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OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego ( Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z
późniejszymi zmianami ) oświadczamy, że opracowany przez nas
PROJEKT BUDOWLANY WIATY TURYSTYCZNEJ
z lokalizacją przy ul. Górniczej (na działce Nr 23/1) w Józefowie
Dla:

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

Siedziba:

ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

został sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy i numery uprawnień:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS
DO

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty turystycznej przy ul. Górniczej, na działce
Nr23/1 w Józefowie.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki
Lokalizacja
Działka Nr 23/1 położona jest po północnej stronie ul. Górniczej w Józefowie.
Od północy, wschodu i zachodu działka sąsiaduje z działkami budowlanymi z zabudową
budynkami dydaktycznymi (teren szkoły).
Zabudowa
Działka niezabudowana.
Dojazd na działkę
Dojazd możliwy z kilku stron istniejącymi zjazdami publicznymi.
Uzbrojenie terenu
Działka uzbrojone w sieci energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej.
Ukształtowanie terenu
Działka zlokalizowana w terenie płaskim, bez znaczących różnic wysokościowych.
Wody opadowe
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren własnej działki.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekty budowlane.
Na działce planuje się wybudowanie wiaty turystycznej.
Układ komunikacyjny
Układ komunikacji wewnętrznej bez zmian.
Uzbrojenie terenu
Nie projektuje się nowych przyłączy do obiektu
Wody opadowe
Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na teren własnej działki bez
pogarszania stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.
Ukształtowanie terenu
Nie planuje się ingerencji w naturalne ukształtowanie terenu na działce.
4. Zestawienie powierzchni
•

zabudowa projektowaną wiatą

-

47,75

m2

•

zabudowa istniejącym budynkiem szkoły
zabudowa istniejącym halą sportową z łącznikiem
zabudowa istniejącym budynkiem kotłowni
zabudowa istniejącym budynkiem gospodarczym
powierzchnia zieleni

- 982,47
- 506,00
- 230,00
- 126,00
- 12107,78

m2
m2
m2
m2
m2

14 000,00

m2

•
•
•

•

Łącznie powierzchnia działek ( Nr 23/1 i 23/2)
•

Udział powierzchni zabudowy

-

14

%

5. Inne dane
Na terenie działki nie występują obiekty zabytkowe.
Działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.
W rejonie projektowanych obiektów nie przewiduje się eksploatacji górniczej.
Nie przewiduje się występowania żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanego budynku i jego otoczenia.
Nie występują inne czynniki wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu.

Opracował :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wiaty turystycznej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
•

Zlecenie Inwestora;

•

Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem;

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 );

•

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego;

•

Polskie normy;

•

Literatura fachowa.

1. LOKALIZACJA
Wiata turystyczna zlokalizowana zostanie w południowo – wschodniej części działki Nr
23/1, w odległości 11,5m i 15,0m od budynku szkoły.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiaty.
3. OPIS OGÓLNY OBIEKTU
Wiata zaprojektowana na rzucie prostokąta o wymiarach 10,0x5,0m z dwoma ściętymi
frontowymi narożnikami.
Konstrukcja wiaty wsparta na dwóch słupach drewnianych od frontu oraz na dwóch
murowanych z piaskowca ścianach. W rogu ścian murowany grill wraz z kominem
odprowadzającym dym z paleniska. Całość zwieńczona dwuspadowym dachem
pokrytym blachą trapezową.
Wysokość do najwyższego punktu dachu wynosi 3,66m.
Budowla wykonana będzie w całości z naturalnych materiałów: kamienia z
józefowskich kamieniołomów i drewna.

4. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE I KUBATUROWE.
Powierzchnia zabudowy

-

47,75 m2

Wysokość budowli do kalenicy

-

3,66 m

Kubatura brutto

- 145,00 m3

5. WYTYCZNE POSADOWIENIA
Wiatę posadawia się na gruncie rodzimym w postaci piasków. Głębokość posadowienia: 1,0m poniżej poziomu najniższego terenu wokół budowli.
6. DANE SZCZEGÓŁOWE
Fundament.
Pod ścianami wiaty zaprojektowano ławę fundamentową betonową, prostokątną o
wymiarach 50x40cm. Ława zbrojona podłużnie prętami średnicy 12mm oraz strzemionami
średnicy 6mm w rozstawie co 30cm. Beton klasy C16/20 (B20). Stal zbrojeniowa klasy A-I
(St3S) oraz A-III – 34GS.
W ławach zabetonować pręty łączące ławę z żelbetowymi trzpieniami ukrytymi w ścianach
wiaty.
Mury fundamentowe:
Ściany fundamentowe gr. 30 z bloczków betonowych o wym. 12x25x30xm na zaprawie
cementowej klasy M10. Ściany fundamentowe wymurować do poziomu gruntu. Powyżej
ściany z piaskowca.
Ściany wiaty:
Zaprojektowano dwie ściany wiaty do wysokości dachu. Pozostałe ściany do wysokości
1,0m jako forma balustrady. Ściany murowane z piaskowca na zaprawie cementowo –
wapiennej. W ścianach wzmocnienia w postaci ukrytych żelbetowych trzpieni.
Trzpienie zbrojone podłużnie 4 prętami żebrowanymi średnicy 12mm oraz strzemionami z
prętów gładkich średnicy 6mm w rozstawie co 25cm.
Z trzpieni wypuścić kotwy do przytwierdzenia słupów drewnianych.
Słupy drewniane wiaty.
Słupy osadzone na kotwach zabetonowanych w trzpieniu żelbetowym. Słupy o przekroju
kwadratowym 16x16cm z drewna sosnowego czterostronnie strugane.
Wszystkie słupy zabezpieczyć środkiem impregnacyjnym do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia (NRO).

