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I. Przedmiot i zakres opracowania
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje roboty budowlane i remontowe związane z realizacją trasy rowerowej nr 1
o przebiegu: od granicy administracyjnej miast Będzina i Dąbrowy Górniczej - korona wałów
przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum Będzina - punkt
informacyjny przy kortach (ul.Zawodzie).
3.Podstawa opracowania
Projekt budowlany zagospodarowania terenu z przebiegiem trasy rowerowej nr 1.
II.Cel opracowania
1. Celem opracowania jest przygotowanie informacji w sprawie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, która będzie stanowić podstawę do sporządzenia przez wyłonionego Wykonawcę
robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
III. Inwestor
Gmina Będzin, ul.11-go Listopada 20, 42-500 Będzin

IV. Podstawy materialno-prawne
Podczas wykonywania wszelkich robót, należy przestrzegać przepisów ujętych w
następujących ustawach i rozporządzeniach:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z
późn.
zm.),
- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu BIOZ oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.
285),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków
i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 278),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w rodzajów
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 1001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz innych
obowiązujących w trakcie prowadzenia prac budowlanych wynikające z przepisów ogólnych
innych związanych z ze sprzętem oraz zastosowaną technologią.
V. Część opisowa
Uwagi ogólne
1. Zamiar rozpoczęcia robót z 7-mio dniowym wyprzedzeniem należy zgłosić instytucjom,
którym podlega uzbrojenie podziemne i naziemne stosownie do zapisów w uzgodnieniach
branżowych.
2. Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych i ziemnych należy ustalić przebieg
istniejącego uzbrojenia podziemnego, zlokalizować urządzenia naziemne uzbrojenia terenu
(zasuwy, studzienki, skrzynki hydrantowe) i na czas budowy odpowiednio oznakować i
zabezpieczyć.
3. Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy
bezwzględnie wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem przedstawicieli
instytucji, którym to uzbrojenie podlega.
4. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych może być zatrudniony wyłącznie
pracownik, który:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
5. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przełożonego.
7. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwigowych, kierowców
wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga
posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną.
8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonującej czynności nadzoru
inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w
zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.
V.I. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac
1.Stan projektowany
W projekcie budowlano-wykonawczym przewidziane są roboty budowlane i remontowe
związane z realizacją trasy rowerowej nr 1 o przebiegu: od granicy administracyjnej miast
Będzina i Dąbrowy Górniczej - korona wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Czarna
Przemsza do centrum Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul.Zawodzie).
Obejmuje:

- remont i modernizacja istniejącej ścieżki biegnącej na koronie wałów p. powodziowych
wzdłuż rzeki Czarna Przemsza
- remont nawierzchni i zmianę sposobu użytkowania istniejących ciągów pieszych
- wyznaczenie przebiegu fragmentu trasy rowerowej po drogach publicznych wzdłuż ulic:
Prosta, Kręta, Zielona
Zagrożenia przy wykonywaniu projektowanej trasy rowerowej należy uznać za niewielkie,
teren budowy wygrodzić taśmą w jaskrawych kolorach i oznakować.
V.II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Teren zajęty pod budowę ścieżki rowerowej jest terenem wolnym od zabudowy, stanowiącym
własność gminy i Skarbu Państwa w zarządzie RZGW Gliwice, PZD w Będzinie i WZD w
Katowicach.
W pasie drogowym ulic: Prosta, Kręta, Zielona oraz w śladzie realizowanej trasy rowerowej
występują urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej :
- wodociąg
- kanalizacja sanitarna
- słupy oświetlenia ulicznego z kablami zasilającymi
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- gaz
- przyłącza w/w mediów do budynków mieszkalnych
V.III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
§ 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. póz. 1126) określa szczegółowy zakres robót
budowlanych; o których mowa w art. 21 a, ust 2 ustawy których dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane.
Przy realizacji przedmiotowej przebudowy wystąpią:
- roboty budowlane prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych ruchu kołowego
- roboty w pobliżu sieci elektroenergetycznych
- roboty budowlane na koronie wałów przeciwpowodziowych
W obrębie pasów drogowych ruch kołowy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi poprzez:
- emisje spalin i hałasu
- bezpośrednio możliwe kolizje i wypadki drogowe
W obrębie wałów przeciwpowodziowych wykonywanie robót budowlanych sprzętem
zmechanizowanym może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez:
- emisje spalin i hałasu
- wypadki spowodowane niekontrolowanym zjazdem ze skarp wału przeciwpowodziowych
do rzeki
V.IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.
Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją odcinka na koronie wału
przeciwpowodziowego mogą wystąpić zagrożenia:
- wypadki przy pracy - zagrożenie przez pracujące maszyny: walce, koparki, środki transportu
- wypadki przy pracy - podczas wykonywania robót za i rozładunkowych.
- wypadki przy pracy - zagrożenie przez pracujące maszyny: walce, koparki, środki transportu
znajdujące się na koronie wału przeciwpowodziowego

Zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez okres w którym będą
wykonywane
Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją odcinka na istniejących drogach
publicznych mogą wystąpić zagrożenia:
- wypadki drogowe - roboty transportowe wykonywane pod ruchem
- wypadki przy pracy - podczas wykonywania robót montażowych związanych z
oznakowaniem ulic.
V.V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6
„Prace szczególnie niebezpieczne" Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
2. Kierownik budowy jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie.
3. Kierownik budowy jest zobowiązany do określenia szczegółowych wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a
zwłaszcza zapewnić:
a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
b) odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
> imienny podział pracy,
> kolejność wykonywania zadań,
> wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 póz.
1650 Dział IV) instruktaż pracowników powinien obejmować również:
- informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony
indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania
- informacje o dostępnych dla pracowników, do stałego korzystania, aktualnych instrukcjach
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
a) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych
z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi
dla zdrowia i niebezpiecznymi;
c) udzielania pierwszej pomocy.
- informacje o funkcjonowaniu systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środkach do
udzielania pierwszej pomocy.

5. Informacje o obsłudze punktów i apteczek pierwszej pomocy. Obsługa ta powinna
być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej
pomocy.
V.VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót remontowych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy a w szczególności:
a. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić
stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
b. Urządzić składowiska materiałów i wyrobów.
c. Doprowadzić energię elektryczną oraz wodę oraz zapewnić odprowadzanie lub utylizację
ścieków.
d. Zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne.
e. Zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.
f. Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć
daszkami ochronnym. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z
wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej
niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.
g. Wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych oraz stanowiska postojowe dla pojazdów
używanych na budowie.
h. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się
ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi
komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
- dla wózków szynowych — 4%;
- dla wózków bezszynowych — 5%;
- dla taczek—10%.
i. Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
j. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy.
k. Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać
w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia
składowanych wyrobów i urządzeń.
l. Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób,
aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać.

ł. Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy mediów i
zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane.
m. Zapewnić łączność telefoniczną
Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności
od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych
i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości
wynikającej z liczby zagrożonych osób.
VI. Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia.
1. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane
na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
2. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny
napis.
3. Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom.
4. Sprzęt zmechanizowany należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie należących do
obsługi.
VII. Roboty ziemne.
1.W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad
nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z
właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.
2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek
przewodów instalacji, o których mowa w ust. 1, należy niezwłocznie przerwać roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
3. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli
odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się
wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów.
4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów
trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji
należy niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.
5. Przy wykonywaniu wykopów na placach. ulicach, podwórzach i innych miejscach
dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić
poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy
w czerwone światła ostrzegawcze.
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