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1. DANE OGÓLNE
1.1. Obiekt budowlany
Budowa parku w Czerwonaku ul. Leśna - Zdroje – Projekt budowlany zamienny
1.2. Inwestor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
1.3. Adres inwestycji
Czerwonak ul. Leśna dz.nr 25, 26 obręb Czerwonak
1.4. Podstawa opracowania
− Uzgodnienia z inwestorem i przyszłym użytkownikiem
− Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu
− Obowiązujące przepisy i normy
1.5. Zespół autorski
projektant: mgr inż. arch. Piotr Staszewski
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
1.6. Zakres opracowania
Projekt budowlany zamienny
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.7. Przedmiot inwestycji
Park rekreacyjny:
Etap I – w etapie pierwszym dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających
na budowie placu zabaw dla dzieci młodszych, siłowni zewnętrznej, utwardzenia ciągów
pieszych – zakres pokazano na projekcie zagospodarowania terenu – nr sprawy
AB.6743.03.00076.2016 z dn. 19.07.2016 . Plac zabaw dla dzieci młodszych został zrealizowany.
Etap II:
− Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej wg zgłoszenia AB.6743.03.00076.2016 z dn.
19.07.2016
− Przedmiotem zmiany pozwolenia na budowę jest zmiana wyposażenia w części
obejmującej wyposażenie placu zabaw dla dzieci starszych – zestaw zabawowy z trzema
wieżami na zestaw sprawnościowy i huśtawkę – zakres zmian oznaczono na rysunku
planu nr 5.
1.8. Istniejący stan zagospodarowania terenu
1.8.1.
Ukształtowanie terenu.
W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Leśnej teren wznosi się w kierunku wschodnim, rzędna ok.
81,50-84,5,00 m n.p.m. W głębi działki teren płaski rzędna ok. 90,0m n.p.m.
Teren niezagospodarowany – nieużytki, z zielenią nieurządzoną:
trawnikami i zielenią wysoką – drzewa i krzewy.
1.8.2.
Uzbrojenie terenu
− W obrębie terenu inwestycji przebiegają dwie linie średniego napięcia. Uzyskano
warunki lokalizacji obiektów budowlanych względem linii napowietrznej SN-15kV - Enea
Operator oraz uzgodniono projekt zagospodarowania terenu z PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni – bez zmian
− Dostęp do zasilania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Leśnej – uzyskano warunki
techniczne na budowę oświetlenia zewnętrznego i zasilania kamer monitoring – Urząd
Gminy Czerwonak Wydział Infrastruktury – bez zmian
W miejscach planowanej realizacji oświetlenia terenu należy zainstalować przepusty
(rura Arot) pod nawierzchniami utwardzonymi.
1.8.3.

Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na terenie biologicznie czynnym
terenu inwestycji, ukształtowanie terenu oraz odległość od działek sąsiednich
projektowanej wiaty nie będzie powodować zalewania posesji sąsiednich.

1.8.4.
Ogrodzenie
− brak
1.8.5.
Dojścia i dojazdy
− Dojścia z ciągów pieszych w pasie drogowym dz. nr 26.
1.8.6.
Miejsca gromadzenia odpadów stałych.
− Nie dotyczy
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1.9.

Projektowane zagospodarowania terenu

1.9.1.

Charakterystyczne parametry
Powierzchnia terenu inwestycji
Powierzchnia zestawu zabawowego w obrysie stref bezpieczeństwa

9735,00m2
175,00m2

1.9.2.
Bilans mas ziemnych
− Ziemię (warstwę organiczną) z wykopów należy składować na terenie inwestycji i po
wykonaniu elementów zagospodarowania należy wykorzystać do ukształtowania terenu,
tak aby ograniczyć wywóz ziemi poza teren inwestycji
− Rzędne elementów zagospodarowania zostały dostosowane do rzędnych terenu
istniejącego
− Planowane elementy zagospodarowania rzędne posadowienia i utwardzeń wyznaczone
zostały tak, aby ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych.
1.9.3.
Zieleń
− Planuje się zachowanie zieleni wysokiej i niskiej.
− Planuje się zabiegi pielęgnacyjne i prześwietlające zieleń istniejącą w szczególności
drzewa wysokie i krzewy
− Planuje się urządzenie trawników, uporządkowanie istniejących nieużytków,
− Trawniki – przygotowanie gruntu i siew traw o zwiększonej odporności na użytkowanie
Przykładowa mieszanka traw sportowych:
− mieszanki traw dostosowane do intensywnego użytkowania o podwyższonej odporności
na działanie suszy np.: życica trwała 60%, kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa
10%, wiechlina łąkowa 20%
1.9.4.

