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I. WSTĘP 

 
1. Podstawa opracowania 

 

- umowa nr 3/2015 z dnia 11.02.2015r. zawarta z Miastem i Gminą w Lipsku, 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r.  

poz. 40, 768, 822, 1133, 1200.). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz.U. 2012 poz. 462). 

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003r.  nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz.U. 1999r. nr 43 poz. 430 ). 

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 

1543, z 2014 r. poz. 659, 1310). 

 

2. Inwestycja i zakres robót dla całego przedsięwzięcia 

 

Inwestycją jest „Przebudowy ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko w km 0+000 

– 0+861 i 0+000 – 0+239 o łącznej długości 1+100km” gmina Lipsko powiat lipski, 

województwo mazowieckie”. 

 

3. Przedmiot opracowania 

 

 Niniejsze opracowanie jest zbiorem wytycznych do planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy realizacji projektu dla wyżej wymienionej i stanowi integralną część niniejszego 

projektu. 

 

4. Materiały wyjściowe do opracowania. 

 

- Mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych dz. nr. 1811, 1880/1, 1880/2, 

1880/3, 1880/5, 1880/6, 1880/7, aktualna w granicach lokalizacji na dzień 30.01.2015r.  

w skali 1:500. 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

- Opracowany projekt budowlany. 

- Obowiązujące normy, przepisy i literatura fachowa. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 

40, 768, 822, 1133, 1200.). 

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003r.  nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz.U. 1999r. nr 43 poz. 430 ). 
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II. DANE OGÓLNE  

 

1. Lokalizacja inwestycji. 

 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w mieście Lipsko w ulicy Przemysłowej  

i Armii Krajowej w km 0+000 0+861 i 0+000 – 0+239 o łącznej długość 1+100km w gminie 

Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie. 

 

2. Teren budowy 

 

 Teren budowy – przebudowy ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko 

obejmuje obręb działek o nr 1811, 1880/1, 1880/2, 1880/3, 1880/5, 1880/6 i 1880/7 o 

szerokości w granicach zabudowy- ogrodzeń 20,0 – 21,0m w tym jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej- asfaltowej szer. 9,0m na podbudowie z płyt betonowych (trylinka i bloczki gr. 

15cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20cm, a na pewnej długości z tłucznia kamiennego 

gr. 23cm (15+8). Nawierzchnia jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 

20x30x100cm i chodnikiem z kostki płyt betonowych 50x50x7cm o szerokości zmiennej 

1,5m - 2,0m. Ulica posiada zatoki postojowe równoległe do nawierzchni szerokości 2,5m oraz 

zjazdy indywidualne i publiczne do zakładów produkcyjno- przemysłowych zlokalizowanych 

po obydwu stronach, długości i szerokości zmiennej o konstrukcji jak w ulicy.  

 

Realizacja inwestycji planowana jest do wykonania w 2017r.    

 

Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem i planem organizacji 

ruchu opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

 

3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

 Ponieważ prowadzenie robót wiąże się z ograniczeniami i utrudnieniami w ruchu 

pojazdów, a jednocześnie z koniecznością zapewnienia dojazdu do zlokalizowanych 

zakładów produkcyjno- przemysłowych i posesji mieszkańców. Wykonawca zobowiązany 

jest do opracowania harmonogramu realizacji oraz sposobu ich zabezpieczenia, aby w jak 

najmniejszym stopniu ruch był uciążliwy. Ponieważ ruch odbywać się będzie  

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, Wykonawca zabezpieczy, zainstaluje  

i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, w tym: sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wygrodzenia oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony ludzi i robót. 

 

 4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy, nasypy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

b) podejmować wszelkie działania uzasadniające kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół terenu budowy. 
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Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć: 

a) zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być 

pozbawione wycieków materiałów pędnych i smarów oraz zabezpieczenie przed dostępem 

osób trzecich. Dotyczy to również ewentualnego magazynu materiałów (olej napędowy, 

smary), 

b) w pobliżu zabudowań ograniczyć liczbę jednocześnie pracujących jednostek sprzętu 

(poziom emisji i hałasu), 

c) wykonywać zalecenia wynikające z uzgodnień z władzami ochrony środowiska i przyrody, 

d) postępować z zasadami określonymi w pkt. 5. 

