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INFORMACJA   DOT.
BEZPIECZ STWA I OCHRONY ZDROWIA

Zagospodarowanie centrum Tczowa
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OPRACOWA :         Stanis aw Wawrzak
upr. bud. nr Wa-167/02

                                    MAZ/BO/5697/01

Sierpie  2009 r.
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ZAKRES ROBÓT:

     Zakres robót obejmuje:
1. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
2. wykonanie robót ziemnych,
3. ustawienie kraw ników drogowych i obrze y betonowych,
4. nawierzchnie z kostki brukowej granitowej,
5. elementy drobnej architektury,
6. wykonanie robót wyko czeniowych i porz dkowych,

Powy szy zakres robót odnosi si  do projektu „Zagospodarowania centrum Tczowa”.

OBIEKTY BUDOWLANE, ELEMENTY PODLEGAJ CE ADAPTACJI LUB
ROZBIÓRCE :

    Na terenie przeznaczonym pod inwestycj  w centrum Tczowa nie wyst puj  obiekty
budowlane podlegaj ce rozbiórce lub przebudowie. Jedynie bariery stalowe wokó  ronda b
zdemontowane, a w ich miejsce planuje si  wykonanie kraw ników granitowych i opaski z
kostki kamiennej granitowej.

KOLEJNO  WYKONYWANYCH ROBÓT:

-Instrukta  pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych

- Zabezpieczenie robót
- Zagospodarowanie terenu budowy
- Roboty przygotowawcze i pomiarowe
- Roboty ziemne
- Podbudowy
- Ustawienie kraw ników i obrze y
- Nawierzchnie z kostki brukowej i granitowej
- Elementy drobnej architektury
- Roboty wyko czeniowe
- Porz dkowanie terenu budowy

I. Instrukta  pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych

- szkolenie pracowników w zakresie BHP,
- zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia szczególnego,
-zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
   w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwia

roboczego,
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1. Oznakowanie robót

Przed przyst pieniem do robót nale y wcze niej zabezpieczy  i oznakowa  teren budowy.

2.  Zagospodarowanie terenu budowy

Przy realizacji inwestycji nale y zwróci  uwag  na prawid owe zagospodarowanie terenu
budowy.
Maj c na uwadze, i  roboty prowadzone b  w terenie zabudowanym oraz w pasie
drogowym nale y liczy  si  ze wzmo onym ruchem ko owy, nale y wi c zachowa
szczególn  uwag  w trakcie prowadzenia robót. Dlatego te  wszystkie niezb dne materia y
z przeznaczeniem do budowy nale y sk adowa  w miejscu bezpiecznym wcze niej
przygotowanym, w którym ich przechowywanie nie wp ynie negatywnie na bezpiecze stwo
osób trzecich, nie kolidowa  b dzie przy wykonywaniu robót, nie utrudnia o b dzie ruchu
na budowie podczas wykonywania prac i nie zagra o bezpiecze stwu pracowników oraz
sk adowanego asortymentu na uszkodzenia np. przez maszyny budowlane.
Organizuj c roboty na wolnej przestrzeni (w terenie) pracownikom zatrudnionym  zapewni
dostateczn  ilo  wody zdatnej do picia, oraz do celów higieniczno – sanitarnych,
gospodarczych i przeciw po arowych.
Napoje nale y zapewni  pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poni ej 10 0C lub
powy ej 20 0C.
Pracownik mo e przyrz dza  sobie posi ki we w asnym zakresie lub z produktów
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przys uguje ekwiwalent pieni ny za posi ki i napoje.

3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przyst puj c do wykonania robót przygotowawczych, mi dzy innymi wykonywanie
wszelakich prac pomiarowych. Osoby wykonuj ce to zadanie powinny by  ubrane w odzie
“ochronn ” ostrzegawcz  barwy tej lub pomara czowej u atwiaj  spostrzeganie przez
innych uczestników ruchu.

4. Roboty ziemne

Mo liwe zagro enia przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
      zaporami drogowymi; brak przekrycia wykopu – w wypadkach uzasadnionych)
- zasypanie pracownika w wykopie w sko przestrzennym (brak zabezpieczenia cian
      wykopu przed obsuni ciem si , obsuni cie klina naturalnego od amu gruntu urobkiem
      pochodz cym z wykopu),
- potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót  na
      terenie budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia
      strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu okre laj cego po enie
instalacji i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robót.
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Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci takich jak:
- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- ciep ownicze
- wodoci gowe i kanalizacyjne
powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy w bezpiecznej odleg ci
w jakiej mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci oraz sposobu wykonania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci
napisy ostrzegawcze.
Podczas wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy
robotach, nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi
zastawy zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego.

     Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:
w odleg ci mniejszej ni  0,60 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s
obudowane oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane.

Ruch rodków transportu obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina
naturalnego od amu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza  si  do tworzenia nawisów
gruntu.
Przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w czasie postoju jest
zabronione.

5.Podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy nie wyst puj  warunki szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia i ycia.
Jednak przy mechanicznym zag szczaniu podbudowy np. walcami drogowymi,
zag szczarkami p ytowymi lub ubijakami mechanicznymi nale y u ytkowa  je zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcj  oraz zaleceniami producenta owego sprz tu.

6.Ustawienie kraw ników i obrze y

Zagro eniami dla zdrowia mog  by  okaleczenia i rany ci te spowodowane
nieprawid owym u ytkowaniem narz dzi do obróbki i przycinania obrze y lub
kraw ników.
Nale y tutaj zwróci  szczególn  uwag  na ochron  oczu (stosowa  okulary ochronne
zapobiegaj ce uszkodzeniu wzroku przez odpryski lub opi ki), s uchu (stosowa  nauszniki
chroni ce przed zbyt g nym ha asem), d onie poprzez stosowanie r kawic roboczych
ochronnych, kolana poprzez nak adanie nakolanników.
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 7. Elementy drobnej architektury

Przy monta u elementów drobnej architektury  nie wyst puj  warunki szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia i ycia.

    8. Roboty pozosta e i wyko czeniowe

Do robót pozosta ych zalicza si  plantowanie i wyrównanie terenu.
Nie wyst puj  warunki szczególnie niebezpieczne mog ce zagrozi yciu lub zdrowiu.

9. Zako czenie robót – porz dkowanie terenu budowy

Zako czenie robót wi e si  z odbiorem technicznym i przekazanie placu budowy
Inwestorowi.
W tym celu, po zako czeniu  robót wykonawca zobowi zany jest doprowadzi  u ytkowany
roboczo teren do porz dku, mianowicie:

1. usun  tymczasowe oznakowanie w celu przywrócenia sta ej organizacji ruchu,
2. wszystkie maszyny budowlane  i urz dzenia techniczne bezpiecznie przetransportowa  do

bazy,
3. usun  pozosta ci materia ów, gruzu i ziemi,
4. usun  inne pozosta ci i zanieczyszczenia.

           sporz dzi :  ......................................
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