
1. Podstawa opracowania

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¡cej bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze«stwa
i ochrony zdrowia

2. Nazwa Inwestora

Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

�Remont ul. Studzienka w Radostowicach gmina suszec na odcinku od posesji nr 13�

4. Nazwa i adres jednostki projektowej

US�UGI PROJEKTOWE �KO�ODZIEJSKA -DERBIS�
UL. WYSZY�SKIEGO 75/9
44-300 WODZIS�AW �L.
TEL. (032) 721 89 47, FAX 455-10-87
NIP 647-21-14-470
REGON 273759791

5. Zakres robót dla caªego zamierzenia budowlanego oraz kolejno±¢ realizacji
poszczególnych obiektów:

5.1. Zakres robót

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje remont drogi gminnej ul. Studzienka w Radostowicach na
dªug.497,00 mb wraz z przydro»nymi rowami i przepustami.

5.2. Kolejno±¢ realizacji poszczególnych prac:

1. Roboty przygotowawcze � pomiarowe (wytyczenie robót pod wzgl¦dem sytuacyjnym i wysoko±ciowym)
2. Roboty rozbiórkowe � zwi¡zane z rozbiórk¡ istniej¡cych przepustów, nawierzchni asfaltobetonowej oraz

podbudowy
3. Roboty ziemne � zwi¡zane z odtworzeniem rowów odwadniaj¡cych (mo»na prowadzi¢ równolegle z remon-

tem nawierzchni)
4. Roboty nawierzchniowe � zwi¡zane z wykonaniem warstw podbudowy, nawierzchni asfaltowej jezdni
5. Roboty porz¡dkowe

6. Elementy zagospodarowania terenu, które mog¡ stwarza¢ zagro»enie
bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi

�aden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza zagro»enia bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi. Remont
nawierzchni jezdni wykonywany jest jako funkcja sªu»ebna. Zastosowane materiaªy na caª¡ konstrukcj¦ drogi s¡
ogólnie stosowane i nie posiadaj¡ w swoim skªadzie substancji szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji.

Remont nawierzchni powinien by¢ realizowany z materiaªów i wyrobów budowlanych odpowiadaj¡cych Pol-
skim Normom lub posiadaj¡cych Aprobaty Techniczne i �wiadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Tech-
niki Budowlanej. Nie nale»y dopuszcza¢ do wbudowania materiaªów i wyrobów nie posiadaj¡cych aktualnych
Aprobat lub Dopuszcze« Instytutu Techniki Budowlanej. Materiaªy inne ni» okre±lone w projekcie mo»na
stosowa¢ po wyra»eniu zgody przez projektanta.
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7. Przewidywane zagro»enia wyst¦puj¡ce podczas realizacji robót budowlanych

Ryzyko zawodowe, zwi¡zane z wykonywan¡ prac¡ wynika z nara»enia pracownika na dziaªanie czynników
niebezpiecznych, szkodliwych i uci¡»liwych wyst¦puj¡cych na stanowisku pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaªywanie mo»e prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego
natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia czªowieka b¡d¹ do zej±cia ±miertelnego.

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddziaªywanie mo»e prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia
czªowieka.

Czynnik uci¡»liwy nie stanowi wprawdzie zagro»enia dla »ycia lub zdrowia czªowieka, lecz utrudnia prac¦ lub
przyczynia si¦ w inny istotny sposób do obni»enia jego zdolno±ci do wykonywania pracy lub innej dziaªalno±ci
b¡d¹ wpªywa na zmniejszenie wydajno±ci.

W zale»no±ci od poziomu oddziaªywania lub innych warunków czynnik uci¡»liwy mo»e sta¢ si¦ szkodliwym,
a szkodliwy - niebezpiecznym.

Wykonywanie robót budowlanych wi¡»e si¦ z nara»eniem pracowników na oddziaªywanie wi¦kszo±ci po-
wy»szych czynników, stwarza wiele potencjalnych mo»liwo±ci wyst¦powania gro¹nych wypadków przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzie« szczególnych zasad bezpiecze«stwa i higieny pracy, regulowanych na ogóª
stosownymi aktami prawnymi.

