










BIOZ do projektu chodników i schodów Ośrodek Szkoleniowy CZERNICA
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 ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

DANE OGÓLNE INWESTYCJI:

Obiekt budowlany: 
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1.1   Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność
wykonywania poszczególnych prac:

Przewidywany zakres robót proponuje się wykonywać w następującej kolejności:

     1.  Przygotowanie terenu budowy (oczyszczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu
   oraz  postawienie tablic informacyjnych)

2. Wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni
3. Wykonanie korytowania pod nawierzchnie
4. Wykonanie nowych warstw podbudowy pod chodniki i schody
5. Niwelacja terenu
6. Wykonanie fundamentów i zakotwiczenie w nich słupków balustrad
7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod chodniki i schody
8. Wykonanie poręczy
9. Uporządkowanie terenu.

Ostateczną  kolejność  wykonywanie  robót  ustali  Kierownik  Budowy  w  uzgodnieniu  z
inwestorem.

1.2  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na podmiotowej działce w strefie objętej zakresem opracowania znajduje się  budynek 
główny i zespół  pawilonowy stanowiący zaplecze socjalno- noclegowe ośrodka.

1.3  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi.

 Na terenie działki objętej zakresem opracowania znajduje się zieleń niska; 
 Na teren działki prowadzi droga dojazdowa. 
 Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem budynku nie wykraczają poza 

teren działki;
 Strefę prowadzenia robót budowlanych należy wygrodzić 
 Strefę  prowadzenia  robót  budowlanych  należy  zabezpieczyć  zgodnie  o

obowiązującymi przepisami BHP

1.4  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas ich występowania.

 Podrażnienie błon śluzowych(zapylenie)-przy pracach wykończeniowych 
 Potknięcie lub poślizgnięcie się na obiekcie lub na zgruzowanym terenie
 Uszkodzenie głowy
 Uszkodzenie rąk i nóg
 Przygniecenie elementem zdemontowanym
 Uderzenie elementem zdemontowanym
 Poparzenie, porażenie prądem
 Podrażnienia i uszkodzenia oczu od spawania
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 Pożar, awaria sprzętu budowlanego
 Przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na 

terenie budowy
 Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP
 Zakłada  się  likwidację  zagrożeń  poprzez  wcześniejsze  przeszkolenia,  instruktaże,

stosowanie  odpowiedniego  sprzętu  ochrony  osobistej,  oraz  sprzętu  do  rozbiórki,
wygrodzeń, oznaczeń miejsc niebezpiecznych.

1.5  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji  szczególnie niebezpiecznych robót każdy z pracowników
powinien zostać ustnie przeszkolony na miejscu w zakresie:

1. Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
2. Konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,
3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby.

1.6  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia  zdrowia  lub  w ich  sąsiedztwie,  w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do wykonywanych prac należy:

1. Oznaczyć trasę przejść i ewakuacji, określić ewentualne zagrożenia podczas                 
    określonych robót,
2. Przeszkolić pracowników, poinformować ich o zagrożeniach i wyznaczyć osoby  
    odpowiedzialne za kontrolę nad ich przestrzeganiem,
3. Zabezpieczyć dla pracowników środki ochrony indywidualnej, wyznaczyć zadania 
    przygotować front robót.

Podczas wykonywania prac należy:

     1. Na bieżąco sprawdzając jakość prowadzonych prac kontrolować przestrzeganie
          instrukcji oraz odpowiednich przepisów BHP
     2. Zachowywać porządek i czystość na miejscu pracy,
     3. Prace na wysokości powinny być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa
         tj. użycie kasków i pasów zabezpieczających.

Po zakończeniu prowadzonych prac należy:

1. Zabezpieczyć miejsce,
2. Złożyć odpowiednie materiały i narzędzia,

      3.Doprowadzić miejsce do stanu porządku i czystości

1.7  Uwagi końcowe

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz  z  obowiązującymi
polskimi przepisami i normami w tym zakresie.

