 a 1,40 mnpm.
Uzbrojenie terenu:
W liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji znajdują się:
 linie elektroenergetyczne kablowa
Na istniejącej sieci eN należy założyć rurę ochronną typu Arota na całej długości zgodnie z
częścią graficzną opracowania.
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2.2.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie rozpoznania gruntów dla potrzeb projektowanych elementów drogowych
oraz dostępnych materiałów archiwalnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430) istniejące podłoże gruntowe pod przedmiotową inwestycję
zakwalifikowano do grupy nośności podłoża jako - G1.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
3.1.

Rozwiązania sytuacyjne

Na przedmiotowym terenie projektuje się wykonanie miejsc postojowych dla samochodów
obsługujących pojazdy osób niepełnosprawnych, chodniki obsługujące ruch pieszych, dróg
manewrowych oraz utwardzenia pozostałych powierzchni.
 Miejsca postojowe dla samochodów obsługujących osoby niepełnosprawne, wykonane
z kostki betonowej koloru niebieskiego - gr. 8cm., szerokość miejsc 3,60 m. i długości
5,00., z lokalnymi zaniżeniami krawężnika tworzącymi rampę dla wózków inwalidzkich.
 Chodnik dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm. koloru szarego o szerokości 2,00 m.
 Układ dróg manewrowych z kostki betonowej gr. 8 cm. koloru grafitowego o szerokości
5,50 m.
 Pozostałe utwardzenia nawierzchni placu wykonane z płyt ażurowych typu MEBA, w
kolorze szarym o gr. 8,00 cm.
Parametry projektowanych elementów przedstawione są w części rysunkowej opracowania.

3.2.

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 przyjęto następującą konstrukcję :
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

gr. (cm)

warstwa ścieralna z kostki betonowej
8
Podsypka cementowo piaskowa
3
Podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
15
Warstwa odsączająca z piasku
15
Istniejące podłoże
Razem
31 cm.
Nawierzchnia zatoki wykonana z kostki betonowej koloru niebieskiego, obramowana od strony
chodnika oraz wyspy dzielącej krawężnikiem betonowym 15x30x100, wystającym 12 cm z
lokalnymi zaniżeniami do poziomu 0 cm., tworzącymi rampy dla wózków inwalidzkich.
Krawężnik 15x30x100 zaniżony do poziomu 0 cm. wzdłuż styku drogi manewrowych.
Geometria zatoki oraz wymiary w części graficznej opracowania.
Chodniki
warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo piaskowa
Podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. (cm)
6
3
10
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CWarstwa odsączająca z piasku
10
Istniejące
podłoże
h
29 cm.
o Razem
d Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki koloru szarego, obramowana obrzeżem chodnikowym
n 8x30x100, wystającym 1 cm. od strony terenów zielonych.
Geometria chodników oraz wymiary w części graficznej opracowania.
Drogi manewrowe

gr. (cm)

warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo piaskowa
Podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odsączająca z piasku
Istniejące podłoże
Razem
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm. koloru grafitowego, obramowana
krawężnikiem betonowym 12x25x100 wtopionym 0 cm.

8
3
20
20
51 cm.

Geometria oraz wymiary w części graficznej opracowania.
Utwardzenie placu

gr. (cm)

warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych typu MEBA
8
Podsypka cementowo piaskowa
3
Podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
15
Warstwa odsączająca z piasku
15
Istniejące podłoże
Razem
41 cm.
Nawierzchnia wykonana z płyt ażurowych typu MEBA gr. 8 cm. koloru szarego z segregacją linii
krawędziowych wykonaną kostką betonową koloru kontrastującego np. czarnego
Geometria oraz wymiary w części graficznej opracowania.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosić Is=1,00,
wtórny moduł odkształcenia podłoża E= 80 MPa
W przypadku nie osiągnięcia w/wym parametrów należy skontaktować się z projektantem i
inwestorem.

3.3.

Profil Podłużny i poprzeczny

Profile podłużne i poprzeczne przedstawione są w części rysunkowej opracowania.

3.4.

Krawężniki i obrzeża

Projektowane krawężniki betonowe:
 15x30x100 cm. należy ustawić ze światłem 0 i 12 cm., na
ławach betonowych z
oporem z betonu C12/15
 12x25x100 należy ustawiać ze światłem 0 cm., na ławach betonowych z oporem z
betonu C12/15
 8x30x100 należy ustawiać ze światłem 1cm., na ławach betonowych z oporem z
betonu C12/15
Spoiny krawężników oraz obrzeży należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową 1:2.
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3.5.