Projektowane urządzenia budowlane:

W ramach projektu zamiennego planuje się wyposażenie placu zabaw dla dzieci starszych:
− Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci starszych nr 5 – zestaw sprawnościowy i
huśtawka
1.10. Informujące dodatkowe
− Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
− Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej.
1.11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
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budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.
− Teren nie znajduje się w obrębie terenów eksploatacji górniczej
1.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
− Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
przedsięwzięcie.
− Zabrania się składowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych,
mogących przenikać do gruntu i powodować zanieczyszczenie wód podskórnych, jak
również palenia wszelkich odpadów.
− Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne powinny
gwarantować dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji
− Inwestor zobowiązany jest dokonywać systematycznej konserwacji i przeglądów
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających oraz regularnego opróżniania separatora i
osadników z odpadów i zbierających się osadów
1.13. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
− Nie występują.
1.14. Określenie obszaru oddziaływania
− Ze względu na charakter inwestycji obszar oddziaływania obiektu zamyka się w
granicach terenu do którego Inwestor posiada tytuł prawny
− Inwestycja nie oddziałuje na tereny sąsiednie
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2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
2.1.

Plac zabaw dla dzieci starszych – nr 5 - zestaw sprawnościowy
Jako zestaw referencyjny (wg życzenia inwestora) zastosowano zestaw sprawnościowy
nr 3 firmy Atut - dopuszcza się zastosowanie innego urządzenia przy zachowaniu
zgodnych parametrów

− Zestaw o wymiarach 6,6m x 6,3m, wymiar strefy bezpieczeństwa 10,0m x 9,7m
− Dopuszczalna odchyłka od wymiarów +/-10%
− Typ urządzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw
− urządzenie zabawowe na plac zabaw związane z gruntem na stałe, wykonane zgodnie z
normą PN-EN 1176-1 : 2009r, przeznaczone dla użytkowników od 3 do 12 roku życia
Wymiary urządzenia zabawowego:
−

wysokość maksymalna – 205cm

− długość maksymalna – 630cm
−

szerokość maksymalna – 660cm

− głębokość posadowienia – 60cm
− strefa funkcjonowania (użytkowania) urządzenia zabawowego – 970cm x 1000cm
− maksymalna wysokość upadku – 195cm
− najcięższy element – belka kwadratowa 10cm x 10cm o długości 200cm – około 19 kg
− największy element – belka kwadratowa 10cm x 10cm o długości 200cm
2.1.1.
Elementy składowe urządzenia zabawowego:
− podest niski na wysokości 40cm - 9 sztuk
− belka balansująca - 1 sztuka
− kratownica łańcuchowa - 1 sztuka
− kratownica linowa - 2 sztuki
− pomost linowy - 1 sztuka
− tunel linowy - 1 sztuka
− ruchome klocki - 1 sztuka
− drabinka pozioma - 1 sztuka
− przejście tunelowe - 1 sztuka
− opony do przechodzenia - 1 sztuka
− opony na łańcuchach - 1 sztuka
− uchwyty do przechodzenia - 1 sztuka
− kółka gimnastyczne do przechodzenia - 1 sztuka
2.1.2.
Wymagania dotyczące nawierzchni:
− Urządzenie zabawowe instalowane na nawierzchni żwirowej, piaskowej, wiórowej,
korowej lub gumowej. Kratownice, drabinka pozioma, kółka gimnastyczne do
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przechodzenia oraz uchwyty do przechodzenia mają krytyczną wysokość upadku
większą niż 1m, dlatego pod tym urządzeniem na placu zabaw powinna być stosowana
nawierzchnia sypka lub syntetyczna. W przypadku nawierzchni sypkich przy
urządzeniach zabawowych o krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2m
zaleca się minimum 30cm grubości nawierzchni o odpowiedniej wielkości ziaren:
− Planuje się wykonanie podłoża mineralnego z piasku płukanego frakcja 0,2-2mm
−

Podłoże placu zabaw poza strefami oddziaływania zabawek wykonać jako trawnik
urządzony z siewu. Warstwę gleby należy odpowiednio przygotować, dobór nasion –
mieszanki traw dostosowane do intensywnego użytkowania o podwyższonej odporności
na działanie suszy np.: życica trwała 60%, kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa
10%, wiechlina łąkowa 20%

− Obrzeże placu zabaw na granicy z trawnikiem – obrzeże z opornika ogrodowego
6x25x100 lub palisady.
2.1.3.

