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- Stan istniejko
- Dane ogolne'bilansowe
- Opis rozwigz n funkcjonalno - przestrzennych
- Opis zieleni
- Ochrona prz' 'iwpozarowa

- Informacja S! zpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
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Lokalizacia
- teren oprac

ania znajduje sic w centralnej cz@§ci miasta Ustron.

Park Zdroj©
m.p.z.p. s
- od wschodul
od poludnia

jest fragmentem teren6w oznaczonych w aktualnym
olem ZP
aniczy z terenami kolejowymi (trasa Katowice - Wisla);
ui. Parkow4;

od zachodu i p6tnocy z zabudow4 uslugow4 i mieszkaln4;
dzialki obj @

opracowanie - nr. 217/4; 5029/2; 218/5; 5030/1; 219;

5030/4; 503015; 5030/3; 220/10; 220/9; 222/6; 222/5
og6lna powi rzchnia opracowania 35250m2
■

Stan istnieiacv
- na terenie p ku istnieje g@ste zadrzewienie piel@gnowana i wymieniana;
- gl6wne wej§ ie jest zlokalizowane od strony ul. Hutniczej;
- 9cie2ki parku w nawierzchni szutrowo - ceglanej;
- na fragmen ` (60m od strony gl6wnego wej§cia) nowa nawierzchnia z
kostki beton wej

■

Istnie' p ce obiekty

teatru

- widownia z nasypu ziemnego z siedziskami PCV na prefabrykatach
betonowych w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia 2wirowa,
przewy2ka doczno§ci 5 _ 7 cm;
- scena w kon tmkcji 2elbetowej z g6m4 warstw4 podlogi drewnianej na
legarach. Po', toga - konstrukcja wej§ciowa do wymiany;
- zadaszenie

ceny - z blachy fasolowej na konstrukcji stalowych

kratownic i slup6w, o odwodzenie zewn@trzne. Stan techniczny zly.
WskazuJ4cy szkodzenia i deformacje;
- przekrycie m mbranowe widowni - nowy obiekt w konstrukcji stalowo betonowej, ealizowany w 2003 roku - do petnej adaptacji.
■

Obsiu a komunikac
- dotychczaso a obsiuga ruchem kolowym to ul. Parkowa (szer. 4,00
4,50) §lepo onczona przed przej§ciem pieszym na torach kolejowych.
Ta ulica sluguje tee prywatne posesje zlokalizowane po jej
poludniowej I tronie;
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- dla obslugi p rku i amfiteatru brak utwardzonej drogi ppoz . i stanowisk
parkingowyc i czasowych miejsc postojowych dla obslugi imprez.
• Warunki geotechnicze
Wg przepro ' adzonych badan geotechnicznych z 2001 r. uzupelnien z
2002 r. dok anych przez in2. W. Kondela - teren lekko nachylony w
kierunku p' ocnym o gruntach rodzinnych czwartorzcdowych (utwory
rzeczne) z z legaJ4cymi nasypami zwirow z domieszk4 kamieni i zuzla i
znaczn4 ilos ' 4 soczewek materiahi gliniastego . Woda gruntowa uklada
sic na glcbo gci 2,4 - 2,6 m.

• Uzbrojenie terenu
W obszarzi^ opracowania istnieje siec wodociggowa 0 400, siec
energetycznaj oraz kanalizacja sanitama . Brak kanalizacj1 deszczowej
powoduje p' istnieJ4cych warunkach geotechnicznych zalewanie na
terenie amfit tru wod opadowych.
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OGOLNE I BILANSOWE
- Powierzchnia pracowania

35250 m2

- Istniejaca po ierzchnia zabudowy

367,75 m2

- Projektowana powierzchnia zabudowy

798,28 m2

- Powierzchnia zytkowa obiektow kubaturowych - 461,53 m2

- Kubatura obi

ow - 1312,12 m3

- Powierzchnia owych sciezek i plac6w

- 8620m2
(w tym zwirowych 2368m2'

