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1. Podstawy opracowania: 
1.1. Informacje ogólne: 

Obiekt: Przebudowa ogrodzenia z bramami i furtkami, przebudowa schodów terenowych z wykonaniem balustrad,  
nadbudowa wewnętrznego muru oporowego, 

Adres: 42-500 Będzin ul. Powstańców Śląskich 1, dz. nr 11/2 i część działki 11/1 
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Będzinie, 42-500 Będzin ul. Sączewskiego 6 
Stadium: Projekt budowlany – informacja dotycząca BIOZ 

 
1.2. Podstawy formalne sporządzenia informacji: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych; 
d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285); 
e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. 

U. Nr 169, poz. 1650; 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). 
 

1.3. Dane ogólne o inwestycji: 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ogrodzenia zewnętrznego (z bramami dwuskrzydłowymi i furtkami), przebudowy 
ogrodzenia wewnętrznego na murze oporowym (z nadlaniem muru oporowego za garażami blaszanymi), budowy ogrodzenia wewnętrznego, 
przebudowy terenowych bocznych schodów zewnętrznych, z montażem balustrad tarasu oraz schodów bocznych na terenie Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie ul. Powstańców Śląskich 1, dz. nr 11/2 oraz na działce 11/1 (dotyczy przebudowy murowanego ogrodzenia 
przechodzącego na fragment działki sąsiedniej). Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Będzinie, 42-500 Będzin ul. Sączewskiego 6. 
 

2. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
2.1. Część opisowa 

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do obowiązujących aktów prawnych w pkt. 1.2 a), b), c). W trakcie realizacji zamierzenia 
budowlanego będącego przedmiotem opracowania mogą wystąpić roboty budowlane, których charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisów a) i b) – wymagane jest sporządzenie planu „BiOZ”. 
 

2.2. Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym: 
-Zabezpieczenie placu budowy (wygrodzenie, oznaczenie, organizacja placu budowy). Uwaga teren posiada liczne strome skarpy oraz mury oporowe, 
dlatego podczas wykopów bądź demontażów istnieje zagrożenie osunięcia skarpy bądź upadku; 

-Należy wytyczyć wszystkie istniejące przyłącza do budynku: prądu, gazu, telekomunikacyjnego, wody, kanalizacji ogólnospławnej oraz ciepłowniczego 
(uwaga część ciepłociągu na mapie do celów projektowych jest już nieczynna – należy porównać z załącznikiem mapowym z uzgodnienia z 
TAURON CIEPŁO). Dla potrzeb projektu wykonano uzgodnienia kolizji projektowanego ogrodzenia, przebudowywanych schodów terenowych 
bocznych z przyłączami. Inwestycja nie koliduje z przyłączem prądu i telekomunikacji, jednakże należy zachować ostrożność by nie uszkodzić ich. 
Należy przewidzieć odpłatny nadzór przez przedstawiciela gestorów przyłączy. Gestorów należy powiadomić przed przystąpieniem do robót; 

-Rozbiórka kostki betonowej części tarasu przed budynkiem oraz chodnika w pasie drogowym (należy wystąpić z wnioskiem o odpłatne zajęcie pasa 
drogowego). Należy wygrodzić i zabezpieczyć część chodnika; 

-Rozbiórka i utylizacja przęseł stalowych, 1 bramy dwuskrzydłowej i 2 furtek stalowych; 
-Wykopy ręczne przy ławach i stopach fundamentowych ogrodzenia murowanego i przy stalowych słupkach zalanych betonem. Uwaga wszelkie dziury 
i wykopy należy zabezpieczyć; 

-Rozbiórka i utylizacja słupków stalowych (z rurek oraz zespawanych ceowników) wraz z betonowymi fundamentami; 
-Rozbiórka i utylizacja wewnętrznego ogrodzenia na murze oporowym 
-Rozbiórka i utylizacja murowanego ogrodzenia gr. 38 cm z cegły silikatowej, wraz z fundamentami; 
-Rozbiórka i utylizacja schodów terenowych bocznych; 
-Wytyczenie projektowanego ogrodzenia oraz schodów terenowych; 
-Wykopy ręczne pod nowe mury oporowe ogrodzenia od ulicy Powstańców Śląskich oraz pod pozostałe ogrodzenie, schody terenowe, izolację 
istniejącego muru oporowego za garażami blaszanymi;  

-Zabezpieczenia miejsc kolizji zgodnie z określonymi uzgodnieniami od gestorów przyłączy; 
-Wykonanie zagęszczonej obsypki piaskowej gr. 10 cm pod fundamenty ogrodzeń oraz nowe schody terenowe; 
-Wykonanie warstwy z chudego betonu B15 gr. 10 cm pod fundamenty ogrodzeń oraz nowe schody terenowe; 
-Wykonanie hydroizolacji poziomej z pojedynczej papy termozgrzewalnej; 
-Wykonanie szalunków, zbrojenia, montaż stalowych słupków ogrodzenia (lub marek pod słupki ogrodzenia) i montaż zawiasów bram oraz furtek; 
-Zalanie betonem nowego ogrodzenia, nadlania muru oporowego (za garażami blaszanymi),schodów terenowych; 
-Rozszalowanie, wytynkowanie części nadziemnych oraz hydroizolacja części podziemnych ogrodzenia, murów oporowych i schodów terenowych; 
-Wykonanie hydroizolacji wszystkich ław i ścian podziemnych ogrodzenia i schodów terenowych poprzez przemalowanie dwukrotne płynną masą 
bitumiczną; 