Dane techniczne urządzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw
Materiały:

− drewno konstrukcyjne sosnowe 10cm x 10cm (kantówka o zaokrąglonych krawędziach)
klejone warstwowo w systemie BSH oraz malowane farbami impregnacyjnodekoracyjnymi w kolorze tik
− podesty wykonane ze sklejki liściastej, wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym o
właściwościach antypoślizgowych
− przejście tunelowe wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego
− drążki drabinki poziomej, uchwyty do przechodzenia wykonane z rurek stalowych o
średnicy 33,7 mm, ocynkowanych oraz malowanych proszkowo w kolorze czerwonym
− kratownica łańcuchowa wykonana z łańcucha nierdzewnego 5mm o krótkich ogniwach
− kratownica linowa, pomost linowy i tunel linowy wykonane z liny polipropylenowej o
grubości 16mm ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem, łączenia lin wykonane z
aluminium i tworzywa sztucznego
− kółka gimnastyczne wykonane z aluminium, w części chwytnej powlekanego gumą,
zawieszone na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach
− łączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS
− belka balansująca wykonana z deski 15cm x 100cm x 4cm impregnowanej ciśnieniowo
oraz malowanej farbą impregnacyjno-dekoracyjną w kolorze zielonym, deska
zawieszona na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach
− ruchome klocki wykonane z kantówki 10cm x 10cm impregnowanej ciśnieniowo oraz
malowanej farbą impregnacyjno-dekoracyjną w kolorze zielonym, ruchome klocki
zawieszone na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach
− opony na łańcuchach wykonane z opon samochodowych połączonych między sobą oraz
z konstrukcją drewnianą za pomocą łańcucha nierdzewnego 5mm o krótkich ogniwach
− opony do przechodzenia wykonane z opon samochodowych częściowo umieszczonych
w podłożu
− zabezpieczenia na słupach pionowych oraz zabezpieczenia na śrubach wykonane z
tworzyw sztucznych poliestrowych
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− główne elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą śrub zamkowych M12
220mm ocynkowanych, skręconych nakrętkami M12 oraz nakrętkami kołpakowymi M12
lub za pomocą nakrętki M12 umieszczonej w osłonie z tworzywa sztucznego
− kotwy służące do posadowienia urządzenia w gruncie wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo
− śruby, gwoździe oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia
wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych
− wszystkie elementy drewniane są w całości szlifowane w celu wyeliminowania zadr
− wszystkie spawy i łączenia elementów metalowych są gładkie i odpowiednio
wyprofilowane
2.1.4.
Zabezpieczenia:
− drewno zabezpieczone przed korozją przez impregnację metodą próżniowo-ciśnieniową
lub suszenie komorowe i klejenie warstwowe oraz malowanie farbami impregnacyjnodekoracyjnymi w różnych kolorach
− drewno zabezpieczone przed spękaniem poprzez malowanie specjalnymi środkami na
bazie olejów, minimalizującymi powstawanie pęknięć
− drewno zabezpieczone przed korozją postępującą od podłoża poprzez umieszczenie
słupów na metalowych kotwach nad powierzchnią gruntu lub poprzez impregnację
ciśnieniową w klasie 4 (w przypadku bezpośredniego fundamentowania słupów nośnych
w podłożu) zgodnie z wymogami normy PN EN 1176: 2009
− słupy pionowe zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez umieszczenie
kapsla ochronnego wykonanego z tworzywa sztucznego na ich szczycie
− sklejka wodoodporna zabezpieczona przed bezpośrednim wpływem warunków
atmosferycznych poprzez pokrycie filmem fenolowym
− elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub wykonanie z
metali nierdzewnych
− elementy metalowe, które są w bezpośredniej styczności z użytkownikiem placu zabaw
(drążki) zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie proszkowe
− gwinty śrub zabezpieczone poprzez nakrętki kołpakowe lub kapsle ochronne wykonane
z tworzywa sztucznego
2.1.5.
Fundamentowanie:
− urządzenie instalowane w gruncie na stałe, posadowione w fundamencie na głębokości
60cm – wg wytycznych producenta (fundament prefabrykowany lub wylewany na
budowie)
− górna krawędź fundamentu umieszczona 20cm poniżej poziomu gruntu
− urządzenie umieszczone na metalowych kotwach
− kotwa przytwierdzone do słupa nośnego za pomocą dwóch śrub zamkowych M10 x 120
klasa 5.8, przechodzących przez słup nośny i skręconych za pomocą nakrętek
kołpakowych M10
− cześć kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o
profilu 4cm x 4cm i grubości 3 mm
− część kotwy podtrzymująca słup wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o wymiarach
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20cm x 6cm i grubości 4 mm
2.1.6.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008. W
trosce o bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z
powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT
itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę
certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urządzenia czy inny podmiot.