Komin dymowy:
Projektuje się komin dymowy z cegły ceramicznej pełnej klasy 20 murowanej na pełne
spoiny, na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5.
Czapka kominowa betonowa.
Konstrukcja dachu.
Dach konstrukcji ciesielskiej krokwiowej. Krokwie o wym. 8x16cm, dołem oparte na
murłacie i płatwi, górą schodzące się w kalenicy. Płatew o przekroju 16x30cm wsparta na
dwóch frontowych słupach. Między słupem a płatwią podparcie obustronne mieczami o
przekroju 12x12cm.
Połacie dachu o nachyleniu 13 i 24 stopni (24 i 44%). Dach kryty blachą trapezową T-18
ocynkowaną powlekaną grubości 0,5mm. Dopuszcza się przekrycie z dachówki ceramicznej
w kolorze naturalnym, gontem bitumicznym lub drewnianym. Obróbki blacharskie dachu z
blachy stalowej ocynkowanej powleczonej powlekanej w kolorze pokrycia.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkiem impregnacyjnym do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Posadzki:
Pod wiatą posadzka w postaci kostki brukowej.
Gril
Gril murowany z cegły ceramicznej pełnej i piaskowca. Ruszt ze stali nierdzewnej.

1. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE
Obiektu nie wyposaża się w żadne instalacje.
2. UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby
posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robót.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów
BHP.
Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty

Opracowanie:

mgr inż. Paweł Sosiński
Kolonia Sól 130b
23-400 Biłgoraj
upr. LUB/0064/PWOK/09

Biłgoraj, dnia 14.01.2019

OPINIA GEOTECHNICZNA
dotycząca geotechnicznych warunków posadowienia
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych, Dz.U. z 2012, poz. 463)

Inwestycja:

Budowa wiaty

Lokalizacja: ul. Górnicza, działka Nr 23/1
Inwestor:

23-460 Józefów

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Na podstawie terenowych badań makroskopowych gruntu wykonanych w dniu
19 11 2018r. w obrębie projektowanej lokalizacji wiaty stwierdzono w poziomie
posadowienia ( na głębokości 1,00) występowanie gruntów nośnych w postaci piasków
średnich. W wykopie nie stwierdzono obecności wody gruntowej. Zwierciadło wody
gruntowej poniżej planowanego posadowienia budynku. Posadowienie budynku planuje
się na głębokości 1,00m poniżej poziomu gruntu.
Warunki gruntowe określa się jako proste.
Projektowany budynek to obiekt o statycznie wyznaczalnym układzie

obliczeniowym,

w prostych warunkach gruntowych.
Budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

…...............................................................
Podpis:

INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne: Wiata turystyczna projektowana na działce Nr 23/1 przy ul. Górniczej w
Józefowie.

Inwestor:

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Opracowanie:

mgr inż. Paweł Sosiński
Kolonia Sól 130b
23-400 Biłgoraj
upr. LUB/0064/PWOK/09

Data:

14 01 2019

ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wybudowanie wiaty turystycznej
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
Działka niezabudowana
1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT
1.1.

zagospodarowanie placu budowy

1.2.

roboty ziemne

1.3.

roboty budowlano - montażowe

1.4.

roboty wykończeniowe

1.5.

maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

2. INST RUKT AŻ PRAC O W N IK Ó W PR Z ED PR Z Y ST ĄPIEN IEM D O
REALIZACJI ROBÓ T SZ C Z EG Ó L N IE N IEB EZ PIEC Z N Y C H
1.

szkolenie pracowników w zakresie bhp;

2.

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;

3.

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

4.

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego;

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w
zakresie:
I.

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

II.

wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

III.

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

IV.

odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

V.

urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

VI.

zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

VII.

zapewnienia właściwej wentylacji,

VIII.

zapewnienia łączności telefonicznej,

IX.

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 1,5 m.
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 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

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 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustradą.
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na
wysokości 1,10 m.
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
6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m 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:
1.

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

2.

5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

3.

10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

4.

15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

5.

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.

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:
•

przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i
mechanicznych,

•

przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

•

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:
120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo

-

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
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,
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.)
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

1.

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.
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:
-

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

-

5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

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 należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb
bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.
1.2.

Roboty ziemne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
1.

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

2.

zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

3.

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
1.

elektroenergetyczne,

2.

gazowe,

3.

telekomunikacyjne,

4.

ciepłownicze,

5.

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.
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.
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:
1.

w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

2.

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.
1.3.