- Powierzchnia, biornika retencyjnego

202 m2

- Min-Maxp emno§c zbiornika

290 m3

llo§c stanowi

parkingowych

26

I1o§c stanowi

okresowych autokar6w

3

I1osc stanowi

awaryjnych (paea '4gw"y .17
'e o&if1e Prejekdata)

3
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' FUNKCJONALNO - PRZEST

Z4 GOSPODAROWANIE PARKU

Wprowadzono:
- nowq kanal cj@ deszczowot wraz ze zbiornikiem retencyjnym i
fontanna
- wyznaczono nowe,

uzupetniajoce ciagi piesze oraz utwardzone i

uzbrojone;
- strefy okres ego handlu (z wymiana nawierzchni istniejgcych sciezek);
- nowe oswietl the parkowe;
- uzupelniajaco obsadzenia drzew, zywoptotow i zieleni niskiej;
- zmieniony ad ul. Parkowej ( z normatywnym poszerzeniem jezdni)
wraz ze st owiskami parkingowymi , placem nawrotu samochodow,
okresowymi iejscami postoju autokarow obslugujpcych imprezy;
- czytelny ukla drogi ppoi.
Zaproponowano:
- uzupelnienie, przestrzeni Parku o ekspozycj@ istniejacych i przyszlych
eksponatow techniki przemyslowej (dotychczas przed Muzeum) i
wyznaczono roponowane miejsca lokalizacji.

PJRZEBUDOWA AMFITEATRU
Wprowadzono:
- powickszeni i modernizacj@ widowni wraz z ukladem ewakuacji,
dostosowuj4 j4 do obecnie obowiazuj4cych norm polskich i
europejskicli dotycz4_cych obiektow amfiteatralnych;
- wymian@ koi strukcji siedzisk;
- uzupetnienia techniczne: centralnie umieszczone stanowisko operatora
swiatlem d' i@kowym transmisj@ TV wraz z kanalem instalacyjnym;
- zabezpieczo o na widowni miejsca dla osob niepelnosprawnych.

PRZEBUDOWA SCENY
Wprowadzono:
- nowe zadai senie sceny (membrana PCV) wykorzystujgc istniej4ce
elementy i )nstrukcyjne przekrycia amfiteatru i uzupeiniaja.c je
elementami j swietlenia i naglosnienia;
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- dolnk ramp @ wietln4;
- nowy uklad 4 wn@trznych wej§c dla artystow.

PRZE MOWA OBU CZESCI ZAPLECZA
Wprowadzono:
- nowe sanitary ty w czc§ci przebieralni;
- nowy ukiad zebieralni;
- dobudow@ zupehuajgca: magazyn sprz @tu, warsztat, pomieszczenie
punktu

rrm:dycznego ,

pomieszczenie przyia<czy i sterowania

elektryczne ;
- powi@kszeni sali kawiarni i uzupetnieniejej o kryty taras;
- nowe zadas4 nie obu cz @§ci wraz z dociepleniem;
- ogrzewanie ektryczne;
- wentylacj@ chaniczn4 wymianc podlog, stolarki, armatury, glazury;
- docieplenie ian istniejgcych wraz z nowa elewacja.

DZIALKA AMFITEATRU
Wprowadzono:
- korekt@ i w^mianQ ogrodzenia i bram wjazdowych;
- powigkszenj i nowe uksztaltowanie stref wej §ciowych (kasy, nowa
nawierzchni i obsadzenia zieleni4);
- nowe ciqgi esze, wzmocnienie dolnego fragmentu skarp widowni;
- sanitariaty d [ a publiczno§ci (ich rozwiazanie i lokalizacja umozliwia ich
dostgpno§ c okresowft zarowno dla uczestnikow imprez jak i dia
uzytkownik w Parku);
- nowe o§wi enie ( rowniez koron drzew zlokalizowanych za scenaj;
- form@ zbio ika retencyjnego (b4;d4cego rowniez zbiornikiem ppoz.)
i jego wyk " czenie jako element atrakcji (obsadzenia zielenik wodn4,
do§wietleni ;
- gospodarka odpadami