2.1.7.

Dodatkowe wymagania
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z
materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób
umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie
mogą występować żadne przeszkody. Wymiary urządzeń – tolerancja w stosunku do
projektowanych – 10%.

2.1.8.
Użytkowanie i konserwacja
− urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i
wyłącznie do tego celu powinny służyć,
− poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup
wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie
przestrzegać tych wskazań,
− bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk itp. nie
znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich
uszkodzenie,
− należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także
systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery,
śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację
2.1.9.
Montaż elementów małej architektury:
− Kompletne wyposażenie placu zabaw dla dzieci starszych - rys. PZT-09
− Ławki
− Kubły na śmieci
− W części graficznej pokazano przykładowe elementy wyposażenia. Dobór należy
konsultować z projektantem i Inwestorem. Wszystkie elementy małej architektury
powinny spełniać wymagania atywandalowe oraz być przystosowane do instalacji na
zewnątrz.
− Wyposażenie placu zabaw powinno posiadać odpowiednie atesty i aprobaty.
Urządzenia zabawowe, ławki i kosze kotwione na stałe do podłoża / wg systemu
dostawcy.
2.2.

Plac zabaw dla dzieci starszych – nr 5 - huśtawka plotkarka
Jako zestaw referencyjny (zgodnie z życzeniem inwestora) zastosowano Huśtawka
zintegrowana – płotkarka firmy Atut– dopuszcza się zastosowanie innego urządzenia
przy zachowaniu zgodnych parametrów
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Typ urządzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw - urządzenie zabawowe na
plac zabaw związane z gruntem na stałe, wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1 :
2009r oraz 1176-2 : 2009r, przeznaczone dla użytkowników powyżej 3 roku życia
− Dopuszczalna odchyłka od wymiarów +/-10%
Specyfikacja urządzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw
2.2.1.
Wymiary urządzenia zabawowego:
− wysokość maksymalna - 195cm
− długość maksymalna - 660cm
− szerokość maksymalna – 580cm
− głębokość posadowienia - 60cm
− strefa funkcjonowania (użytkowania) urządzenia zabawowego - 1130cm x 1130cm
− maksymalna wysokość upadku - 120cm
− najcięższy element – belka okrągła o średnicy 12cm i długości 250cm – około 30 kg
− największy element - belka okrągła o średnicy 12cm i długości 250cm Elementy
składowe urządzenia zabawowego:
− huśtawka zintegrowana – płotkarka z sześcioma siedziskami zawieszonymi na
łańcuchach
2.2.2.
Wymagania dotyczące nawierzchni:
− Urządzenie zabawowe instalowane na nawierzchni żwirowej, piaskowej, wiórowej,
korowej lub gumowej. Kratownice, drabinka pozioma, kółka gimnastyczne do
przechodzenia oraz uchwyty do przechodzenia mają krytyczną wysokość upadku
większą niż 1m, dlatego pod tym urządzeniem na placu zabaw powinna być stosowana
nawierzchnia sypka lub syntetyczna. W przypadku nawierzchni sypkich przy
urządzeniach zabawowych o krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2m
zaleca się minimum 30cm grubości nawierzchni o odpowiedniej wielkości ziaren:
− Planuje się wykonanie podłoża mineralnego z piasku płukanego frakcja 0,2-2mm
−

