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1 Podstawy opracowania 

1. Zlecenie 

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie: 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ,  
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  

02-675 Warszawa  

ul. Wołowska 7 

2. Podstawa projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem; 

 Standardy wykonania przekazane przez Inwestora; 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. Poz. 1133) z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2072); 

 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 z późniejszymi zmianami;  

 Wyniki badań geotechnicznych z listopada 2017 r. opracowane przez zakład geologiczny USŁUGI 

GEOLOGICZNE mgr inż. Jan Gola. 

2 Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego – PZT 

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest projekt UPAMIĘTNIENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH KPT. 
HENRYKA FLAME "BARTKA" W REJONIE WSI STARY GRODKÓW polegający na budowie, krzyża, mogił 
umamiętniających oraz przestrzennego szkieletu « ducha » baraku wykonanego z profili stalowych typu 
Korten. Upamiętnienie zlokalizowano  w lesie w okolicy miejscowości Sraty Grodków gdzie prowadzono 
prace poszukiwawcze szątek ludzkich oraz eksumacje. Prace budowlane prowadzone na obszarze 
objętym pracami poszukowań należy uzgodnić z Inwestorem tz. INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ,  
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. 

2.2 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Obszar inwestycji znajduje się w lesie w sąsiedztwie Stary Grodków w województwie opolskim, pow: brzeski, 

obręb: Kopice, na dz. nr 91/7. Jest to obszar przeprowadzonych prac poszukiwawczych oraz ekshumacyjnych 

wykonanych przez Instytut Pamięci Narodowej.  

Ukształtowanie terenu. Teren pagórkowaty o deniwelacji terenu dochodzącej do ok 10-15m. Rzędne 

wysokościowe terenu udokumentowanego mają 167.0-169.0 m n.p.m. Ogólny spadek powierzchni terenu 

zaczyna się w kierunku północno-wschodnim tj. ku dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej.(na obszarze objętym ingerencja 

inwestycji nie zakłada się zmian rzędnych terenu ani większych niwelacji) Działka jest działką leśną z drzewami 

zlokalizowanymi w bliskiej odległości projektowanego upamiętnienia. Poziom wód gruntowych w okresie 

Października występuję na wysokości 1.3 – 1.5 m.p.p terenu. Na powierzchni terenu zalega grunt przekopany, w 

którego skład wchodzą utwory spoiste innymi gliny, piaski pylaste i gliniaste o ograniczonej przepuszczalności, 

co powoduje miejscowe zatrzymanie wody opadowej. 
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2.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

W bezpośrednim sąsiedztwie i na terenie dz. nr 91/7 nie znajdują się miejskie sieci uzbrojenia terenu: 

 wodociągowa 

 kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacji deszczowej 

 elektroenergetyczna 

 ciepłownicza 

 telefoniczna 

3 Projekt zagospodarowania terenu – architektura 

3.1 Układ obiektów na działce – bez zmian 

Na działce 91/7 obecnie nie znajdują się żadne zabudowania. 

3.2 Układ komunikacyjny – bez zmian 

Istniejący układ drogowy i komunikacyjny pozostaje bez zmian zgodnie ze stanem istniejącym.  

3.3 Instalacje zewnętrzne w terenie – bez zmian 

Na terenie nie występują żadne siei zewnętrzne, w projektowanej inwestycji nie planuje się żadnych sieci. 

3.4 Ukształtowanie terenu i zieleni – bez zmian 

Ze względu na wypełnienie całości działki zabudową nie projektuje się zieleni. 

3.5 Bilans terenu w granicach opracowania – bez zmian 

RODZAJ POWIERZCHNI PROJEKT BUDOWLANY  

POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH DZIAŁKI 209462 m2 

WYSOKOŚĆ krzyża 8 m 

WYSOKOŚĆ baraku 3,8 m 

 

3.6 Dane informujące czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków oraz czy 
podlegają ochronie konserwatorskiej 

W terenie opracowania brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie 

konserwatorskiej. 

3.7 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

W terenie opracowania nie występuje eksploatacja górnicza oraz związany z nią wpływ na inwestycję. 
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3.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 Prace budowlane oraz eksploatacja instalacji nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. 

Proponowane rozwiązania techniczne projektowanej inwestycji zostały przyjęte, jako właściwie i nie 

odbiegają od standardów stosowanych w kraj i zagranicą. Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia 

dla gleby, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i gruntowych. 

 Odległość budynków od granic działek jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Sposób spełnienia warunków szczególnych wynikających z potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej. Projektowane 

przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

3.9 Sposób spełnienia warunków szczególnych wynikających z potrzeb ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr 
kultury współczesnej. 