Zagro»enia zewn¦trzne dla bezpiecze«stwa pracowników:
1. zagro»enie uszkodzenia sieci wod.�kan,
2. haªas,
3. potr¡cenia pracownika przez ±rodek transportu, urz¡dzenia mechaniczne lub przenoszony element,
4. przygniecenia pracownika przez wadliwie skªadowane materiaªy budowlane,
5. prowadzony równolegle ruch koªowy a w szczególno±ci nieprzewidywalne zachowania kierowców w bezpo-

±rednim s¡siedztwie prowadzenia prac budowlanych,
6. ruch sprz¦tu i ludzi odpowiadaj¡cych za wykonywanie nawierzchni drogowych,
7. roboty zwi¡zane z u»yciem ci¦»kiego sprz¦tu budowlanego oraz ±rodków transportowych niezb¦dnych do

przemieszczania znacznych ilo±ci materiaªów,
8. prace rozªadunkowe i monta»owe prowadzone przy pomocy d¹wigu samochodowego,
9. praca koparki zwi¡zana z wykopami gruntu i ewentualnym zaªadunkiem jego nadmiaru na ±rodki transpor-

towe,
Przebywanie czªowieka w stre�e pracy sprz¦tu ci¦»kiego wi¡za¢ si¦ mo»e z ryzykiem powstania urazów spo-
wodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracuj¡cego sprz¦tu i transportowanego
materiaªu.

10. zagro»enia przy pracach z u»yciem elektronarz¦dzi:
� uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy,
� uszkodzenia ciaªa na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy,
� uszkodzenia ciaªa na skutek uci¦cia lub wci¡gni¦cia ko«czyny przez urz¡dzenie.

Do czynników niebezpiecznych powoduj¡cych najcz¦±ciej uszkodzenia, nale»¡ równie» czynniki mechaniczne,
takie jak:
� ruchome, a gªównie wiruj¡ce, cz¦±ci maszyn i innych urz¡dze« oraz narz¦dzia,
� ostre wystaj¡ce elementy,
� spadaj¡ce elementy,
� ±liskie, nierówne powierzchnie,
� ograniczone przestrzenie (doj±cia, przej±cia, dost¦py).

8. Sposób prowadzenia instrukta»u pracowników przed przyst¡pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musz¡ przej±¢ instrukta» wst¦pny oraz stanowiskowy
przeprowadzony przez osob¦ nadzoruj¡c¡ roboty która winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwali�kacje
ze szczególnym uwzgl¦dnieniem sposobu prowadzenia robót ziemnych i drogowych. Pracownicy winni zosta¢
przeszkoleni w zakresie wyst¦puj¡cych zagro»e«, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabezpiecze« i spo-
sobie powiadamiania o zagro»eniu oraz o konieczno±ci korzystania ze ±rodków ochrony osobistej.

Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o drogach ewakuacyjnych na wypadek po»aru i innych zagro»e«.
Zasady zapewnienia bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót reguluj¡:

� Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

� Rozporz¡dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze±nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bhp tekst jedn. Dz.U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650

� instrukcje wewn¦trzne dla danej bran»y
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� instrukcje obsªugi maszyn i sprz¦tów u»ytych do realizacji zadania
� normy bran»owe.
Pracodawca jest obowi¡zany zapewni¢, aby prace, przy których istnieje mo»liwo±¢ wyst¡pienia szczególnego
zagro»enia dla zdrowia lub »ycia ludzkiego, byªy wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji.

9. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¡ce niebezpiecze«stwom
wynikaj¡cym z prowadzenia robót budowlanych

9.1. Informacje ogólne dotycz¡ce organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

W trakcie wykonywania robót wykonawca zobowi¡zany jest utrzyma¢ przejezdno±¢ drogi w takim stopniu,
aby pojazdy stra»y po»arnej lub innych sªu»b interwencyjnych byªy w stanie o ka»dej porze porusza¢ si¦ t¡
drog¡.