-

przewidziano lokalizacjg okresowego

wystawieni pojemnika na dnie w poblizu bramy wjazdowej.
■

Szczegolowe rozwi nia architektoniczno - konstrukcyjne zawarte sit w cz$ci
„A" niniejszego op cowania.
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OPIS ZIELENI
1. OQ6lna koncepdi zieleni prooektomramZi
- zostala opart na dw6ch gl6wnych zalozeniach:
■ maksymalt m zachowaniu istniejacego , cennego drzewostanu, przy
konieczny h lokalizacjach obiekt6w kubaturowych i sieciowych;
■ nowe obs dzenia bcdq tylko niewielkim uzupehiieniem gatunkowym,
kolorystyc nym i funkcjonalnym istniejacej, bardzo cennej przestrzeni
parku.
2. Projekt
Istniej4cy drzew stan jest dostatecznie pielcgnowany ale niskie obsadzenia
- grapy nisk ch krzew6w

sa, zdaniem

autor6w,

rozmieszczone

przypadkowo i vymgajq uzupelnien.
Proponowane n we obsadzenia maja spelnic nastcpujace cele:
- Wprowadzenje „zielonych" scian zewnctrznych parku, oslabiajacych
wzglcdy s4si ztwa i wyznaczajaLcych jego optyczne granice.
Tworzyje ob adzenie drzew i krzew6w:
• Swierk se ski (Picea omorika) - 1/1.5mb;
• Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis „Brabant") - co 0.7m,
formowaM, w bloki o wys. 1.80m;
• Berberys hunberga ,Atropurpurea";
• Leszczyna oludniowa,,Purpurea"
- Wprowadze kilku geometrycznych form

(regularne przycinanie)

2ywoplot6w iskich, o wys. 1.2 = 1.5m, rozni4cych sic kolorami"
• Deren bi (Corpus albo Sibrica)
• Pccherzni '. kalinolistna ,,Luteus"
• Irga blysz aca (Cotoneaster Lucidus)
- Wprowadzenie obsadzen niewielkimi drzewkami (nieograniczajacych
przejrzystosci parku), o intensywnych barwach lisci i mozliwosciami
latwego kszt owania korony, oraz krzew6w ozdobnych.
Drzewa:
• Glediczja 6jcierniowa „Sunburst"
■ Sliwa wis owa ,,Pissardi"
• Kion jesioi olistny ,,Odessanum"- szczepiony na wys. 2.0m)
• Leszczyna ohidniowa,,Purpurea"

■ Gl6g dwu 'kowy „Paul's Scarlet"

F.z
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• (ze wzgl@ u na przewidywan4 koniecznosc wycigoia; w gsieThwiP
budynkow zaplecza amfiteatru 2 brzoz brodawkowatych projekt
przewiduje uzupehiienie obsadzen ,,wysokich" 5 brzozami)
- Krzewy:
• Rozanecz ki(Rhododendron)
■ Azalie ( ia)
• Berberys ( erberis)
■ Bukszpan i ecznie zielony ,Buxus sempervirens"
■ Mon palm wy ,,Atropurpureum"
- Krzewy nis ' - jako uzupelnienie nowych obsadzen , oraz mozliwosc
utworzenia lku geometrycznych regularnych zestawow pasow
dywanowych 2.0 x 1.20) towarzysz4cych wybranym alejkom"
■ Sliwa kart a odm . plozjca (Prunus pumila var. Depressa)
■ Trzmielina uonymus)
• Cis pospol

odm plozaca,,Repandens"

• Mahonia
• Irga,,Cor Beauty"
■ Tawula ja nska ,,Goldflame"
Obsadzenia uzu ia' ce
- Skarpa wido

