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I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

STRONA TYTUŁOWA 

Nazwa zadania:Nazwa zadania:Nazwa zadania:Nazwa zadania:    Projekt budowlany rozbiórki nieczynnego, wolnostojącego komina 
żelbetowego H=45,0m, D=3,0m dla MPEC Rzeszów Sp. z o.o.  
Nr ident. dz. 186301_1.0207.1235/3 

Inwestor:Inwestor:Inwestor:Inwestor:    MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 
ul. Stanisława Staszica 24 
35-051 Rzeszów 

Adres inwestycji :Adres inwestycji :Adres inwestycji :Adres inwestycji :    

    

Teren MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 
ul. Ks. Józefa Sondeja 15 
35-016 Rzeszów 

Stadium dokumentacji:Stadium dokumentacji:Stadium dokumentacji:Stadium dokumentacji:    Projekt budowlany 

Branża :Branża :Branża :Branża : Konstrukcyjna 

FirmaFirmaFirmaFirma::::    Everest Sp. z o.o. Sp. K. 

Projektant:Projektant:Projektant:Projektant:    

branża konstrukcyjnobranża konstrukcyjnobranża konstrukcyjnobranża konstrukcyjno----architektonicznaarchitektonicznaarchitektonicznaarchitektoniczna    

 

mgr inż. Władysław  Wenski 
nr upr. AUB-KZ-7210/206/90 
ul. Dzięciołowa 15 
85-440 Bydgoszcz 

Data:Data:Data:Data:    10/2020 
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Inwestycja 

Rozbiórka nieczynnego, wolnostojącego komina żelbetowego H=45,0m, D=3,0m 

 

Adres inwestycji 

Teren MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 

ul. Ks. Józefa Sondeja 15 

35-016 Rzeszów 

 

Inwestor 

MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 

ul. Stanisława Staszica 24 

35-051 Rzeszów 

 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

Inwestycja polegać będzie na rozbiórce żelbetowego komina H=45,0m, D=3,0m. 

 

Kolejność realizacji inwestycji. 

- przejęcie placu budowy od Inwestora 

- wygrodzenie i oznakowanie placu budowy, 

- wydzielenie strefy niebezpiecznej o promieniu R=8,0m od osi komina 

- wydzielenie placu składowania demontowanych elementów, 

- przygotowanie i montaż klinów w trzonie pod linę stalową na której będzie mocowany podest roboczy 

- demontaż stalowych elementów na wylocie komina (konstrukcje przykrywająca wylot, balustrada) 

- rozbiórka żelbetowego trzonu do poz. +43,5m z istniejącej galerii obwodowej, 

- montaż podestu roboczego na poz. ok +41,5m, 

- demontaż istniejącej galerii obwodowej na poz. +43,0m, 

- rozbiórka żelbetowego trzonu w cyklach co 2m, 

- rozbiórka cokołu fundamentowego do poz. 0,5m p.p.t, 

- wykop po rozbiórce cokołu zasypać ziemią do poziomu terenu, 

- po pracach rozbiórkowych doprowadzenie przejętego placu do stanu sprzed robót, 

- oddanie placu budowy Inwestorowi 
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Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

Brak elementów zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenia. Obszar budowy oznakować tablicami 

informującymi o pracach budowlanych i wysokościowych. 

 

Przewidywane zagrożenia 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- upadek sprzętu z wysokości; 

- upadek pracowników z wysokości; 

- urazy i skaleczenia mechaniczne; 

- awarie sprzętu skutkujące zranieniem pracowników, porażeniem prądem; 

- przebywanie osób postronnych, nie związanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy 

- możliwość odpryśnięcia drobnego elementu betonu podczas skuwania . 

 

Sposób instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do prac związanych z pracami rozbiórkowymi należy poinstruować pracowników na temat 

zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich 

zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o 

niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Obsługa elektronarzędzi powinna się odbywać przez 

wyspecjalizowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania 

inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Przed przystąpieniem do robót teren budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Na wypadek awarii i innych zagrożeń przewidzieć odpowiednie środki transportu oraz łączności telefonicznej dla 

zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację i pomoc poszkodowanym oraz 

powiadomienie odpowiednich służb.     

