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1.  PODSTAWA  FORMALNO-PRAWNA  OPRACOWANIA  I  INFORMACJE

OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA.

o TEMAT:  

Remont nawierzchni podwórka przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy

ul. Komuny Paryskiej 21, 23 w Siemianowicach Śląskich

o ZLECENIODAWCA:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15

o ZLECENIOBIORCA:  

Experts Group Dorota Setlak 

41-500 Chorzów, ul. Roosevelta 1/3

o DATA:  

Wrzesień 2019

o NR UMOWY:  

KO-MPGKiM/11/VII/2019

o PRZEDMIOT ZLECENIA:  

Przedmiotem inwestycji jest teren zlokalizowany przy ul. Komuny Paryskiej 21, 21a, 23 i

23a. Zakres projektu zagospodarowania obejmuje działki nr 3183/104; 3181/104; 3175/80.

o CEL I ZAKRES:  

Celem  opracowania  jest  zagospodarowanie  terenu  w  Siemianowicach  Śląskich  przy  ul.

Komuny  Paryskiej  21  i  23,  obejmujące  wykonanie  utwardzeń  i  remont  nawierzchni,

wstawienie drewnianej pergoli oraz nasadzenie zieleni. 

o PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 695, z późn.

zm.)

4



REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA 
PRZY BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI 

PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 21, 23 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z

2012r. poz. 462 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)

-  Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  obowiązujące,  w  zakresie  którego  dotyczy

niniejsza dokumentacja

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

o LOKALIZACJA:  

Teren będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Siemianowicach Śląskich, w

województwie Śląskim i ma w przybliżeniu kształt czworokąta. Wjazd na teren znajduje się

od strony zachodniej, od ulicy Komuny Paryskiej. Na terenie opracowania znajdują się dwa

budynki  mieszkalne  oraz  dwa  murowane  wyjścia  ewakuacyjne  (‘grzybki’).  Numery

opracowywanych działek to 3183/104; 3181/104; 3175/80. 
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o ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:  

Działka zagospodarowana jest następującymi elementami:

- 2 budynki mieszkalne 

- 2 murowane wyjścia ewakuacyjne

- powierzchnie utwardzone przeznaczone na dojścia i dojazdy

- zieleń niska, wysoka i średnia

- 2 trzepaki 

- 3 kontenery większe na nieczystości

- 2 kontenery mniejsze na nieczystości 

- fragmentaryczne ogrodzenie 

Na przedmiotowych działkach przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie terenu

przedstawiono na mapie zasadniczej. 
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o UKSZTAŁTOWANIE TERENU; ZIELEŃ:  

Teren  ze  spadkiem  w  kierunku  zachodnim.  Zagospodarowanie  zielenią  w  postaci

nierównomiernych nasadzeń. Zły stan dróg dojazdowych. 

3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFORMACJE O TERENIE.
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Projektowany teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu z 1998 roku.

Uchwała nr 411/98

MU-I – obszar mieszkaniowo-usługowy intensywnej zabudowy

§ 11

1.  Jako  podstawowe  przeznaczenie  terenu  ustala  się  "Obszar  mieszkaniowo-usługowy"  o

intensywności  0,5÷1,0  (przy  średniej  ilości  mieszkań  50÷65/1ha  terenów  brutto),  w

budynkach  projektowanych  wielomieszkaniowych  o  wysokości  2÷4  kondygnacji.

2.  Dopuszcza  się  przekroczenie  określonej  w  ust.1  wysokości  zabudowy  przy  realizacji

obiektów  kultu  religijne go  lub  administracji  publicznej.

3. Parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków winny być zlokalizowane

na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony. Obowiązuje zakaz budowy nowych

garaży  blaszanych.