i amfiteatru - obsadzenie barwnikiem

- Sciany budynLu sanitariatow i fragmentow ogrodzenia - obsadzenie
bluszczami wl planu
• winobluszQ trojklapkowy ,Veitchi"
■ bluszcz po olity,,Thorndale", ,Hedera helix"
■ „Rdestow Auberta"
4. Do obsadzen bran, po szczegolowych konsultacjach (z renomowan4
firm4 „ JUNIP X") gatunki drzew i krzewow odpowiadaJ4cych
istnieJ4cym w nkom glebowym i naslonecznieniu i dost@pne w
odpowiednich, d projektowanych nasadzen, wielkokiach.
Projekt zaklada, to przedstawione propozycje gatunkow nowych obsadzen
b@d4 realizowane sukcesywnie, a wytyczanie ich miejsc i ewentualne
zmiany b@d4 pr wadzone przy wzajemnej wspolpracy gl. projektanta ze
sluzbami zieleni rzcdu Miasta i wybranej firmy zielarskiej.
Zaproponowany na plane rysunek obsadzen i jego szczegolowe
wymiarowanie, b dzie weryfikowane w trakcie realizacji.
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5. Uwagi realizac i e
- dokladne mie sca obsadzen nale y wyznaczyc w trakcie realizacji w
obecnosci gi. rojektanta
- do obsadzen ale2y znalezc szkolk@, ktora zapewni odpowiedni4 ilosc i
jakosc drzew krzewow
- nowe obsa nia wymagaJ4 wysokowarto§ciowych drzew o utworzonej
koronie i w oscie 2 , 5 -5 m (w wybranych gatunkach podano wys.
szczepienia d ew i krzewow)
- drzewa liscia e i iglaste powinny byc wsadzane z bryl4 korzeniow4 o sr.
50 - 70 cm, doly nalezy zaprawiac ziemi4 urodzajn4 na gl . 60 - 70 cm,
a obsadzenia drzew iglastych dodatkowo zaleca sic wysciolkowac 5 - 7
cm warstw4 ory
- drzewa pr naczone do zachowania , a zlokalizowane (na plane) w
sasiedztwie projektowanego zbiornika retencyjnego i budynku
sanitariat6w 3 x klon , jarzab pospolity ) nalezy przygotowac do nowych
warunkow p ez stopniowe przycinanie bryly korzeniowej.
Dane ogolne
- Ito§c drzew o przesadzenia - 2 swierki, 10 thui, pas 2ywoplot6w
- Ilosc drzew o usunigcia - 4
1 x Lipa
1 x D4b
2 x Brzoza b odawkowa
UWAGA: ze wzgl u na dopuszczalne niedokladno § ci pomiarow
inwentaryz yjnych , brzozy nalezy wycinac dopiero po dokladnym
wytyczeniu rojektowanych obiektdw.
• IstnieJ4 poblizu projektowanego zbiomika retencyjnego drzewa (2
klony i arzab) nale2y przygotowac do projektowanych wykopow
poprzez ozpocz@cie stopniowych przyci@c korzeni.
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Dane o$4lne.
i downia obejmuje l4cznie 1848 miejsc siedz4cych
rozmieszczonych w trzech sektorach rozdzielonych przej§ciami , 198 miejsc
Projektowana

stoJ4cych na kor nie widowni oraz 10 miejsc dla niepelnosprawnych.
Widownia usytu wana jest pod istniej4cym zadaszeniem typu lekkiego membran4 ro ict4 na konstrukcji stalowej

(objctym odrebnym

wczesniejszym ojektem). W ramach widowni zaprojektowano przejscia,
schody terenow oraz schody 2elbetowych prowadz4ce z korony na obszar
zewnctrzny.
W ramach nini j szego zadania zaprojektowano rowniez dwa parterowe
budynki zaplecz :
A. Or anizacii idowiska:
184,3 m2;
- powierzc i s calkowita:
- wysokosc od 2,70 do 3,05m;
- ilosc kon gnacji: 1.
B. Uslug astro omiczn ch:
- powierzc is calkowita: 184,13 m2;
- wysokosc od 2,70 do 3,05m;
- ilosc kon ygnacji: 1.
Lokalizacia.
Widownia wr z budynkami zaplecza zlokalizowana jest na terenie
Amfiteatru i Par Zdrojowego w Ustroniu.
Obiekt jest wol ostoj4cy - najbli2sza odleglosc do granicy dzialki wynosi
8m.
Parametry oza we materialow palnych.
W projektowanch budynkach znajdowac sic b@dzie znikoma ilosc stalych
materialow pain ch, zwi4zanych wylkcznie z wyposazeniem wynikaJ4cym z
przeznaczenia . Tie przewiduje sic wystcpowania jakichkolwiek materialow
niebezpiecznych pozarowo.
Kategoria zagro enia ludzi.
Budynek org cji widowiska zaliczony jest do kategorii ZL III
zagrozenia lud ' (zaklada sic mozliwosc przebywania w nim do 40 osob).
Budynek uslu gastronomicznych zaliczony jest do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi (zaklada sic mozliwosc pobytu do 45 osob).
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Widownia jest o iektem na otwartym powietrzu , pod istniejfcym od 2003r.
zadaszeniem m branowym. Identyczne zadaszenie b@dzie zrealizowane
nad scen4 wyko zystujac istnieJ4ce elementy konstrukcyjne luku stalowego.
membranowego
W obydwu pr padkach zastosowano system pokrycia
16182A.
budynkach
zaplecza ulokowano rownie pomieszczenia
W obydwoch
rezyserek swia i dzwicku obslugi sceny.
PVC jak typ I