 

5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

 

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, znaki graniczne, geodezyjne itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Roboty ziemne i montażowe nie mogą powodować trwałych szkód na 

terenie przylegającym do inwestycji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być 

wyposażona w tablicę informacyjną oraz zgłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

III. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA OBIEKTÓW DROGOWYCH 

 

1. Projektowany układ komunikacyjny w planie sytuacyjnym i profilu 

 

1.1 Jezdnia ulicy. 

A. Jezdnia w planie 

Projektowana przebudowa ulic Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko polegać będzie 

na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej z jednoczesnym odwodnieniem 

powierzchni ulicy i spływu wody opadowej kanalizacją deszczową, wykonaniem 

obustronnych chodników szer. 2,0m z kostki brukowej – betonowej oraz zjazdów do 

zakładów produkcyjno- przemysłowych w większości typu szlakowego i nawierzchni 

asfaltowej. Przebieg ulicy w planie pozostawiono bez zmian stanu istniejącego. Podłączenie 

jezdni w km 0+000 z drogą krajową nr 79 Warszawa- Sandomierz utrzymano w istniejącym 

stanie tj. szer. jezdni 9,0m z wyokrągleniem podłączenia łukami o promieniach R-15 i R-10m. 

 Utrzymano stan istniejących zjazdów w granicach szerokości ulicy i ogrodzeń  

z wyokrągleniem na podłączeniach jezdni promieniami łuków R-8 i R-3m.  

W uzgodnieniu z Inwestorem Miastem i Gminą Lipsko zlikwidowano istniejącą zatokę po 

stronie prawej w km 0+425 – 0+509 długości 84,0m i po stronie lewej w km 0+695 – 0+852 

długości 157,0m uznając jako niepotrzebne. Pozostałe zatoki utrzymano. Przedłużono 

istniejącą zatokę po stronie lewej w km 0+318 – 0+386 na długości 41,0m do km 0+427 w 

celu połączenia z istniejącą zatoką długości 80,0m do km 0+507. 
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B. Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym 

Generalnie nie zmieniono przekroju podłużnego jezdni. Profil podłużny dostosowano do 

przebiegu istniejącej nawierzchni asfaltowej i zagospodarowania terenu przyległego,  

z niewielkimi odchyleniami w celu uzyskania odwodnienia i spływu wody deszczowej do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. Przekrój poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy  

o spadku 2% w kierunku krawężnika i zatok równoległych do jezdni. 

Szerokość nawierzchni jezdni 9,0m, zatok 2,5m, a chodników po 2,0m. 

W celu odwodnienia powierzchni ulicy i spływu wody opadowej roztopowej zaprojektowano 

wykonanie kanalizacji deszczowej (kanał deszczowy kd500 i kd600) z podłączeniem do 

istniejącej kanalizacji deszczowej przechodzącej pod ulicą w km 0+144 i 0+616 na co 

uzyskano zgodę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku. 

Szczegółowy przebieg jezdni w przekroju podłużnym i poprzecznym z urządzeniami 

odwadniającymi przedstawiono w „profilu podłużnym” rys. nr 3-3/1 i 3/2 – 3/4,  

w „przekrojach poprzecznych” rys. nr 4, 4/1-4/2 oraz „przekrojach konstrukcyjnych”  

rys. nr 5, 5/1-5/8   

 

C. Konstrukcja nawierzchni 

W oparciu o dane wstępne poprzedzające projektowanie spisane z Inwestorem tj. Miastem i 

Gminą w Lipsku w dniu 17.04.2015r. oraz wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy 

technicznej WPD-2 GDDP 1995r., katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych i Rozporządzenia MTiGW z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U nr 43, 

poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), WT-1 i WT-2 oraz na podstawie przeprowadzonego 

rozeznania geologicznego gruntu pod drogą zaprojektowano konstrukcję nawierzchni drogi 

dla kategorii obciążenia ruchu KR2- KR3, przy warunkach nośności podłoża istniejących tj.: 

- grunty niewysadzinowe (piaski średnio- i drobnoziarniste), 

- poziom wody gruntowej poniżej 2,0m od spodu konstrukcji nawierzchni, 

która po zmodyfikowaniu przedstawia się następująco:   

- 4cm - warstwa ścieralna nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej – asfaltowej AC11S 

dla ruchu KR 3-4, 

- 4cm - warstwa wiążąca nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej – asfaltowej AC16W 

dla ruchu KR 3-4, gr. 4cm, 

- śr. 3,7cm- średnia warstwa wyrównawcza nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej – 

asfaltowej AC16W dla ruchu KR 3-4, gr. wg. obliczeń, 

- 3-5cm – istniejąca warstwa nawierzchni z masy mineralno- bitumiczno- asfaltowej 

- 15cm – istniejąca podbudowa z płyt betonowych (trylinka, bloczki), 

- 20cm - warstwa odsączająca z piasku, 

- 50,7cm – Razem konstrukcja nawierzchni 

Poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni należy wykonać zgodnie ze SIWZ,  

a materiały użyte do wykonywania powinny spełniać atesty i certyfikaty zgodnie z normami 

podanymi w SST. 