Wszelkie materiały budowlane użyte w budowie muszą posiadać atesty i certyfikaty.
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Przed przystąpieniem do  prac budowlanych wymiary sprawdzić na budowie.

W wypadku ewentualnych wątpliwości, zmian dokonanych na budowie nie zgodnych z 
projektem lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć 
się z projektantem

Wszystkie prace budowlane , a w szczególności roboty konstrukcyjne  należy prowadzić pod
stałym nadzorem  kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Planowane prace budowlane w swym zakresie nie powodują  uciążliwości  dla środowiska.

Opracowanie  projektowe  chronione  prawem  autorskim  wg  Ustawy  z  dn.  04.02.1994r.
opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, stosownymi przepisami , normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Opracował:

dr inż. arch. Grzegorz Rzepecki
 upr. nr 533/Gd/81 do projektowania bez ograniczeń

 w specjalności architektonicznej
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE:

 –  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie;

 –  Zaświadczenie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
 –  Uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym 

Zarządzie Infrastruktury w Gdyni nr 47/ZUDP/10/2016/Proj. z dnia 14.10.2016r

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY.
I. OPIS TECHNICZNY.
II. BIOZ.
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

 –  rys. A-01 Plan sytuacyjny - stan istniejący skala 1:500

 –  rys. A-02 Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500

 –  rys. A-03 Elementy projektowane-schody 1,2,3 skala 1:100

 –  rys. A-04 Elementy projektowane-schody 4,5,6 skala 1:100

 –  rys. A-05 Detale skala 1:20/10
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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE.

1.1. Podstawa opracowania:

Umowa nr 62/16 z dnia 02 czerwiec 2016 r.

1.2. Dane wyjściowe:

1.2.1. Wytyczne inwestora zawarte w SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej; 

1.2.2. Wizja lokalna, która odbyła się w dniu 06.07.2016 r.;

1.2.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników i schodów na 

ternie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy na działkach nr 20/3 i 20/5 na 

terenie zamkniętym.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- inwentaryzację

- projekt budowlano-wykonawczy  chodników i schodów.

Projekt budowlany spełnia wymogi projektu wykonawczego.

1.4. Charakterystyka Ośrodka.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w sezonowym Akademickim Ośrodku 

Szkoleniowym Akademii Marynarki Wojennej położonym nad jeziorem Kosobudno w 

miejscowości Czernica gmina Brusy i jest ogrodzony z dostępem do brzegu. W ośrodku 

znajduje się budynek główny i zespół  pawilonowy stanowiący zaplecze socjalno- 

noclegowe rozmieszczonych w zalesionym obszarze na stoku wzniesienia.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

/Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 06.07.2016/

Chodniki objęte opracowaniem zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie głównego 

budynku ośrodka . Projektowany obszar wykazuje lekkie nachylenie w kierunku 

południowym. 

Najwyższa rzędna- 125.22 m.n p. m od strony północnej

Najniższa rzędna – 122.33 m.n p.od strony południowej

Ciągi piesze/chodniki o szer ok. 1.5 m pokryte są  płytami betonowymi o wym. 

50 x 50 x 7 cm  które kwalifikuje się do wymiany.

Od strony wschodniej budynku ze względu na różnice terenu znajduje się stopień -  

projektuje  się jego zlikwidowanie i wyrównanie terenu.  Pod stopniem zlokalizowany jest 

wylot  kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z powierzchni utwardzonych. 

Wprowadzono numerację schodów wg załączonego rysunku sytuacyjnego.
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Teren wokół chodników zadbany,  w większości porośnięty trawą i niewysokimi krzewami i

drobnymi nasadzeniami.

W obszarze opracowania zlokalizowane są podziemne instalacje infrastruktury 

technicznej : instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna , teletechniczna 

oraz ciepłownicza, zgodnie z rysunkami załączonej mapy sytuacyjno-wysokościowej.