Stre pozarow
Obydwa budynd stanowi4 z racji odleglo§ci pomi@dzy nimi (18,5m)
odr@bne strefy p zarowe.
Klasa odpomo

Obydwa bud
elementow the
Budynki pos

pozarowei.
zaprojektowano w klasie „D" odpomo§ci pozarowej, z
zprzestrzeniaj4cych ognia.
aj4 §ciany murowane z cegly oraz dach na konstrukcji

stalowej, co p woduje, ze spehiiaJ4 one stawiane i wymagane w zakresie
klasy R 30 0 pomo§ci ogniowej konstrukcji. Stalowe podci4gi zostan4
malowane p@c

eJ4cym §rodkiem ognioodpornym do klasy R30 odpomo§ci

ogniowej.
Drewniane pi twie pomalowano §rodkiem ogniochronnym do granicy
Do ocieplenia
ni.ezapalno§ci np. FOBOS M-4 lub OGNIOCHRON).
stropodachow zyto welny mineralnej.

A. Widownia.
rojektowe przyjgto na podstawie normy PN-EN 13200-1
projektowania
Obiekty wi awiskowe . Czcsc 1: Wymagania dotyczqce
szczegolnienie.
widowni.
Zaprojekto ano od 14 do 35 miejsc siedzacych na fotelikach stalych

Parametry

(siedziskac

z przej§ciami po dw6ch stronach kazdego z trzech

down. Szeroko§c prze§witu przej§cia pomi@dzy stalymi
elementami. siedzisk wynosi od 45 do 55cm.
Siedziska amontowano na stopnicach o Szeroko§ci od 90 do 100cm
(wysoko§c podstopnicy wynosi od 11 do 15 cm.
Zaprojekto any uklad przej § c umozliwia zachowanie dlugo§ci przej§cia

sektorow

ponizej 35
Dla l4czn
skrajne i

(przy dopuszczalnej 60m)Aoki 2056 widzww zaprojektowano cztery przej §cia (dwa
wa wewn@trzne) pomi@dzy sektorami, o szeroko§ci lacznej

6,Om na dole widowni (zapewniajace ewakuacje bezpo§rednio na

STAROSTIII, , f;,W1ATOWI
U' 130 011 - : d 29

3 - 400 CIESZyN

okalaj4cy tern otwarty) oraz 8,2m rozszerzajace na koronie widowni
(zapewniajgc ewakuacje na teren otwarty poprzez czworo schod6w
zelbetowych lacznej szerokosci 10,8m), co umozliwia przeprowadzenie
sprawnej ew kuacji calej widowni na teren zewn@trzny w czasie do
okolo 2 minut (przy dopuszczalnym wynoszacym 8 minut).
B. Budvnek or ac'i widowiska.
Dlugosci prz jsc sa niewielkie i wynosza ponizej 15m. Drzwi wyjsc z
pomieszczen rowadz4 zasadniczo bezposrednio na zewnatrz (posiadajEL
wymiary co

jmniej 0,9 x 2,0m).