 

1.4 Skrzyżowania i zjazdy 

Skrzyżowania ulicy w km 0+000 z drogą krajową nr 79 Warszawa – Sandomierz nie wymaga 

zmian istniejących parametrów technicznych. Utrzymano istniejące podłączenie nawierzchni 

jezdni szerokości 9,0m z wyokrągleniem łukami o promieniach R-15 i R-10m,  

a skrzyżowanie z ulicą Armii Krajowej w km 0+602 wymaga korekty wyokrąglenia łukami  

o promieniach R-15m z jednoczesnym wykonaniem nawierzchni jezdni o konstrukcji jak  

w ulicy. Jeżeli chodzi o zjazdy do zakładów produkcyjno- usługowych i posesji 

zaprojektowano dwa rodzaje o następującej konstrukcji: 
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- zjazd szlakowy o nawierzchni asfaltowej (jak dla ulicy) na długościach i szerokościach 

istniejącego zagospodarowania i podbudowie w szerokości i długości zmiennej) 

- zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25cm i warstwie 

odsączającej z piasku gr. 20cm 

Wykonanie zjazdów pokazano na rys. nr 5/2, 5/3 i 5/4 w projekcie architektonicznym. 

 

1.5 Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych ze 

spływem ściekiem przy krawężnikach do projektowanej kanalizacji deszczowej tj. studzienek 

ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500mm z wpustem deszczowym  

i osadnikiem, a następnie za pomocą przykanalików z rur kanalizacyjnych PCV 300mm do 

studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy Ø1000mm połączonych kanałem 

deszczowym z rur PVC o średnicy Ø500 i Ø600mm oraz studni rewizyjnych z osadnikiem  

z kręgów betonowych o średnicy Ø1200 i separatora lamelowego PCW LAMELA typ 10/100 

i 20/200 w studni z kręgów betonowych o średnicy Ø1200 mm na podłączeniu do istniejącej 

kanalizacji deszczowej kd500 i kd600 przechodzących pod ulicą na które otrzymano zgodę 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku (pismo nr. WiK703.138.2015 z dnia 

04.05.2015r.).  

Usytuowanie i przebieg kanałów istniejących kanałów deszczowych kd500 i kd600 w terenie 

pozwala odwodnienie ulicy zaprojektować odcinkami z dostosowaniem się do lokalizacji  

i średnicy istniejącej kanalizacji deszczowej, które dokładnie i szczegółowo przedstawiono  

w projekcie na planie sytuacyjnym rys. nr 2-2/1 - 2/4, profilu podłużnym rys. nr 3, 3/1-3/4 

oraz w opisie technicznym do projektu załącznik nr 1 pkt. 3. Zaznaczyć należy, że 

projektowany stan odwodnienia i spływu wody z powierzchni ulicy nie zakłóci stosunków 

wodnych w terenie, a jedynie je poprawi, na który zostanie opracowany operat wodno- 

prawny.  

 

IV. ISTNIEJĄCE OBIEKTY I UZBROJENIE 

 

Ulice na swej długości nie posiadają żadnych obiektów inżynieryjnych za wyjątkiem 

infrastruktury technicznej uzbrojenia tj.: 