2.1. Zestawienie powierzchni zgodnie z inwentaryzacją:

Nawierzchnia: Powierzchnia ( m2)

Chodnik-płyty betonowe 50 x 50 x7 372 m2

Schody 1+2+3+4+5+6  44 m2

3. OPIS ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH.

W ramach opracowania projektuje się wymianę nawierzchni istniejących chodników z płyt 

betonowych 50 x 50 cm na nową z kostki betonowej typu tetka wraz z podbudową  i 

obrzeżami. 

Dodatkowo w ramach remontu projektuje się dostosować wymiary stopni do  aktualnie 

obowiązujących przepisów.

Ze względu na nowe nachylenie projektowanych schodów w stosunku do istniejących 

planuje się miejscowo niewielką korektę niwelacji terenu zielonego wokół schodów jak 

również wykonanie fragmentu nowego chodnika na końcu biegu.

Od strony wschodniej przy głównym wejściu do budynku projektuje się zlikwidowanie 

istniejącego stopnia o wys. ok 25cm , a teren wokół wejścia  wypoziomować i wyrównać.

Ze względu na likwidację różnicy poziomów planuje się wykonanie dwóch nowych stopni 

po jednym przy wejściu do budynku jako przedłużenie istniejących.

Istniejący kanał kanalizacji deszczowej odprowadzający wodę z  powierzchni 

utwardzonych w planie sytuacyjnym projektuje się przedłużyć i wyprowadzić pod 

projektowaną nawierzchnią z kostki betonowej na tereny zielone.

Dodatkowo w ramach opracowania projektuje się wymianę nawierzchni pozostałych 

biegów schodowych zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym.

Schody planuje się wyposażyć w nowe balustrady stalowe oraz wjazdy dla wózków 

których ilość i szczegóły rozwiązań pokazano na rysunkach zbiorczych w skali 1:100 oraz 

wg detali opracowania.

Podstawowe różnice między stanem istniejącym a projektowanym to:

-wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej

-ułożenie schodów terenowych wraz z niwelacją terenu  z zachowaniem norm

-likwidacja różnicy terenów w obszarze wejścia do budynku od strony wschodniej.
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3.1. Zestawienie powierzchni projektowanych:

Nawierzchnia: Powierzchnia ( m2)

Chodnik-wymiana nawierzchni-kostka betonowa 20x16x8 373 m2

Schody 1+2+3+4+5+6 44 m2

Chodnik-nowy-kostka betonowa 20x16x8 12,5 m2

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

4.1. Konstrukcja  chodników :

-kostka betonowa wibroprasowana tetka 20 x 16 cm-  gr 8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4  gr .10 cm

-warstwa pospółki zagęszczona do Is=1.0 (  0-63 mm)- gr 15 cm

4.2. Konstrukcja schodów :

-kostka betonowa wibroprasowana prostokątna 20 x 10 cm-  gr 8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4-  gr 8 cm

-grunt stabilizowany cementem -gr 20 cm

4.3. Obrzeża betonowe 8 x 25 cm:

-obrzeże betonowe 8 x 25 x 100 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4-  gr 5 cm

-grunt stabilizowany cementem -gr 20 cm

4.4. Poręcze :

Przy schodach terenowych zaprojektowano jednostronne poręcze ze stalowych 

malowanych proszkowo rur  o średnicy 50 mm. Połączenia rur jako spawane. W miejscach

lokalizacji słupków zaprojektowano fundamenty miejscowe wykonane na budowie z betonu

C12/15 o wymiarach 25 x 25 x 50 cm. Projektowane fundamenty powinny być 

usytuowane na podbudowie betonowej poniżej projektowanego terenu na głębokosci min. 

80 cm.

4.5. Profil podłużny chodnika :

Nie planuje się zmiany niwelety chodników istniejących w ramach wymiany nawierzchni.

Projektowany chodnik w miejscu likwidacji stopnia projektuje się ze spadkiem nachylenia 

nie większym niż 6 %.

4.6. Profil poprzeczny chodnika :
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Chodniki projektuje się wykonać w taki sposób, aby zapewnić swobodny spływ wody z 

powierzchni utwardzonych na tereny zielone. W tym celu projektuje się nachylenie 

poprzeczne chodnika min. 1-2 %.

