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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiot opracowania stanowi informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

związana z inwestycją pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

budowy parkingów w Gminie Pilchowice z podziałem na zadania : Zad. 1 – Projekt parkingu w 

sołectwie Stanica.” 

 
1.2.  Podstawa Prawna 
 
Podstawę opracowania stanowi: 
-  umowa nr 3410/77/2010 z 27.04.2010r. z Gminą Pilchowice, 

 
2.  Część techniczna 
 
2.1. Lokalizacja obiektu  
 
Gmina Pilchowice, sołectwo Stanica 

-ul. Gliwicka, przy Parafii św. Marcina    

 
2.2. Zakres robót 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje: 
 
 

- budowę parkingu z 50 stanowiskami oraz 2 miejscami postoju dla autobusów 

turystycznych,  

  o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton na całym obszarze, 

- budowę chodnika wzdłuż zachodniej krawędzi parkingu, 

- budowę kładki dla pieszych nad istniejącym rowem oraz przepustu, 

- odwodnienie parkingu,  

- budowę oświetlenia parkingu, 

 
 
 
2.3. Kolejność realizacji poszczególnych robót 
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W związku z przedmiotową inwestycją prace budowlane zostaną wykonane w następującej 
kolejności: 
 
a) 
• wykonanie kanalizacji odwadniającej, 

 
b) 
• wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanego parkingu, 

 
c) 
• wykonanie chodników wraz z krawężnikami betonowymi, 
 
d) 
•     wykonanie przepustu w ciągu rowu wodnego wraz z kładką dla pieszych, 
 
e)  
• udrożnienie rowu i umocnienie skarp 

    
f) 
• wykonanie oświetlenia parkingu 
 
 
2.4.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowiu ludzi 
 
W zakresie przedmiotowej inwestycji nie występują w/w elementy. 
 
 
2.5.  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
Zgodnie ze szczegółowym zakresem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane do robót których charakter, organizacja lub 

miejsce  prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypanie ziemią lub upadku z wysokości zaliczyć w 

przedmiotowej inwestycji można: 

 
 
• wykop o ścianach pionowych pod fundament słupów oświetlenia parkingu, głębokości 1,5m,  

jeżeli  wykonywany będzie bez rozparcia.  
 
Wykonane zostanie 7 wykopów pod fundamenty. 
 
Powyższe zagrożenie wystąpi przy pracach etapu „f” w miejscu posadowienia masztów latarni. 
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• montaż przy pomocy dźwigu elementów latarni. 
 
Posadowionych zostanie  7 latarni. 
 
Powyższe zagrożenie wystąpi przy pracach etapu „f” w miejscu posadowienia masztów latarni.  
 
• wykop o ścianach pionowych pod kanalizację deszczową, głębokości 1m, jeżeli 
wykonywany będzie bez rozparcia.  
 
Wykonane zostaną wykopy o długości 45m kanalizacji deszczowej.  
 
 
Powyższe zagrożenie wystąpi przy pracach etapu „a”, w miejscu wykonywania kanalizacji 
deszczowej. 
 
 

• montaż opraw oświetlenia ulicznego - praca na wysokości ok 9m. 
 
Wykonany zostanie montaż 7 opraw oświetlenia ulicznego. 
 
Powyższe zagrożenie wystąpi przy pracach etapu „f”. 
 
 
 
2.6. Zalecenia dotyczące instruktażu oraz technicznych środków zabezpieczających 
 
Do zadań kierownika budowy należy przeprowadzenie ustnego instruktażu dla pracowników 

przed przystąpieniem do w/w prac. Przyjęcie instruktażu powinno zostać potwierdzone przez 

pracowników czytelnym podpisem.  

 

W zakresie instruktażu pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie: 

 

- czasie, miejscu i czynnościach związanych z wykonaniem prac niebezpiecznych, 

- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- zarządzeń ustalonych w zakresie wykonywania prac niebezpiecznych, 

- sposobie zabezpieczenia miejsca robót, 

- sposobie postępowania w razie wypadku i czynności przypadkowych, 

- sposobie zorganizowania pomocy i ratunku poszkodowanym oraz osobom, którym  zagraża 

niebezpieczeństwo, 

- sposobie zabezpieczenia miejsca wypadku. 
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Dodatkowo w ekipie wykonującej prace powinna zostać wyznaczona osoba pełniąca funkcję 

kierującego zespołem odpowiedzialna za ich realizację zgodnie z wytycznymi instruktażu. 

 

W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 

przez różnych zadaniach kierownik robót ma obowiązek:  

 

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 

- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

 

 W trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik robót musi 

dopilnować, aby pracownicy przydzieleni do realizacji zadania posiadali: 

 

- kwalifikacje uprawniające do wykonania prac, 

- aktualne i odpowiednie badania lekarskie, 

- ubranie robocze właściwa dla wykonywanego rodzaju robót, 

- sprawny i odpowiedni sprzęt (jeżeli jest to wymagane dla danego sprzęt musi on posiadać 

aktualny przegląd i atest). 

 
 Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić "Plan 
BIOZ" 
 
3. Materiały źródłowe 
 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ( Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 
1126 ). 
 
Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z  2006r. Nr 156 poz. 1118 ). 