- wodociąg W150, W100 i W80, 

- linie energetyczną NN napowietrzną, 

- kabel energetyczny eAwn. doziemny, 

- telefon doziemny, 

- kanał deszczowy kd500 i kd600, 

- kanał sanitarny ks200 i ks300, 

- kanał ciepłowniczy CO 

Nie wyklucza się innych urządzeń podziemnych w ulicy dla których brak jest informacji 

branżowych i nie zostały odnalezione w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej. Występujące 

uzbrojenie w ulicy nie będzie kolidować i nie wymaga przebudowy za wyjątkiem regulacji 

pionowej. Niemniej stwarzać będą duże utrudnienia przy wykonywaniu robót ziemnych, 

wykopów związanych z projektowaną kanalizacją deszczową. Dlatego też rozpoczęcie robót 

winno być poprzedzone zawiadomieniem zainteresowanych instytucji i użytkowników 

których urządzenia znajdują się w pobliżu lub krzyżują się o terminie rozpoczęcia na 7 dni 

wcześniej, a samo wykonywanie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego winno 

być ręczne i pod nadzorem zainteresowanych, ze szczególną ostrożnością aby nie nastąpiło 

ich uszkodzenie. Istniejące i projektowane uzbrojenie ulicy i terenu przedstawiono na „Planie 

sytuacyjnym” rys. nr 2 i 2/1 – 2/4 projektu. 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ W MIEJSCU 

PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych w niniejszej informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst ( Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200.) na podstawie Rozdziału 3  

art. 21a, pkt. 1 i 1a Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w którym należy uwzględnić poniższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

1. Zagrożenie z tytułu pracy maszyn budowlanych 

 

 Zagrożenie jest duże w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn (koparki, 

transport samochodowy) i urządzeń (piły, młoty pneumatyczne) dlatego należy w szczególny 

sposób umożliwić na to pracowników. Bezpośredni dostęp do pracujących maszyn będzie 

ograniczony poprzez właściwą organizację ruchu, oznakowanie i utrzymanie oznakowania. 

 Po zakończeniu pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być zabezpieczone 

przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej  

i elektrycznej. Stanowisko postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane. W obrębie 

placu budowy nie przewiduje się stanowiska (magazynu) do przechowywania paliwa. Za 

transport paliwa odpowiadać winien operator i kierowca danej jednostki sprzętowej. 

 

2. Sprzęt i środki transportowe 

 

 Sprzęt i środki transportowe stosowane na budowie będą dobierane z uwzględnieniem 

ich wpływu na środowisko. Istotne jest więc zużycie paliwa, jego rodzaj, ilość wydzielanych 

spalin, hałas, a w przypadku niektórych rodzajów sprzętu również drgania. Dobra jakość 

sprzętu i pojazdów, oraz prawidłowe ich dobieranie do zakresu robót i środowiska w jakim 

będą pracowały należy do obowiązków Wykonawcy. 

 Wykonawca zobowiązany jest również do czuwania nad prawidłowością eksploatacją 

i konserwacją sprzętu, gdyż w przypadku niewłaściwej eksploatacji i konserwacji sprzętu 

następuje wzrost zużycia paliwa, ilość wydzielanych spalin i poziom hałasu, a także 

występują wycieki smarów i paliwa co pośrednio wpływa na zanieczyszczenie środowiska. 

 Maszyny i pojazdy nie mogą być przeciążone, gdyż w bardzo ciężkich warunkach 

pracy powodują one większe szkody w środowisku. Nie mogą być, również eksploatowane 

pojazdy i maszyny drogowe na maksymalnych obciążeniach silników (obrotach), gdyż 

zwiększa to emisję spalin i zużycie paliwa. 

 Maszyny i pojazdy winny spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem  

i gazami spalinowymi podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach. Jeżeli 

maszyny i pojazdy spełniały wymagania przepisów, nie stanowią zagrożenia dla okolicznych 

mieszkańców. 
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3. Zagrożenia dla środowiska i sposoby ich zmniejszenia pry wykonywaniu nawierzchni 

i innych robót drogowych. 

 

3.1. Ochrona przed pyłem i kurzem 

 

 Mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy jest niedopuszczalna. W związku 

z tym zaleca się, wykonywanie mieszanek w wytwórniach co podnosi trwałość 

wykonywanych warstw i zmniejsza zużycie spoiw. 

 W przypadku wykonywania robót o małym zakresie, gdy nieopłacalne jest stosowanie 

mieszarek czy betoniarek, winno się unikać mieszania materiałów podczas silnego wiatru,  

a ponadto trzeba wykonać to prace sprawnie by ograniczyć czas pylenia do minimum. 

 

3.2. Ochrona przed zanieczyszczeniem odpadami 

 

 Wykonanie nawierzchni będzie procesem bezodpadowym za wyjątkiem przecinania  

i docierania kostki i obrzeża betonowe. Dostawa materiałów potrzebnych do wykonania 

podbudowy zjazdu winna być tak prowadzona aby nie było nadmiaru i zanieczyszczania. 