4. W przypadku, gdy na terenach wyznaczonych do zabudowy, o których mowa w ust.1 nie

istnieje podział na działki oraz odpowiadający temu podziałowi układ dróg dojazdowych i

lokalnych,  decyzje  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  muszą  określać

dodatkowo:

1) układ projektowanych dróg dojazdowych wiążący się z układem istniejących dróg 

publicznych,

2) projektowany podział gruntów na działki,

3) usytuowanie projektowanych budynków, obiektów i urządzeń towarzyszących w 

nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

5. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się:

1) zabudowę jednorodzinną w sytuacjach plombowych pomiędzy obiektami istniejącej

zabudowy jednorodzinnej,

2) usługi publiczne i komercyjne oraz nieuciążliwe rzemiosło usługowe i produkcyjne,

3) zieleń urządzoną oraz urządzenia sportu i rekreacji o charakterze publicznym,

4) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

6. Warunkiem lokalizacji obiektów, o których mowa w ust.5, jest:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań użytkowania podstawowego,

2) zachowanie proporcji, by tereny przeznaczone pod te obiekty i urządzenia nie 

przekraczały 30% całości powierzchni poszczególnych terenów MU-I.
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7. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu oraz lokalizację obiektów nietrwale 

związanych z gruntem do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 5 i 6.

§ 24

1. Zgodnie  z  art. 10  ust. 3  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  ustala  się  stawkę

procentową w wysokości 15 % /słownie: piętnaście procent/ dla nieruchomości, położonych

w granicach opracowania planu, których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu.

2. Stawka ustalona w ust. 1 służy naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.

3 wyżej wymienionej ustawy.

Obiekt  częściowo,  zgodnie  z  rysunkiem  planu,  podlega  ustaleniom  §  10  pkt  2

Strefa  "B" -  pośredniej  ochrony  konserwatorskiej podlegającej  rygorom  w  zakresie

utrzymania istniejącej substancji kulturowej i wartości przyrodniczych związanych z układem

przestrzennym  i  urbanistycznym  oraz  dostosowanie  do  nich  charakteru  i  skali  nowej

zabudowy. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w granicach tej strefy wymagają uzgodnienia

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

o Dane  techniczne  charakteryzujące  wpływ  projektowanego  zagospodarowania  na

środowisko  i  jego  wykorzystanie  oraz  zdrowie  ludzi  i  obiekty  sąsiednie  –  brak

negatywnego wpływu na środowisko

o Pobór  wody  odbywać  się  będzie  z  komunalnej  sieci  wodociągowej,  ścieki

kanalizacyjne odprowadzane będą do kanalizacji

o Odpady stałe gromadzone będą w pojemnikach istniejących na terenie działki 

o Emisja hałasu i wibracja – nie występują

o Wpływ na drzewostan, glebę wody powierzchniowe i podziemne – istniejące drzewa

zostają w stanie nienaruszonym, projektuje się odwodnienie terenu z podłączeniem do

istniejącej sieci
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

o PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:  

Na  działce  projektuje  się  utwardzenie  nawierzchni  dla  dojazdu  mieszkańców  okalające

budynki  mieszkalne  o  szerokości  3  metrów.  Wjazd  na  działkę  do  wysokości  istniejących

garaży został  poszerzony do 5 metrów, z uwagi na przeznaczenie dla ruchu samochodów

ciężkich, w tym śmieciarek. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi 21 i 23 również projektuje

się utwardzoną nawierzchnię o szerokości 4 metrów. 

Po jej obu stronach przewidziano pasy nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 4,5 metra,

przełamane  fragmentarycznie  skwerem  zieleni  z  murowanym  wyjściem  ewakuacyjnym.

Strefa płyt ażurowych została dodatkowo zlokalizowana wzdłuż wschodniej granicy działki

na całej jej długości oraz przy wjeździe na działkę w miejscu dawnego blaszanego garażu. 