9.2. Zasady skªadowania i przemieszczania materiaªów.

Jednym z podstawowych elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc skªadowania,
oraz komunikacji pomi¦dzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

Skªadowanie materiaªów budowlanych powinno odbywa¢ si¦ tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczaj¡cy przed przewróceniem,
zsuni¦ciem lub rozsuni¦ciem si¦ stosów materiaªów.

Przy skªadowaniu nale»y zachowa¢ co najmniej nast¦puj¡ce odlegªo±ci:
� 0,75 m - od ogrodze« lub zabudowa«,
� 5,0 m - od staªego stanowiska pracy.
Materiaªy sypkie, takie jak piasek i tªucze« powinny by¢ przechowywane w pryzmach z zachowaniem k¡ta stoku
naturalnego tych materiaªów.

Materiaªy drobnicowe nale»y ukªada¢ w stosy o wysoko±ci nie przekraczaj¡cej 2 m.
Materiaªy workowane nale»y ukªada¢ krzy»owo do wysoko±ci najwy»ej 10 warstw.
Prefabrykaty powinny by¢ ukªadane zgodnie z instrukcj¡ producenta.
Opieranie skªadowanych materiaªów lub wyrobów o pªoty, parkany, sªupy napowietrznych linii, ±ciany obiektu

budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skªadowanych materiaªów lub wyrobów jest dopuszczalne

wyª¡cznie przy u»yciu drabiny lub schodni.

9.3. Roboty rozªadunkowe

Zabrania si¦ w szczególno±ci:
� skªadowania materiaªów i wyrobów pomi¦dzy skrajni¡ »urawia lub pomi¦dzy torowiskiem »urawia a kon-

strukcj¡ obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;
� przechodzenia osób w czasie pracy »urawia pomi¦dzy obiektem budowlanym a podwoziem »urawia lub wy-

chylania si¦ przez otwory w obiekcie budowlanym;
� pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ªadunku na haku »urawia w czasie przerwy w pracy lub po

jej zako«czeniu;
� podnoszenia »urawiem zamro»onych lub zakleszczonych przedmiotów
� podnoszenia »urawiem przedmiotów o nieznanej masie;
� instalowania dodatkowych lamp o±wietleniowych na konstrukcjach »urawia;
� podnoszenia ªadunku przy uko±nym uªo»eniu liny »urawia.
W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nale»y:
� stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementów
� podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj¡cej dopuszczalnego nominalnego ud¹wigu
� dokona¢ ogl¦dzin zewn¦trznych elementów
� stosowa¢ liny kierunkowe
� skontrolowa¢ prawidªowo±¢ zawieszenia elementów na haku po ich podniesieniu na wysoko±¢ 0,5 m.
Poziome przemieszczanie ªadunku »urawiem powinno odbywa¢ si¦ na wysoko±ci nie mniejszej ni» 1 m ponad
przedmiotami znajduj¡cymi si¦ na drodze przenoszonego ªadunku.

Podczas mechanicznego zaªadunku lub rozªadunku materiaªów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad lud¹mi
lub kabin¡, w której znajduje si¦ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno±ci kierowca jest
obowi¡zany opu±ci¢ kabin¦.
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Stosowanie elementów sªu»¡cych do zawieszania ªadunku na haku, w szczególno±ci pier±cieni, ogniw, p¦tli,
których wymiary uniemo»liwiaj¡ swobodne wªo»enie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Skªadowiska materiaªów, wyrobów i urz¡dze« technicznych wykonuje si¦ w sposób wykluczaj¡cy mo»liwo±¢
wywrócenia, zsuni¦cia, rozsuni¦cia si¦ lub spadni¦cia skªadowanych wyrobów i urz¡dze«. Teren prowadzenia
prac nale»y w sposób wyra¹ny oznakowa¢ przy pomocy: znaków ostrzegawczych barierek, siatek, nocnego
o±wietlenia koloru »óªtego, ta±m ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiaªów lub wyro-
bów jest zabronione. Podanie sygnaªu do podnoszenia elementu mo»e nast¡pi¢ po usuni¦ciu osób ze strefy
niebezpiecznej.