 Nie wykorzystanych materiałów czy materiałów z rozbiórki nie wolno zostawić na 

miejscu budowy. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania ich na danej budowie to należy je 

zużyć na innej budowie lub odstąpić właścicielom sąsiadujących z drogą posesji do 

wykonania np.: zjazdów lub dojść do budynków. 

 Dotyczy to również niewykorzystanych resztek tłucznia (lub betonów cementowych  

i gruntu stabilizowanego spoinami), służących do wykonania podbudowy lub warstwy 

odcinającej, oraz gruzu powstałego z docinania elementów betonowych i drobno- 

wymiarowych (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża). W przypadku braku możliwości 

bezpośredniego ich wykorzystania należy wywieść je do przekruszenia w kruszarkach  

i wykorzystać do wykonania podbudowy na innych odcinkach. 

 

3.3. Ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu i wody paliwami i lepiszczami 

 

 Wykonawca jest zobowiązany tak prowadzić roboty, by ograniczyć lub nawet 

wykluczyć przelewanie na miejscu budowy paliw i olej, co w razie awarii może stać się 

przyczyną zanieczyszczenia gruntu i wody. 

 

3.4. Ochrona przed hałasem i wibracjami 

 

 Zalecenia i wytyczne dla Wykonawcy w sprawie sprawnego sprzętu używanego na 

budowie zostały szerzej omówione w punkcie „Sprzęt i środki transportu” dlatego nie ma 

potrzeby je omawiać. Ponadto ze względu na prowadzenie robót w obszarze zabudowanym 

Wykonawcy zaleca się uwzględnienie podczas prowadzenia prac następujących środków 

ograniczających występowanie hałasu i drgań: 

- stosowanie maszyn wysokiej jakości i dobre ich konserwowanie (smarowanie i dokręcanie 

śrub itp.), 

- ograniczenie robót do godzin dziennych, 

W celu uniknięcia ujemnych skutków wibracji w pobliżu obiektów wrażliwych na drgania nie 

należy stosować walców wibracyjnych, ubijaków, kafarów itp. 
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3.5. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza gazami spalinowymi 

 

 Zanieczyszczenie powietrza gazami spalinowymi podczas wykonywania warstw 

nawierzchni jest niewielkie. W celu zmniejszenia tych zanieczyszczeń należy: 

- nie dopuszczać do przeładowania pojazdów i ograniczyć obroty silników, 

- utrzymać dojazdy w dobrym stanie o równej i twardej nawierzchni, 

- ograniczyć roboty i transport w taki sposób, by silniki maszyn maszyn i pojazdów nie 

funkcjonowały bez wykonywania pracy (na luzie). 

 

3.6. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza gazami i oparami z mieszanek mineralno- 

bitumicznych 

 

 Zanieczyszczenie powietrza gazami i oparami z mieszanek mineralno- bitumicznych 

jest ograniczone poprzez: 

- zastosowanie technologii wymagających minimalnych ilości lepiszcza (beton asfaltowy), 

- wyeliminowanie smół, 

- wyeliminowanie mieszanek z użyciem asfaltów wymagających stosowania 

rozpuszczalników. 

 

W celu dalszego ograniczenia w/w zanieczyszczeń należy: 

a) wykonywać roboty bitumiczne w okresie od maja do września. Mieszanki mineralno- 

bitumiczne wytwarzane w okresie ciepłym wymagają niższych temperatur i mniejszej ilości 

lepiszcza i nawierzchnie układane w tym okresie są trwalsze, 

b) stosować na samochodach przewożących mieszankę mineralno- bitumiczną opończe 

zabezpieczające przed zanieczyszczeniami powietrza oparami z asfaltów i przed stygnięciem 

masy. 

 

VI. ORGANIZACJA TERENU BUDOWY 

 

 Miejsce prowadzenia poszczególnych robót winno być oznakowane i zabezpieczone 

przed przypadkowymi zagrożeniami dla osób znajdujących się na placu budowy. Zabrania się 

przebywania na terenie placu budowy osób postronnych. Na terenie placu budowy powinny 

być wydzielone miejsca na składowanie materiałów wg. ich asortymentu. 