Odwodnienie zatok parkingowych i chodników

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe, za pomocą zmiennych spadków
podłużnych i spadku poprzecznego, woda opadowa będzie odprowadzana
powierzchniowo.
Zastosowane elementy, płyty betonowe ażurowe umożliwią swobodny przepływ wody do
gruntu, oraz z pozostałych terenów utwardzonych wody opadowe powierzchniowo zostaną
wchłonięte w grunt.

3.6.

Roboty ziemne i rozbiórkowe

Zasadniczo roboty ziemne związane będą z wykonywaniem koryta pod projektowane
nawierzchnie. Roboty ziemne wykonywać należy ze szczególną uwagą i ostrożnością.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje,
należy dokonać odkrywek w miejscach w których może wystąpić kolizja z urządzeniami
obcymi, powiadamiając również właścicieli tych urządzeń.
Ze względu na powierzchniowe roboty ziemne, które nie przekroczą głębokości 50 cm,
roboty nie zagrożą istniejącemu, podziemnemu uzbrojeniu terenu. W razie konieczności
wystąpić może jedynie regulacja pionowa naziemnych elementów uzbrojenia, w postaci
studzienek i sztyc od zaworów wodnych.
Podłoże formować i zagęszczać warstwami.
Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosić Is=1,00,
wtórny moduł odkształcenia podłoża E= 80 MPa
W przypadku nie osiągnięcia w/wym parametrów należy skontaktować się z projektantem i
inwestorem.

3.7.

Gospodarka zielenią

Projekt zakłada wycinkę jednego drzewa, wycinka zostanie przeprowadzona przez
inwestora w okresie poprzedzającym w/wym inwestycję.

3.8.

Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie nie jest Projektem Organizacji Ruchu Drogowego , zawiera jedynie
proponowane elementy oznakowania pionowego niezbędne do właściwego oznakowania
miejsc postojowych dla pojazdów dla osób niepełnosprawnych.

3.9.

Oświetlenie terenu

Projektowane oświetlenie terenu stanowic będą 2 słupy z lampami LED. Dokładną
lokalizację słupów należy ustalic z Inwestorem na etapie wykonywania utwardzenia terenu.
Na słupach Inwestor przewiduje montaż kamer CCTV. Które sa już w jego posiadaniu.
Wraz z kablami prądowymi poprowadzić po dwie skrętki ( 1xCAT5, 1xCAT6) w każdej
rurze. Rury poprowadzić od słupów do budynku administracji. Obwody elektryczne lamp
zabezpieczone zabezpieczeniami, szafka rozdzielcza w piwnicy.
Schematyczne umiejscowienie słupów oraz przebieg rur wskazano na rys. Nr 6.
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3.10.

Uwagi dla wykonawcy i inwestora


Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawczych należy zgłosić
wszystkim właścicielom sieci infrastruktury technicznej zamiar wykonywania robót,

wprowadzenie na budowę winno odbyć się obowiązkowo w obecności przedstawicieli
użytkowników urządzeń oraz właściciela,

na czas budowy oznakować prowadzone roboty zgodnie z wcześniej uzgodnionym i
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu Drogowego,

roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość
wystąpienia nie zinwentaryzowanych sieci,

technologia wykonywania robót – musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych dla wykonania robót drogowych.

Sporządził:

……………………………………………………..

Maciej Prorok
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II.

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Projektowane warstwice
4. Roboty ziemne – mapa izopachytowa
5. Przekroje konstrukcyjne
6.5.6. Schemat oświetlenia terenu

w skali 1: 5000
w skali 1:500
w skali 1:500
w skali 1:500
w skali 1:50
wwskali
skali1:500
1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3
rys. nr 4
rys. nr 5
rys.
rys. nr
nr 65