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).
Balustradami powinny być zabezpieczone:
1.

krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

2.

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.
1.4. Roboty w yk ońc z e niow e
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
1.

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),

2.

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.
1.5.

M a s z yn y i u rz ą d z e n i a t e c h n i c z n e u ż yt k o w a n e n a p l a c u

budowy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń
technicznych:
1.

pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

2.

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

3.

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.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM

DO REALIZACJI

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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.
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.
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:
1.

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

2.

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

3.

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4.

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.
3.1 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

3.2 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,

4)

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5)

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6)

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1)

zastosowanie materiałów zastępczych,

2)

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:
1)

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) 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:
1)

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3)

organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy,

4)

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:
1.

oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

2.

wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

3.

określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

4.

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5.

wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
1.

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

2.

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:
1.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

2.

art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

3.

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

4.

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)

5.

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad

6.

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
7.

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)

8.

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
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

9.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

10. 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.)
11. 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)
12. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
13. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Informacje ogólne:

Wiata turystyczna projektowana na działce Nr 23/1 przy ul. Górniczej w
Józefowie.

Inwestor:

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Opracował:

mgr inż. Paweł Sosiński
Kolonia Sól 130b

23-400 Biłgoraj

upr. LUB/0064/PWOK/09

Data:

14 01 2019

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
•

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( tekst jednolity DzU z 2013r, poz.
1409; ustawa nowelizująca z dnia 20 02 2015r);

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
poz.690 zm. Dz.U. Nr 33 poz.270 z 2003r oraz Dz.U. Nr 109 poz.1156 z 2004r;

•

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015r;

2. DANE GEOMETRYCZNE OBIEKTU
•

Wymiary zewnętrzne

– 5,00x10,00m

•

Wysokość do kalenicy

–

3,66m

•

Kubatura łączna

–

145,00
145,00 m3

3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA /LOKALIZACJA i ODLEGŁOŚCI DO
BUDYNKÓW SĄSIEDNICH/
Odległość od granic i budynków sąsiadujących:
- odległość wiaty od budynku (granicy) – 10,50m oraz 15,00m
4. ZACIENIANIE
Zacienianie pomieszczeń w żadnym z budynków sąsiednich nie nastąpi.
5. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU /studnie,
szamba, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na gaz/
Nie projektuj się w/w obiektów
6. OCHRONA ŚRODOWISKA /ochrona przyrody, ochrona przed hałasem/.
Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko
7. OCHRONA ZABYTKÓW
Nie dotyczy
8. WNIOSKI KOŃCOWE
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w obrębie działki
Inwestora (działka Nr 23/1).

Zestawienie elementów drewnianych wiaty
Nr
elementu

Nazwa

Przekrój
/grubość
[cm/mm]

Długość
Objętość
elementu
elementu
/powierzchnia
[ m3]
[m/m2]

Objętość
Ilość
całkowita
[szt.]
[ m3]

Uwagi

4,70

0,0602

12

0,722

2,30

0,0294

12

0,353

16 x 30

8,70

0,4176

1

0,418

Płatew
kalenicowa

14 x 18

10,80

0,2722

1

0,272

4

Murłata

16 x 16

10,80

0,2765

1

0,276

5

Słupek s1

16 x 16

2,90

0,0742

2

0,148

6

Słupek s2

14 x 14

0,70

0,0137

4

0,055

7

Kleszcze k1

8 x 16

3,05

0,0390

8

0,312

8

Kleszcze k2

8 x 16

5,00

0,0640

8

0,512

9

Miecz m1

12 x 12

1,00

0,0144

4

0,058

10

Deska czołowa

3,2 x 20

18,30

0,1171

1

0,117

11

Deskowanie na
krokwiach

2,5

66,75

0,0250

1

1,669

1

krokiew

8 x 16

2

Płatew

3

RAZEM [ m3 ]

Uwaga!
W zestawieniu podano rzeczywiste długości elementów.

4,913

DREWNO SOSNOWE KLASY C30

WIĘŹBA DACHOWA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ELEMENTY
Element

Ilość

Pozycja

PRĘTY ZBROJENIA
Długość
Numer Średnica
pręta
pręta

[szt.]

[mm]

[m]

Łączna długość

Ilość w
jednym
elem.

Ilość
ogółem

[szt.]

[szt.]

St3S
f6
f16

34GS
f12
f16
[m]

FUNDAMENTY

POZ.
Ł–1

1
2

1

12

2
1

2

6

10,10

4

4

40,4

7,10

4

4

28,4

3,60

4

8

28,8

2,30

4

8

18,4

1,10

96

96

105,6

TRZPIENIE W ŚCIANIE

4

12

3,60

4

16

57,6

2

12

2,05

4

8

16,4

1

6

0,70

74

74

51,8

WIENIEC

1

12

9,90

4

4

39,6

1

12

3,20

4

4

12,8

1

6

0,70

42

42

29,4

[m]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]

186,8
0,222

Długość ogólna wg średnic
Masa 1 mb pręta
Masa prętów wg średnic
Masa prętów wg rodzaju stali
Masa całkowita

1,580

242,4
0,888

41

1,580

215
41

215

257