 

6.1. Wymagania higieniczno- sanitarne  

 

 Teren prowadzenia robót powinien być wygrodzony lub zabezpieczony zastawami 

ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej. Na wypadek przerwy w dostawie  

prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze. Przy prowadzeniu robót, stanowiska pracy 

należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować je zgodnie  

z projektem czasowej organizacji robót na czas prowadzenia robót. Pracownicy wykonujący 

pracę na jezdni lub w pobliżu, powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub odzież 

posiadającą barwy bezpieczeństwa z elementami odblaskowymi o cechach umożliwiających 

dobrą widoczność pracownika. 

 

VII. INSTRUKTAŻ B.H.P. PRACOWNIKÓW 

 

 Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy lub osoba upoważniona winna 

przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowanie odpowiedniej ostrożności 

i obowiązujących przepisach B.H.P. na poszczególnych stanowiskach pracy. Celem 
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instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami 

bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. Polega on na praktycznym i poglądowym 

omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeniach, a także wskazaniu metod  

i środków zapobiegawczych. 

W czasie instruktażu należy: 

a) zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 

b) przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku 

pracy, 

c) omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad B.H.P. przez 

pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 

d) łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką B.H.P. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu są: 

a) zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 

b) ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz 

zachowania się podczas przewozu środkami transportowymi, 

c) zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 

d) wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania  

i konserwacji narzędzi, 

e) kultura miejsca pracy, 

f) rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej  

i roboczej, 

g) obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 

h) zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 

i) higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), 

j) normy dźwigania i przenoszenia ciężarów, 

k) ochrona przeciwpożarowa, 

l) praw i obowiązków pracowników, szczególnie prawo odmowy. 

 

Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 

Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót 

itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich odbycie winno być 

potwierdzone podpisem pracownika. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego 

szkolenia winno znajdować się na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników. 

 

VIII. WYSTĄPIENIE ZAGROŻEŃ 

 

 W przypadku wystąpienia zagrożeń, należy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji 

powiadomić kierownika robót, majstra budowy lub brygadzistkę, a w razie wypadku należy: 

- zabezpieczyć miejsce wypadku, 

- poszkodowanemu (-ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeb wezwać pogotowie, 

policję, straż pożarną. Niezwłocznie powiadomić o wypadku kierownika zakładu, Inspekcję 

Pracy i Inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami prawa. 

 

IX. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKÓW 

 

Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej, a przy pracy w 

pobliżu spycharek, koparek i innego sprzętu ciężkiego także kasków ochronnych. 

Obowiązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa co najmniej jedna z tych osób i 

pełni obowiązki osoby kierującej pracownikami. 
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X. ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU  

W STREFACH ZAGROŻENIA. 

 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która 

powinna określać między innymi sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób 

zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy urządzeń 

podziemnych (uzbrojenia), a szczególnie kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych, 

kategorie gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 

 W przypadku  ujawnienia w czasie wykonywania wykopów niewypałów lub 

przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i oznakować 

niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy Urząd Gminy, Policji itp. 

 Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopata, oskary, drągi, kliny stalowe, młoty) 

należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorie gruntu. Przy wykonywaniu wykopów na 

placach, ulicach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze 

ochronne zaopatrzone napisem „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone 

światła ostrzegawcze. 

 W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego  

i odpowiednio oznakować za pomocą: 

- zastaw drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono- białe, 

- chorągiewek z czerwonego płótna lub taśm ostrzegawczych, 

- tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem, 

- latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione, nawet w czasie 

postoju maszyny. 

 Miejsce pracy koparki powinny być w czasie pracy nocą dobrze oświetlone. Nie 

dopuszcza się składowania materiałów (krawężniki, kostka, itp.) oraz materiałów z rozbiórki 

w wysokich pryzmach ani w miejscach narażonych na dostęp osób trzecich. 

 Po zakończeniu pracy w danym dniu, teren robót, a szczególnie wykopy winny być 

zabezpieczone w sposób wyraźny i skuteczny przed osobami nie związanymi z budową. 

Ponadto na budowie winny być na wyposażeniu środki techniczne zapobiegające 

niebezpieczeństwu: 

- przenośne bariery, 

- taśmy ostrzegawcze, 

- osobista odzież ochronna i kaski ochronne, 

- łączność telefoniczna w biurze budowy, 

- apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy. 

 

  XI. DOKUMENTACJA BUDOWY 

 

Dokumentacja budowy przechowywana winna być w biurze budowy. 

 

 

         Opracował: 
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