4.7. Odwodnienie :

Odwodnienie powierzchni utwardzonych - powierzchniowe.

Istniejący kanał kanalizacji deszczowej odprowadzający wodę z  powierzchni 

utwardzonych  przy wejściu wschodnim do budynku projektuje się przedłużyć ( rura ø 

160GRP)  i wyprowadzić pod projektowaną nawierzchnią z kostki betonowej na tereny 

zielone.

Dodatkowo nawierzchnie utwardzone należy tak wykonać aby  nie dopuścić do sytuacji 

podmywania fundamentów istniejących budynków. W tym celu należy ukształtować 

nachylenia powierzchni chodników tak , aby zapewnić spadek od ścian budynków 

istniejących.

5. Oddziaływanie na środowisko:

Planowane prace nie mają wpływu istotnego w oddziaływaniu na środowisko. Nie nastąpi 

zmiana

stosunków wodnych środowiska. Wykonanie chodników nastąpi w całości po istniejącej,

obecnie użytkowanej nawierzchni. Inwestycja nie wpłynie na zmiany użytkowania terenu a

projektowane prace ograniczają się do obszaru działki Inwestora w dotychczasowym 

stopniu pokrycia powierzchni terenu.

Przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwrócić uwagę na stan techniczny 

wykorzystywanych maszyn, urządzeń budowlanych i środków transportu. Niedopuszczalne

jest stosowanie maszyn i

urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód

powierzchniowych.

W trakcie realizacji inwestycji należy prowadzić roboty budowlane wyłącznie w

porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego głównie z

pracy silników środków transportu. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w

fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o

niewielkim natężeniu, które kończy się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.

W procesie realizacji przedsięwzięcia roboty ziemne ograniczone zostały do załadunku, 

transportu do miejsca przeznaczenia i wyładunku nadmiaru ziemi uzyskanej przy 

przemieszczaniu warstw istniejących. . Dno wykopu należy chronić przed zalewaniem 

wodami opadowymi i zapewnić

prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty

ziemne”.

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:
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Projekt remontu chodników i schodów na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego

w Czernicy  w znaczącym stopniu nie zmieni dotychczasowego wyglądu ani  układu ciągów

pieszych.

Planowany remont w całości obejmuje obszar działki inwestora oraz nie pogorszy 

dotychczasowych warunków pod względem zacienienia, odległości od granicy  z działką, 

układu  wjazdu do magazynów oraz  wejść do budynku, odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych z powierzchni utwardzonych.

Projektowany remont nie pogorszy również dotychczasowych warunków pod względem 

ochrony osób trzecich. Nie zmienią się dotychczasowe warunki pod względem dostępu do 

drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, prądu, dostępu do światła 

dziennego, generowania hałasu,wibracji, promieniowania itp. Planowane prace  nie 

powodują również zmian dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby ani  

dotychczasowych warunków pod względem ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym obszar oddziaływania dla projektowanego remontu chodników nie

pogarsza dotychczasowego obszaru oddziaływania obiektu a planowane zmiany w całości  

mieszczą się na   działce na której zostały zaprojektowane.

7. Uwagi końcowe:

-Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi

polskimi przepisami i normami w tym zakresie.

-Wszelkie materiały budowlane użyte w budowie muszą posiadać atesty i certyfikaty.

-Przed przystąpieniem do  prac budowlanych wymiary sprawdzić na budowie.

-W wypadku ewentualnych wątpliwości, zmian dokonanych na budowie nie zgodnych z 

projektem lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy 

porozumieć się z projektantem

-Wszystkie prace budowlane , a w szczególności roboty konstrukcyjne  należy prowadzić

pod stałym nadzorem  kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

-Planowane prace budowlane w swym zakresie nie powodują  uciążliwości  dla środowiska.

-Opracowanie  projektowe chronione  prawem autorskim wg Ustawy z  dn.  04.02.1994r.

opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

Opracował

dr inż arch. Grzegorz Rzepecki
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