Projektuje się skwery zielone w miejscu występowania murowanych wyjść ewakuacyjnych

oraz przy wjeździe na działkę wzdłuż jej granicy.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- odwodnienie terenu w formie drenażu podziemnego

- wykonanie nawierzchni utwardzonych betonowych jako chodniki 

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt ażurowych 

- wykonanie i montaż drewnianych pergoli

- remont jednego z murowanych wyjść ewakuacyjnych (‘grzybka’)

- zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia 

- demontaż istniejących trzepaków 

o UKSZTAŁTOWANIE TERENU; ZIELEŃ:  
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Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. We wschodniej części działki projektuje się nowe

odwodnienie terenu. 

o OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:  

a) Wykonanie nawierzchni utwardzonych:

Projekt zakłada powierzchnie utwardzone ażurowe poprowadzone dookoła dwóch budynków

mieszkalnych  o szerokości  3  metrów.  Zachowany wjazd na  działkę  od strony zachodniej

został miejscowo poszerzony. Projektowany pas o szerokości powyżej 5 metrów zakończony

jest na wysokości ostatniego garażu i przeznaczony został również do obsługi kontenerów

odpadowych, znajdujących się po prawej stronie przy granicy działki. Pomiędzy budynkami

21  i  23  również  projektuje  się  utwardzenie  w  postaci  pasa  o  szerokości  4  metrów.  W

większości zagospodarowania terenu projektuje się utwardzenie wykonane z płyt ażurowych,

miejscowo urozmaiconych projektowaną zielenią,  za wyjątkiem chodników wykonanych z

kostki brukowej.

 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu starobruk:

Do  wykonania  nawierzchni  utwardzonej  chodników  należy  zastosować  kostkę

brukową betonową typu starobruk z fugą piaskowo-cementową, charakteryzującą się

wysoką  odpornością  na  niskie  i  wysokie  temperatury,  odpornością  na  ścieranie,

wytrzymałością.  Kostka  brukowa  powinna  być  przeznaczona  dla  ruchu  pieszych.

Nawierzchnię  należy  wykonać  z  kostki  brukowej  min.  gr.  8cm,  w nawiązaniu  do

fragmentów istniejącego chodnika. Należy uwzględnić także konieczność wykonania

krawężników. Poniżej sugerowana przykładowa kostka brukowa. 
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 Nawierzchnia z płyt ażurowych:

Do  wykonania  nawierzchni  utwardzonej  wg  opracowania  graficznego,  należy

zastosować  płyty  ażurowe  charakteryzujące  się  wysoką  odpornością  na  niskie  i

wysokie  temperatury,  odpornością  na  ścieranie,  wytrzymałością.  Płyty  ażurowe

powinny  być  przeznaczone  nie  tylko  dla  ruchu  pieszych,  ale  także  dla  ruchu

samochodów. Nawierzchnię należy wykonać z płyt ażurowych gr. 10cm. Wewnętrzne

przestrzenie  płyt  ażurowych  należy  wypełnić  żwirem.  Poniżej  sugerowana

przykładowa płyta ażurowa. 
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 Opis wykonywanych robót:

Przygotowanie podłoża:

Należy  uwzględnić  usunięcie  istniejącej  nawierzchni  utwardzonej  na  terenie

opracowania. 

Podbudowę nawierzchni stanowi: 

Dla nawierzchni umożliwiającej ruch kołowy - kruszywo łamane, stabilizowane

mechanicznie grubość: min. 30 cm 

Dla  nawierzchni  chodnika  -  kruszywo  łamane,  stabilizowane  mechanicznie

grubość: min. 15 cm

Wskaźnik nośności mieszanki kruszywa – nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is większym lub równym 1,00 – wynoszący 80, 

b) przy zagęszczeniu Is większym lub równym 1,03 – wynoszący 120

Podsypka:

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i  wyprofilowana. Podłoże pod

ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych pod chodnik stanowi podsypka

cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubości 3-5 cm.

Kostka brukowa:

Kostkę  brukową gr  8  cm  układać  na  podsypce  lub  podłożu piaszczystym w taki

sposób, aby szczeliny między płytami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać

ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety terenów utwardzonych, gdyż w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Płyty ażurowe:

Płyty  ażurowe gr  10  cm  układać  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym w taki

sposób, aby szczeliny między płytami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać

ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety terenów utwardzonych, gdyż w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
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Krawężnik:

Jako  krawężnik  projektowanych  nawierzchni  utwardzonych  należy  wykonać

krawężnik betonowy na ławie betonowej beton B-15. 