-Wykonanie uszczelnień dylatacji w ogrodzeniu oraz na styku schodów terenowych z budynkiem; 
-Zasypanie fundamentów z odtworzeniem skarp; 
-Ułożenie prefabrykowanych stopnic i podstopnic granitowych szorstkich (uwaga biegi wyłoży odmiennym i odznaczającym się kolorem w stosunku do 
spoczników); 

-Ułożenie korytek betonowych 50x50cm (na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz z kruszywa łamanego gr. 10 cm) u podnóża skarpy pod 
tarasem 

-Montaż balustrady przed skarpą tarasu przy budynku, schodów terenowych 
-Montaż solidnego ogrodzenia (robiącego także za balustradę) nadlanego muru oporowego; 
-Montaż przęseł stalowych, 2 bram dwuskrzydłowych oraz 2 furtek; 
-Wykonanie tynków imitujących kamień na ogrodzeniu południowym i wschodnim, na murkach schodów terenowych oraz przy murach bramy 
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północnej; 
-Malowanie nadlanej części muru oporowego oraz podmurówki ogrodzenia północnego i wewnętrznego; 
-Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej (przy zastosowaniu starej kostki i częściowo nowej) wraz z podbudową na tarasie przed budynkiem, 
fragmentu opaski za budynkiem oraz chodnika w pasie drogowym; 

-Uporządkowanie terenu 
 

2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych: 
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystąpią prace budowlane określone w 
rozporządzeniu w pkt. 1.2 b)  jako stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- w zależności od terminu zlecenia robót – prace przygotowawcze mogą być prowadzone w warunkach zimowych 
- prace w wykopach zagrożenie przysypania oraz wywrócenia ciężkiego sprzętu; 
- podkopanie skarp – ryzyko zasypania, ryzyko uszkodzenia istniejących przyłączy; 
- prace przy istniejących sieciach wodociągowych i ciepłociągu (ryzyko przecięcia sieci – zalania wykopów – ryzyko utonięcia bądź poparzenia gorącą 
wodą z ciepłociągu); 

- prace przy istniejących sieciach elektrycznych i teletechnicznych (ryzyko przecięcia sieci – porażenia prądem, pożaru) 
- prace przy istniejącym gazociągu (ryzyko przecięcia sieci – wybuchu, pożaru, zatrucia dróg oddechowych) 
- roboty malarskie i impregnacyjne - niebezpieczeństwo zatrucia dróg oddechowych bądź zabrudzenia oczu 
- wykonanie murów oporowych i ogrodzeń – niebezpieczeństwo przygniecenia bądź upadku z wysokości (stosować uprzęże przeciwupadkowe)  
- prace wykonywane będą przy użyciu sprzętu ciężkiego (szczególnie dostawy materiałów) – należy przewidzieć organizację placu budowy 
- prace związane z przyłączem prądu na cele budowlane – ryzyko porażenia prądem 
- montaż ogrodzenia – ryzyko ran ciętych i kłutych; 
- niebezpieczeństwo przebywania osób trzecich na dojazdach na teren budowy oraz w okolicy budowy; 
- prace spawalnicze – ryzyko porażenia prądem oraz naświetlenia oczu. 

 
2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie: 

Przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 
„planem bioz” zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. 
W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: 
- wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;  
- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie; 
- zwrócić szczególną uwagę na zakres przeszkolenia załogi; 
- ustalić sprawną strukturę bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 
- prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp., 
- rozmieścić sprzęt ratunkowy; 
- właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie utrudniony dostęp 
osób niezatrudnionych 
- materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać POLSKIM NORMOM oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje 
zgodności, które należy jako komplet zachować do odbiory końcowego robót oraz przekazać inwestorowi; 
- nadzorować by tylko osoby upoważnione miały dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i kontrolować strój ochronny stosowny do 
wykonywanych prac i związanych z nimi zagrożeniami; 
- prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia; 
- zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny być 
przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, 
podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań; 
- kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie 
istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej; 
- prowadzić narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmując wytyczne i harmonogram w protokole z roboczego spotkania; 
- w trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisy BHP określone w rozporządzeniu pkt 1.2 c); 
- wszelki sprzęt należy czyścić i konserwować oraz poddawać okresowym przeglądom technicznych; 
- stosować szczegółowy zakres BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z pozycją pkt 1.2 c). 
 

2.5. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej: 
Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej: 
- kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby, której został wydany. Kask powinien być 
zaopatrzony w pasek pod brodę, jeżeli jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie 
dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz; 
- gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne; 
- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami; 
- rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu, jakie może grozić pracownikowi; 
W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników wyposażyć w pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w 
ściągacz linowy, zgodny z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod 
względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o dopuszczalnym obciążeniu. 
Ochrona słuchu i układu oddechowego musi być zgodna z polskimi normami i dostosowana do stopnia zagrożenia.  
Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, przy maszynach tnących. 
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne. 
Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą. 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Rafał Matlas 

 