 

Przepisy PPOŻ i BHP. 

a) warunki ogólne 

Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Przepisy te powinny również być uwzględnione przy opracowywaniu projektów 

wykonawczych rozbiórki. Główne akty prawne dotyczące robót objętych zakresem niniejszego opracowania to: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,poz.414);ze zmianami(tekst jednolity Dz.U. Nr 

15poz.139 z1999 r.) 
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Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. Nr 129 poz.844); 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285);  

Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonane przez co 

najmniej dwie osoby, (Dz. U. Nr 62 poz. 288); 

Rozporządzenie MGPiOŚ z 28 marca 1972 r. (Dz. U. nr 13 poz. 93) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano- montażowych  

i rozbiórkowych; ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40, poz. 470 ); 

Rozporządzenie M.S.W z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U Nr 92 poz. 460); ze zmianami (Dz.U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.) 

Zarządzenie MGMiP z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek ( MP nr 

8 poz. 70)  

Rozporządzenie MPiOS oraz MZ z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi ( 

Dz. U. nr 15, poz. 58 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., (Dz.U. Nr 24 poz. 141 z 1974 r.) 

Rozporządzenie MPiOS oraz MZ z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi  

i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29 poz. 115 z 1954 r., Dz.U. Nr 23 poz. 216 z 1971 r., Dz.U. Nr 75 poz. 

846 z 1999 r.); 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych przy ręcznych pracach transportowych( Dz.U. nr 26, poz. 313);  

Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288); 

Rozporządzenie MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. nr 20, poz. 122); 

ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.) 

Rozporządzenie MPiOS, MPC i MZ z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach 

powietrznych (Dz. U. nr 22, poz. 174 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.) 

PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja; 

Poza tym należy przestrzegać wewnętrznych przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie Właściciela oraz 

Inwestora. Inwestor powinien przeszkolić pracowników z innych firm w zakresie tych przepisów 

b) warunki szczegółowe 

- wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć plac budowy; 

- zapewnić stałą kontrolę uprawnionego nadzoru technicznego w trakcie budowy; 



 Projekt budowlany rozbiórki nieczynnego, wolnostojącego komina 
żelbetowego H=45,0m,D=3,0m dla MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 
Nr ident. dz. 186301_1.0207.1235/3 

 

7 | S t r o n a  

 

- przestrzegać zasadę by w trakcie podnoszenia elementów żadna osoba nie znajdowała się pod podnoszonym 

ciężarem; 

- wszystkie oprzyrządowania montażowe stosować zgodnie z Polskimi Normami. 

- zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz związanym z tym ryzykiem. Fakt 

zapoznania pracowników powinien być potwierdzony w sposób pisemny; 

- stosowane zawiesia montażowe powinny być atestowane; 

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie; 

- posiadanie przez robotników atestowanego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.; 

- elementy konstrukcji użyte do zamocowania zabezpieczeń muszą być w dobrym stanie technicznym, bez 

możliwości przesunięcia i utraty stateczności; 

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz 

posiadającego odpowiednie atesty; 

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych i koniecznych do przeprowadzenia 

zadania inwestycyjnego; 

- niepozostawianie na wysokości niezabezpieczonych przed spadnięciem narzędzi, elementów konstrukcji; 

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy oraz 

instrukcji obsługi maszyn i urządzeń bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

 

Zastrzeżenia i uwagi końcowe 

Niniejsze opracowanie wskazuje na zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszenia podczas 

realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika robót 

lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na placu robót. W tym celu opracowanie niniejsze wymaga 

autoryzacji kierownika robót przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2000r. nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U.z 2003r. nr 120 poz. 1126) 

          

 

 

Projektował: 

mgr inż. Władysław Wenski 

 

 

 

 

  