9|Strona

III.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 wraz z późniejszymi zmianami, Kierownik Budowy
zobowiązany jest do opracowania
„ Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie niniejszej informacji.
Podstawa opracowania:
- projekt wykonawczy,
- RMI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. Nr 120,
poz.1126),
- RMI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
wykonawczych
(Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.),
- RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93),
- RMP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i
norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz.138),
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowiązujące projektanta.
1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
Zakres opracowania określony został przez linie rozgraniczające pokazane na rysunkach sytuacyjnych, w
granicach działek inwestora
Projekt wykonawczy drogowy w swym zakresem obejmuje:
- budowę zatok postojowych oznaczonych w projekcie
- budowę dróg manewrowych oznaczonych w projekcie
- budowę chodników dla pieszych oznaczonych w projekcie
Zakres robót wykonawczych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy,
- roboty montażowe zabezpieczeń na placu budowy,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne (przygotowujące podłoże pod projektowane konstrukcje nawierzchni tj;
korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie poboczy),
- roboty związane z urządzeniem terenu – nawierzchnie, podbudowy.
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW WYKONAWCZYCH
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Na terenie opracowania nie występują obiekty budowlane.
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć
należy prace wykonywane w sąsiedztwie oraz „pod ruchem” Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy
zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z wymienionych
kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być
przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.
Roboty prowadzone będą na terenie działek będących własnością Inwestora.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak, więc miejsca
prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem
osób postronnych.
W planie należy również uwzględnieniu rodzaje robót wykonawczych, których charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi, a w szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywającym się ruchu
pojazdów samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje działanie substancji chemicznych lub
czynników termicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montażu i
demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży itp.), wywołujących wibrację,
prowadzonych z zastosowaniem sprzętu o ograniczonej możliwości manewrowych.
Na mapie naniesiono istniejące uzbrojenie terenu według stanu w zasobach mapowych starostwa Istnieje
jednak możliwość przebiegu uzbrojenia innego niż uwidoczniony na mapie oraz istnienia urządzeń
podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego
przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem
użytkowników uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego
nieuwidocznionego na mapie, powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- nie zinwentaryzowane na mapie elementy uzbrojenia podziemnego,
- skaleczenia w trakcie wykonywania robót ,
- przeciążenia deskowania, szalunków podczas robót betonowych,
- potrącenie przez pojazd mechaniczny poruszający się drogą,
- naruszenie instalacji istniejącej infrastruktury podziemnej.
- rowy drogowe, skarpy.
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PRZY REALIZACJI
ROBÓT WYKONAWCZYCH
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:
4.1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.
 nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawężniki betonowe, opaski betonowe, kostka
betonowa, płyty betonowe oraz inne niezbędne do realizacji w/wym. zamierzenia);
 nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych;
4.2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów.
 uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy prefabrykowane do
budowy nawierzchni dróg ,
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awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników,
przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.

4.3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu.
 potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu,
 potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.,
 potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na odcinkach dopuszczonych
do ruchu kołowego,
 potrącenia i uderzenia spowodowane przez ruch drogowy.
4.4. Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu.





zasypanie ziemią,
upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,
przygniecenie przez ciężkie przedmioty (elementy betonowe),
uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt wykonawczy (koparki, frezarki,
ładowarki, rozściełacze asfaltu, walce itp.),
uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji wytwarzanych podczas
pracy ciężkich maszyn wykonawczych, młotów pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp.



4.5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót:


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub
wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn
pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować.
Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli
i urządzeń technicznych.
Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z właściwymi
jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac.
Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako urządzenia
czynne.
W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczątki lub
przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop
zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomić o tym nadzór
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu
trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub przedmiotami i
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP wynikających
z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, wykonawczych







i

drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED ICH
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład pracy jest zobowiązany poinformować go o wykonywaniu
prac
szczególnie niebezpiecznych oraz wyposażyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z
obowiązującymi
przepisami i dostosowaną do rodzaju prowadzonych prac.
- Do wykonywania prac powinni być dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni stosownie do
zakresu wykonywanych robót oraz w sprawach BHP.
- Prace wykonywane w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, a w szczególności czynnych
gazociągów i ciepłociągu, należy wykonywać zgodnie z warunkami odpowiednich gestorów.
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCZYCH
W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIENIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.
Przed przystąpieniem do prac wykonawczych kierownik budowy jest zobowiązany opracować plan
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologię prowadzenia robót wykonawczych,
harmonogram prac wykonawczych.
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pod
nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej złożonej z osób posiadających odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac wykonawczych, pracownicy powinni odbyć szkolenie oraz zostać
wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, a także w sprzęt ochrony osobistej.
Osoby prowadzące prace przy użyciu maszyn wykonawczych powinny posiadać odpowiednie zezwolenia i
uprawnienia.
Na budowie w widocznym miejscu powinna być zamieszczona informacja z wykazem zawierającym adresy i
numery telefonów stosownych służb, w tym najbliższego lekarza lub Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,
Posterunku Policji.
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy, obsługiwane przez wyszkolonych pracowników.
Plac budowy należy odpowiednio oznakować, na budowie powinny być odpowiednio wytyczone i oznaczone
drogi i ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe.
Budowa powinna być wyposażona w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy.
Materiały należy składować w miejscu i w sposób nie stwarzający zagrożenia.
Opracował:
Maciej Prorok

……………………………………….
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