Podłoże placu zabaw poza strefami oddziaływania zabawek wykonać jako trawnik
urządzony z siewu. Warstwę gleby należy odpowiednio przygotować, dobór nasion –
mieszanki traw dostosowane do intensywnego użytkowania o podwyższonej odporności
na działanie suszy np.: życica trwała 60%, kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa
10%, wiechlina łąkowa 20%

− Obrzeże placu zabaw na granicy z trawnikiem – obrzeże z opornika ogrodowego
6x25x100 lub palisady.
Materiały:
− drewno konstrukcyjne sosnowe, bale o średnicy 10cm i 12cm impregnowane metodą
próżniowo-ciśnieniową lub klejone warstwowo w systemie BSH oraz malowane farbami
impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze tik
− łańcuch nierdzewny 5mm o krótkich ogniwach
− zawiesia huśtawki przymocowane poprzez umieszczenie na wylot w belce
konstrukcyjnej
− łączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS
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−

siedziska kubełkowe, metalowe, pokryte gumą

− siedziska (w zależności od wyboru) zamknięte lub otwarte z łańcuszkiem do zapięcia
− główne elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą śrub zamkowych M12
240mm oraz M12 260mm ocynkowanych, skręconych nakrętkami M12 umieszczonymi
w osłonie z tworzywa sztucznego
− kotwy służące do posadowienia urządzenia w gruncie wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo
− śruby, gwoździe oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia
wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych
− wszystkie elementy drewniane są w całości szlifowane w celu wyeliminowania zadr
− wszystkie spawy i łączenia elementów metalowych są gładkie i odpowiednio
wyprofilowane
2.2.3.
Zabezpieczenia:
− drewno zabezpieczone przed korozją przez impregnację metodą próżniowo-ciśnieniową
lub suszenie komorowe i klejenie warstwowe oraz malowanie farbami
impregnacyjnodekoracyjnymi w różnych kolorach
− drewno zabezpieczone przed spękaniem poprzez malowanie specjalnymi środkami na
bazie olejów, minimalizującymi powstawanie pęknięć
− drewno zabezpieczone przed korozją postępującą od podłoża poprzez umieszczenie
słupów na metalowych kotwach nad powierzchnią gruntu lub poprzez impregnację
ciśnieniową w klasie 4 (w przypadku bezpośredniego fundamentowania słupów nośnych
w podłożu) zgodnie z wymogami normy PN EN 1176: 2009
− elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub wykonanie z
metali nierdzewnych
− gwinty śrub zabezpieczone poprzez nakrętki kołpakowe lub kapsle ochronne wykonane
z tworzywa sztucznego
2.2.4.
Fundamentowanie:
− urządzenie instalowane w gruncie na stałe, posadowione w fundamencie na głębokości
60cm
− górna krawędź fundamentu umieszczona 20cm poniżej poziomu gruntu
− urządzenie umieszczone na metalowych kotwach
− kotwa przytwierdzone do słupa nośnego za pomocą dwóch śrub zamkowych M10 x 120
klasa 5.8, przechodzących przez słup nośny i skręconych za pomocą nakrętek
kołpakowych M10
− cześć kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o
profilu 4cm x 4cm i grubości 3 mm
− część kotwy podtrzymująca słup wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o wymiarach
20cm x 6cm i grubości 4 mm
2.3. Uwagi
− Urządzenia zabawowe należy montować w odległościach bezpiecznych określonych
przez producenta zabawek.
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− Nazwy własne produktów w całym projekcie zostały użyte jedynie do celów
informacyjnych i opisania parametrów jakie powinien spełniać dany element. Użycie
produktów nie jest wiążące. Dopuszcza się stosowanie innych produktów spełniających
opisane parametry lecz nie gorszych.
− Dobór elementów, w szczególności: format, standard, kolorystykę, fakturę elementów
wykończenia należy każdorazowo uzgodnić z projektantem w porozumieniu z
Inwestorem lub ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem.
− Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych).
Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.
− Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.
− wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać
dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
− Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać
normy bezpieczeństwa (posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
− Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji
zleceniodawcy.
− Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i
zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.
− Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych.
− wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty i
aprobaty.
Gwarancje na trwałość materiałów:
WYMAGANE:
− 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
− 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
− 2 lata na elementy ruchome

arch. Piotr Staszewski
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

obiekt budowlany

PARK REKREACYJNY

adres i nr działki

Czerwonak ul. Leśna, Zdroje dz. nr 25 obręb Czerwonak

inwestor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

opracował

mgr inż. arch. Piotr Staszewski
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Część opisowa
1.Zakres robót:
ZAKRES ROBÓT
-