C. Bud nek uslu astronomiczn ch.
Ze wzglgdu a mozlwosc przebywania powyzej 50 osob zapewniono
dwa wyjscia ewakuacyjne z sali konsumpcyjnej ( o wymiarach co
najmniej 0,9 2,0m), otwierane na zewnktrz pomieszczenia.
Dhigosc przej " cia ewakuacyjnego the przekracza l Om.
Wystr6j wnetrz.
A. Widownia.
Siedziska na idowni zaprojektowano z materialow trudno zapalnych,
the wydzielaj ych bardzo toksycznych produkt6w rozkladu i spalania.
B. Budynki.
Stale elemen y wystroju wnetrz wykonano z material6w niepalnych
(okladziny sci nne i sufitowe).
Wykladzinc

podlogow, w budynku uslug gastronomicznych

zastosowano

material6w trudno zapalnych.

Instalac'e u ko we..
Rozdzielnie ele rycznq zlokalzowan4 w budynku organizacji widowiska
wydzielono prze odami o klasie El 60 odpornosci ogniowej.
Obydwa budy i wyposazono w przeciwpozarowe wylaczniki prkdu,
zlokalizowane w wnetrz, przy wyjsciach.
Budynki chronio a s4 instalacjq, odgromowa, w wykonaniu podstawowym.
10. Gasnice.
Budynki wypos 'ono w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), w ilosci po jednej
sztuce. Dodatk wo w rozdzielni elektrycznej umieszczono gasnic@
sniegow4 GS-5, w rozdzielni i kuchni koc gasniczy.
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11.

Zewn trine zac atrzenie wodne.
W odlegloki d o 75m od obiektu zainstalowano hydrant nadziemny DN 60,
na istniejfcej

ieci wodoci4gowej (o wydajnogci 10dm3/s, przy cignieniu

0,2MPa).
12.

Droga no2aro

2

Pomicdzy scen a widowni4 zaprojektowano drogc po±arow4 o szerokogci
minimum 4,01

nacisku 10 ton/og, promieniach skrctu 11,0m, ktora

pol4czona z

ulicami dojazdowymi zapewnia mo2liwogc dzialan

interwencyjnyc

dla pojazdow ratowniczo - gagniczych PSP, umo2liwiaJ4c

ich przejazd be koniecznogci cofania.

CHARJLKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
zapo bowanie jakogei i ilogci wody; L rfy rve2. Eva Z'.
brak stcpowania zanieczyszczen gazowych;
wytw ane odpady- wi424 sic z uzytkowaniem calorocznym parku i
okreso ch imprez na terenie amfrteatru ( opakowania spo2ywcze
malych formatow);
emisja alasu wystepuje tylko w czasie trwania okresowych imprez
artystyznych w amfiteatrze i na terenie Parku;
przyjct w projekcie budowlanym rozwi4zanie nie ingeruje w
istniej y drzewostan ( przewiduje sic mo2liwog6 wyciccie 4 drzew
z no i obsadzeniami 36 drzew) powierzchni zieleni ( gleba,
wody odziemne). EliminuJ4 jednoczegnie wystepuJ4ce negatywne
dla gro owiska przyrodnicze elementy:
■

wymiana nawierzchni asfaltowych gcie2ek Parku na
( przepuszczalne) wykonane z kostki betonu i gruntowej;

■

wprowadzenie kanalizacji deszczowej zlikwiduje
dotychczasowe podmakanie i zalewanie terenu Parku
Zdrojowego.

