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1. PODSTAWA PRAWNA 

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z późniejszymi zmianami) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowiązek sporządzenia w/w informacji do 

projektu budowlanego.  

2. DANE OGÓLNE 

Inwestor: Gmina Miasto Płock 

Adres: ul. Kochanowskiego i ul. Wschodnia 

Obiekt: Projekt zagospodarowania skwerku zieleni przy ul. Kochanowskiego i Wschodniej w 

Płocku (Działka nr. ew.: 95/6 obręb 7 Płock)  

3. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚCI REALIZACJI 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 

• demontaż istniejącego chodnika betonowego; 

• demontaż zniszczonych obrzeży betonowych; 

• wykonanie nawierzchni żwirowo-żywicznej; 

• ułożenie nowych obrzeży betonowych; 

• montaż elementów małej architektury; 

• nasadzenia roślinności i wykonanie rabat z gatunkami roślin trawiastych; 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na 

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 

terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych; 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie umiejscowione są betonowe słupy z sieciami elektrycznymi (część północno-

wschodnia opracowania) oraz lampa parkowa w zachodniej części obszaru opracowania.  

5. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ., wymaga sie spełnienia warunków  
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technologii robót, sprzęt musi spełniać warunki dopuszczenia do stosowania i musi być użyty 

zgodnie z instrukcją producenta oraz teren budowy powinien mieć wyznaczone prawidłowo 

miejsce składowania materiałów do wbudowania .  

6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT, ICH SKALA, MIEJSCE I CZAS WYSTĘPOWANIA 

Teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz oznakować miejsce 

prowadzenia prac. Realizacja robót wymaga właściwej organizacji oraz właściwych dla 

technologii robót, materiałów i sprzętu. Przewidywane zagrożenia w małej skali mogą 

wystąpić z publicznego i otwartego charakteru obiektu.  

7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 

zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne  

i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu 

zasad korzystania z powierzonego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót stwarzających 

szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne 

szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym 

uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie 

dla życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika 

budowy, a w książce szkoleń fakt ten potwierdzić przez pracowników własnoręcznym 

podpisem. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające ich 

zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach. 

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem 

osób nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 

stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Należy odpowiednio 

zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy 

tj.: 

• ogrodzić teren i utrzymywać go w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla 

użytkowników; 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERKU ZIELENI 
PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO I UL. WSCHODNIEJ W PŁOCKU 

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA 

 

4 

 

• na terenie prowadzenia robót należy wyznaczyć miejsca przeznaczone do 

składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, należy 

wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty oraz ściany 

obiektu budowlanego; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia; 

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków; 

• dopuścić do pracy osoby przeszkolone i wyposażone w odzież ochronną. Na terenie 

prowadzenie prac powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość szybkiego 

powiadomienia o niebezpieczeństwie. 

 