Budowa parku rekreacyjnego
roboty ziemne,
montaż wyposażenia boisk i placów zabaw

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
-

Dwie linie energetyczne SN
Brak obiektów kubaturowych

1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne
roboty budowlano-montażowe
roboty wykończeniowe
maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDO WLANYCH.
1.1.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia właściwej wentylacji,
zapewnienia łączności telefonicznej,
urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków
transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów
nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie
mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradą.
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości
1,10m.
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i
być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest
zabronione.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
a)
b)
c)
d)
e)

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed
dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
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Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać
ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji
urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie
może być mniejsza niż:
a)

120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi sil ne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place
itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
-

posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
-

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0C lub powyżej 25 0C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.
-

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne
– szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której
roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie
odzieży roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one
trwale przytwierdzone do podłoża.
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Jadalnia powinna składać się z dwóch części:
jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m 2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość
tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
a)

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
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 przy
użyciu drabiny lub schodów.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
W pomieszczeniach zamkniętych
bezpieczeństwa pracy.

należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.
1.1.

Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem
się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
-

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
ciepłownicze,
wodociągowe i kanalizacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
-
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze
koloru czerwonego.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m
od krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do
głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości
równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
-

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu
gruntu.
-

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości
powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
Uwaga: należy wziąć pod uwagę projekt zagospodarowania terenu i uwagi tam zawarte.
1.1.

Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych
przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).
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Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest
zabronione.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego
przepisami odrębnego oświetlenia.
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.
-

Zabronione jest w szczególności:
przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,
składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żur awia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
-

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny
rozstawne.
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi,
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów
jest zabronione.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:
krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,
pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć
przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
-

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m
wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów
bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.
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Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
1.1.

Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
-

-

upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem
lub demontażem rusztowania),
uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”,
„ROCO – 1”.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać
wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych,
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty
tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podłogi.
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć
instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony
indywidualnej, takich jak:
-

gogle lub przyłbice ochronne,
hełmy ochronne,
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rękawice wzmocnione skórą,
obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.
-

1.1.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
-

pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym
powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:
-

zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
osłonięte w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

DO REALIZACJI ROBÓT

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
-

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 –
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
-

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
3.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub
zdrowia pracowników.
przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
-

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
-

przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
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4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a)

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

a)

wady materiałowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

a)

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
-

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
-

oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagroże niami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagrożenia.
-

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy,
twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Podstawa prawna opracowania:
-

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)
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-

-

-

-

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj ących szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rze czoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
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 dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 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 2002 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 pracy po dczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

PARK REKREACYJNY
Czerwonak ul. Leśna, Zdroje, dz. nr 25,26, obręb Czerwonak

Poznań, 03.2019

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006
roku Nr156 , poz. 1118 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako
projektant / pod nazwą:

PARK REKREACYJNY – projekt budowlany zamienny
Czerwonak ul. Leśna, Zdroje
dz. nr 25,26 obręb Czerwonak
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, ponadto został uzgodniony pomiędzy branżami.
Projekt budowlany został zaprojektowany / sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień
budowlanych (wg spisu).
ARCHITEKTURA
projektant: mgr inż. arch. Piotr Staszewski (gł. proj.)
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Do projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. Z 2006 roku Nr156 , poz. 1118 z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:
mgr inż. arch. Piotr Staszewski
posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 40/WPOKK/2015,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-1110.

Członek czynny od: 21-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-01-2019 r. Poznań.
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-11-2019 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-1110-CA5Y-36AY-E7Y8-AY9E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