Krawężnik niski najazdowy – między nawierzchnią ażurową i chodnikiem o wys. ~

10cm

Obrzeże:

Projektuje się obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej beton B-

15, wokół skwerów zielonych. 

b) Wykonanie drewnianych pergoli:

Wzdłuż  sąsiadującego  od  południa  z  granicą  działki  budynku,  po  dwóch  stronach

pojemników odpadowych oraz fragmentarycznie w północnej części granicy działki należy

umieścić  drewniane  pergole,  które  mają  za  zadanie  wydzielenie  niektórych  części  oraz

poprawę wizerunku i estetyki miejsca.  Dokładna lokalizacja pergoli znajduje się w części

graficznej  opracowania.  Długość  poszczególnych  odcinków  pergoli  wynosi:  24,  15  i  6

metrów.

Pergola w uniwersalnym prostokątnym kształcie, z listwy o grubości 2,8 x 1 cm o średniej

gęstości oczku – 6 x 6 cm. Listwy kratki łączone przy pomocy ocynkowanych stalowych

zszywek. Listwy zorientowane pionowo i poziomo. 

Fundamenty  paneli  drewnianych  należy  wykonać  wg  zaleceń  producenta.  Przy  montażu

paneli  należy zwrócić uwagę na przebiegające sieci. Fundamenty paneli  należy posadowić

powyżej przebiegających sieci lub wykonać wykopy wąskoprzestrzenne. Poniżej sugerowana

przykładowa pergola. 
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c) Remont murowanego wyjścia ewakuacyjnego (grzybka):

 W projekcie  przewiduje  się  zachowanie  murowanych wyjść ewakuacyjnych oraz remont

jednego z nich, usytuowanego przy budynku nr 21. Zakłada się:

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego i wymiana na nową blachę w kolorze szarym

- usunięcie istniejącego tynku i nałożenie nowego w kolorze 1015

- demontaż i wymiana istniejących okien na kratkę wentylacyjną w kolorze szarym

Materiały powstałe w wyniku rozbiórki należy zutylizować.

 

d) Zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia, trawniki:

Zagospodarowanie terenów zielonych,  nasadzenia trawników i rabat kwiatowych wykonać

zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu.  Projektowane  nasadzenia  zieleni  obejmą

skwery  wokół  murowanych  wyjść  ewakuacyjnych  oraz  bliskie  sąsiedztwo  kontenerów

odpadowych przy wjeździe na działkę. 

Wykaz proponowanych gatunków:

1. rozchodnik okazały ‘Matrona’  x25 szt.

2. tawuła brzozolistna ‘Tor’  x25 szt.
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3. winobluszcz pięciolistkowy  x20 szt.

e) Elementy małej architektury:

Zakłada  się  demontaż  istniejących  na  opracowywanym  terenie  dwóch  trzepaków.  Nie

projektuje się na terenie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na

śmieci itp. 

o WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE  

Na terenie będącym przedmiotem opracowania zostaną przeprowadzone następujące prace:

a) Rozbiórka nawierzchni utwardzonej: 

Należy usunąć istniejącą nawierzchnię utwardzoną na terenie opracowania z wyjątkiem nowo

powstałych  opasek  z  kostki  brukowej  wokół  budynków.  Materiał  powstały  w  wyniku

rozbiórki należy zutylizować. 

b) Demontaż trzepaków:

Należy  usunąć  istniejące  dwa  trzepaki.  Materiał  powstały  w  wyniku  rozbiórki  należy

zutylizować.

c) Demontaż częściowy murowanego wyjścia ewakuacyjnego: 

Należy  zdemontować  zadaszenie,  stolarkę  okienną  i  skuć  tynk  na  murowanym  wyjściu

ewakuacyjnym (‘grzybku’)  przy budynku mieszkalnym 21.   Materiał  powstały  w wyniku

rozbiórki należy zutylizować. 
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o ODWODNIENIE TERENU  

W ramach inwestycji projektuje się odwodnienie terenu poprzez wprowadzenie podziemnych

rur drenarskich. Wykonać wg części graficznej projektu.

o NIWELACJA TERENU  

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie prac ziemnych niezbędnych do wykonania

posadowienia  nawierzchni  pod  fundamenty  dla  pergoli,  a  także  wyrównanie  poziomu

projektowanego terenu utwardzonego.