9.4. Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne oraz narz¦dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploato-
wane i obsªugiwane zgodnie z instrukcj¡ producenta oraz speªnia¢ wymagania okre±lone w przepisach dotycz¡-
cych systemu oceny zgodno±ci.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne, podlegaj¡ce dozorowi technicznemu, mog¡ by¢ u»ywane na terenie
budowy tylko wówczas, je»eli wystawiono dokumenty uprawniaj¡ce do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne powinny by¢:
� utrzymywane w stanie zapewniaj¡cym ich sprawno±¢
� stosowane wyª¡cznie do prac, do jakich zostaªy przeznaczone
� obsªugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeci¡»anie maszyn i innych urz¡dze« technicznych ponad dopuszczalne obci¡»enie robocze jest zabronione. Ope-
ratorzy lub maszyni±ci »urawi, roz±cieªaczy, maszyn budowlanych i innych maszyn o nap¦dzie silnikowym po-
winni posiada¢ wymagane kwali�kacje.

U»ywanie narz¦dzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narz¦dzi s¡ zabronione.
Narz¦dzia do pracy udarowej nie mog¡ mie¢:
� uszkodzonych zako«cze« roboczych
� p¦kni¦¢, zadr i ostrych kraw¦dzi w miejscu r¦cznego uchwytu
� r¦koje±ci krótszych ni» 0,15 m.
Dokonywanie napraw i czynno±ci konserwacyjnych sprz¦tu zmechanizowanego b¦d¡cego w ruchu jest zabronione.

Strefy szczególnego zagro»enia zdrowia winny by¢ wyposa»one w ±rodki umo»liwiaj¡ce szybk¡ ewakuacj¦ na
wypadek po»aru i innych zagro»e«:
� punkt ppo».
� punkt sanitarny
� wyznaczone drogi ewakuacyjne
� wyznaczone punkty poboru wody
� oznaczony wyª¡cznik odcinaj¡cy pr¡d
Pracownicy musz¡ by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagro»eniu i w przypadku powstania wypadku
na budowie. W widocznym miejscu musz¡ by¢ wywieszone numery telefonów alarmowych, z podaniem osób,
które nale»y zawiadomi¢ a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na placu budowy lub w pobli»u musi by¢
dost¦pny w celu zawiadomienia o wypadku lub awarii.

Nale»y zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajduj¡ce si¦ na placu budowy przed dziaªaniem wiatru.
Na terenie budowy Wykonawca urz¡dza wydzielone pomieszczenia szatni na odzie» robocz¡ i ochronn¡,

umywalni, jadalni, suszarni i ust¦pów.

10. Informacja na temat aktów prawnych

Roboty nale»y prowadzi¢ zgodnie z nast¦puj¡cymi aktami prawnymi:
1. Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
2. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporz¡dzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycz¡ca

bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia.
4. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporz¡dzenie z dnia 26 wrze±nia 1997 r. Ogólne przepisy bezpiecze«-

stwa i higieny pracy.
5. Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 Rozporz¡dzenie z dnia 30 pa¹dziernika 2002 r. Minimalne wymagania

dotycz¡ce bezpiecze«stwa i higieny pracy w zakresie u»ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
6. Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporz¡dzenie z dnia 20 wrze±nia 2001 r. Bezpiecze«stwo i higiena pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urz¡dze« technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
tekst jedn.:
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7. Dz. U. z 2003 r, nr 169 poz. 1650 ze zm. Rozporz¡dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze±nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze«stwa i higieny pracy

8. Dz.U. Nr 120, poz.1021 Rozporz¡dzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz¡dze«
technicznych podlegaj¡cych dozorowi technicznemu

9. Normy bran»owe
10. Zakªadowe przepisy bhp

11. Uwagi ko«cowe

1. Bezpo±redni nadzór nad bezpiecze«stwem i ochron¡ zdrowia na stanowiskach pracy sprawuj¡ odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi¡zków.

2. Inwestor jest obowi¡zany zawiadomi¢ o zamiarze rozpocz¦cia robót budowlanych wªa±ciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpocz¦ciem, na której przewiduje si¦ wykonywanie robót budowlanych trwaj¡cych
dªu»ej ni» 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób.
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