t
Mgr inz arch/An t dl OWSK
Uprawn Nc o b dowl p w,a +1nia
bez air io: n ^p q 'Iyd _ -.;tnel
nr wid. Sq
Rzec a. nawc' L"! 40'.1.1''y
w spo} . aid lu,!oi c2nej pe: m} 11 I n£ R C
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INFORMACJA BIOZ
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ZAKRES ROBOT ZAMIERZ NIA BUDOWLANEGO
u1.Elo-.., 2.9
43 - 400 CIESZYN
CALOSO ZAMIERZENIA B DOWLANEGO ZAKLADA:
- DEMONTARZ ISTNIEJkCEGO ZADASZENIA SCENICZNEGO
(KONSTRUK JA STALOWA W ZLYM STANIE TECHNICZNYM)
- MONTAZ PR KRYCIA MEMBRANOWEGO DO ISTNIEJPCEJ KONSTRUKCJI
- ROZBUDOW ISTNIEJkCEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ
- PRZEBUDO c UKLADU WEWNFTRZNEGO POMIESZCZEN
- BUDOWF BU YNKU SANITARIATOW
- WYKONANIE NFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I PRZYLF2CZY, SCIEZKI, DOJAZDY,
MONTARZ E MENTOW RZEZBIARSKICH
- BUDOWF
ORNIKA RETECYJNEGO I FONTANNY
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBI§KTOW BUDOWLANYCH
NA PRZEDMIOTOWEJ DZI ,LCE BUDOWLANEJ NIE WYSTcPUJFIISTNIEJALCE OBIEKTY
KUBATUROWE - BUDYN ZAPLECZA, MEMBRANOWE PRZEKRYCIE AMFITEATRU
PRZEWIDYWANE ZAGROZ
BUDOWLANYCH

A WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

WYKONYWANIE ROBOT RZY KTORYCH WYSTkPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI
PONAD 5,0 m (MONTA2 E EMENTOW DACHU).
SZCZEGOLNE ZAGROZE IE - DEMONTARZ ISTNIEJF1CEJ KONSTRUKCJI ZADASZENIA
SCENY, MONTARZ ZADA ENIA MEMBRANOWEGO, MONTARZ ELEMENTOW
ZABYTKOWYCH MASZYN
SPOSOB PROWADZENIA IN TUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZE OLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
INSTRUKTAZ NALEZY PR YGOTOWAC NA PODSTAWIE:
- ROZPORZq,D ENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNIEJ Z DN. 26 .09.1997
(WRAZ Z PO NIEJSZYMI ZMIANAMI ) W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW
BEZPIECZEN TWA I HIGIENY PRACY ( DZ. NR 129 , POZ. ; ZM.: DZ. Z 2002R. NR 91
POZ. 811)
- ROZPORZAD. ENIAMINISTRA INFRASTRUKTURYZ DN. 06 .02.2003R. W SPRAWIE
BEZPIECZEN TWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLAN H (DZ. NR 47, POZ. 401)
INSTRUKTAZ BFDZIE OBE JMOWAL :
- ZAPOZNANIE PRACOWNIKOW ZE SRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ
INFORMACJI TYCH SRODKACH I ZASADACH ICH STOSOWANIA (WG
ZALA_CZNIKA R 2 DO ROZPORZPDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI
SOCJALNEJ SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY
PRACY
ZAPOZNANIE PRACOWNIKOW ZE SRODKAMI OCHRONY ZBIOROWEJ DO
ZABEZPIEC NIA STANOWISK PRACY NA WYSOKOSCI (WG ROZPORZPDZENIA
MINISTYRA I FRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY
PRACY POD C S WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, ROZDZ. 81 9 ORAZ
WG ROZPOR 4DZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE
OGOLNYCH RZEPISOW I HIGIENY PRACY, ROZDZ. 6E)
- ZAPOZNANIE PRACOWNIKOW Z INSTRUKCJAMI BHP OPRACOWANYMI ZGODNIE
Z § 41 ROZP RZkDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE
OGOLNYCH RZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
ZAPOZNANIE PRACOWNI OW Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU PIERWSZEJ POMOCY W
RAZIE WYPADKU (WG § 4 ROZPORZAJDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W
SPRAWIE OGOLNYCH P EPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY)
5. §RODKI TECHNICZNE I ORC ANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKON ANIA ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA I ZDRO IA LUDZI:
PRZED ROZP CZFCIEM ROBOT BUDOWLANYCH ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BUD WY WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI ROZPORZ IDZENIA
MINISTRA IN F RASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
PODCZAS KONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, ROZDZ. 3
ABY WYELIMI OWAC ZAGROZENIA WYNIKAJkCE Z PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANY H STWARZAJ/j.CYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI PROW DZENIE ROBOT NA WYSOKOSCI ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA IN F RASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
PODCZAS KONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, ROZDZ. 9
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