5. NADZÓR I ODBIÓR ROBÓT.

o Nadzór  techniczny  przeprowadzony  przez  kwalifikowanych  pracowników,

odpowiednio przeszkolonych w zakresie wykonywanych prac oraz w zakresie BHP.

o Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winny być

prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta oraz Inwestora.

o Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie realizacji  prac na

materiały  równoważne o takich  samych lub lepszych parametrach  technicznych za

zgodą  projektanta.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawy  ewentualnych

uszkodzeń, będących wynikiem prowadzonych prac remontowych w obiekcie. 

6. INFORMACJA BIOZ. 
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Remont nawierzchni podwórka przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy

ul. Komuny Paryskiej 21, 23 w Siemianowicach Śląskich

INWESTOR:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15

DATA:

WRZESIEŃ 2019

mgr inż. Dorota Setlak

(imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację)
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INFORMACJE OGÓLNE:

o TEMAT:

Remont nawierzchni podwórka przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości

przy ul. Komuny Paryskiej 21, 23 w Siemianowicach Śląskich

o ZLECENIODAWCA:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15

o ZLECENIOBIORCA:

Experts Group Dorota Setlak 

41-500 Chorzów, ul. Roosevelta 1/3

o DATA:

Wrzesień 2019 

1. Przedmiot zlecenia:

Przedmiotem inwestycji jest teren zlokalizowany przy ul. Komuny Paryskiej 21, 21a, 23 i

23a. Zakres projektu zagospodarowania obejmuje działki nr 3183/104; 3181/104; 3175/80.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- odwodnienie terenu w formie drenażu podziemnego

- wykonanie nawierzchni utwardzonych betonowych jako chodniki 

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt ażurowych 

- wykonanie i montaż drewnianych pergoli

- remont jednego z murowanych wyjść ewakuacyjnych (‘grzybka’)

- zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia 

19



REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA 
PRZY BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI 

PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 21, 23 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

- demontaż istniejących trzepaków 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi:

- brak

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

4.1.  Roboty ziemne- wykopy fundamentowe, nierówności nawierzchni.

Zalecane  zabezpieczenie  wykopów  przed  dostępem  osób  postronnych  i  możliwością

wpadnięcia  do  wykopu.   Teren  prowadzonych  prac  wygrodzić  taśmą  ostrzegawczą.

Wykopu w przypadku pozostawiania po zakończonych pracach w terenie zabezpieczyć

płytą OSB lub deskowaniem. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu

wykopów w sąsiedztwie przebiegających sieci energetycznych.

4.2.   Prace  związane  z  transportem  materiałów  i  montażem  elementów  –

niebezpieczeństwo związane z upuszczeniem materiału;

4.3.  Roboty  drogowe - Roboty drogowe prowadzone będą z użyciem ciężkiego sprzętu i

środków  transportu,  przez  co  należą  do  prac  charakteryzujących   się  nasileniem

znacznych zagrożeń zarówno pracowników wykonawcy jak i innych uczestników procesu

inwestycyjnego  nie  wyłączając  osób  postronnych.  Wykonawca  musi  przestrzegać

wszystkich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ochrony

zdrowia, zarówno w stosunku do własnych pracowników ( zatrudnionych na podstawie

umów o pracę  jak  również  zatrudnionych  na  innej  podstawie  ).  Wszelkie  instalacje  i

sprzęt  wykorzystywany  na,  czy  wokół  placu  budowy,  musi  być  obsługiwany  przez

odpowiednio  wykwalifikowany  personel  udokumentowany  wymaganymi  przepisami

uprawnieniami. 
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5.  Sposób prowadzenia  instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1.  Wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w

ROZPORZĄDZENIU  MTNISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w

sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. nr 47. Poz. 401.

…………………………………

mgr inż. Dorota Setlak
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