Projektowane upamiętnienie żołnierzy narodowych sił zbrojnych KPT. Henryka Flame "Bartka" w rejonie wsi 

Stary Grodków jak też cały obszar inwestycji znajdują się w odległości powyżej 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych. Warunki ochrony przeciwpożarowej nie dotyczy. 

4 Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego   

4.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest obiekt małej architektury jako miejsce upamiętniające żołnierzy 

narodowych sił zbrojnych KPT. Henryka Flame « Bartka » w Starym Grotkowie. Upamiętnienie zlokalizowano na 

działce nr ewidencyjny 91/7 obręb KOPICE, Stary Grodków, obszar: grodków, woj. opolskie, powiat: brzeski.  

W zakres upamiętnienia wchodzi: mogił, krzyża oraz szkieletu baraku – który jest pomnikiem 

nawiązujących do obiektu w których dokonano mordu na żołnierzach sił narodowych. Szkielet ten ma być 

elementem przedstawionym, jako duch przeszłości natomiast mogiły oraz krzyż są elementami ku czci żołnierzy. 

4.2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

4.2.1 Przeznaczenie 

Projektowana inwestycja dotyczy upamiętnienia żołnierzy narodowych sił zbrojnych KPT. Henryka 

Flame "Bartka" w rejonie wsi Stary Grodków przewiduje projekt: 

- szkieletu baraku nawiązującego do niemieckich baraków z okresu II Wojny Światowej, 

- mogił w miejscu gdzie były prowadzone prace ekshumacji szczątek ludzkich,   

- krzyż kamienny z kamiennymi płaskorzeźbami trzech artefaktów 

- szklane tablice z wizerunkami zamordowanych żołnierzy. 

4.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

4.3.1 Forma i funkcja 

Ogólny kształt i formę upamiętnienia zaprojektowano, jako proste bryły dostosowane pod względem wielkości 

do funkcji w nich zawartych. 

4.3.2 Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy nie zmienia się. Projektowany szkielet, jest 

obiektem niskim, ażurowym. Dzięki temu ani teraz, ani w przyszłości nie będzie wybijał się na tle lasu. Użycie 
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dobrej, jakości materiałów, odpornych na działanie atmosferyczne zagwarantuje estetyczny wygląd obiektu teraz 

i w przyszłości. 

4.3.3 Sposób spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

Sposób spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi 

zmianami) „Prawo budowlane” w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

4.4 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego i jego elementów 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęte założenia projektowe montażu elementów upamiętnienia  

zawarte zostały w części konstrukcyjnej opracowania – TOM 1.2. 

4.5 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 

przez osoby niepełnosprawne 

Zakres projektu nie wpływa na warunki niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.  

4.6 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych 

Projektowane upamiętnienie żołnierzy narodowych sił zbrojnych KPT. Henryka Flame "Bartka" w rejonie wsi 

Stary Grodków nie przewiduje urządzeń instalacji technicznych.  

4.7 Charakterystyka energetyczna – nie dotyczy 

Nie dotyczy projektu. 

4.7.1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii – nie dotyczy 

Z uwagi na rodzaj inwestycji możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania jest 

ekonomicznie nieuzasadniona. 

5 Warunki Ochrony Przeciwpożarowej – Nie dotyczy 
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6 Podstawy prawne i wiedza techniczna  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; z późn. zm. z 2003 r. Nr 

33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 

56, poz.461/. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /. 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym. 

 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 

wodociągowa przeciwpożarowa. 

 PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Zasady obliczania zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

 PN-IEC 61024-4-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

 PN-EN 62305-1;2008 Ochrona odgromowa część 1: Zasady ogólne. 

 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

 Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 

konstrukcji budowlanych – Warszawa 1979. 

 Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia – Warszawa 1992. 

 PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-EN 1838:2002 ( U ) Oświetlenie awaryjne. 

 PN-EN 60598-2-22:2002 ( U ) Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 22: Oprawy 

oświetlenia awaryjnego. 

 PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne 

dotyczące klap dymowych. 

 PN-EN 1210-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania dotyczące 

systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń. 
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 PN-EN 12101-3 Systemy kontroli rozprzestrzeniani dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne 

dotyczące wentylatorów oddymiających. 

 Podręcznik A1.1 Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 

 M. Skaźnik, Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrona przed zadymieniem, Mercom 

Gdańsk, Eko-Poż Katowice 2001. 

 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbiór, użytkowanie i 

konserwacja instalacji. 

 mgr inż. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. CNBOP – 

Warszawa 1994.  

 

Opracował: 

 

mgr inż. arch. Filip J. Stafiej 

nr upr. MA/125/08 
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7 INFORMACJA BIOZ  
 

7.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego 

Przewiduje się, że w czasie trwania budowy będą prowadzone roboty: 

a) w zakresie zagospodarowania terenu: 

− prace przygotowawcze, w tym: wykopy i wymiana gruntu, 

− zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu (konserwacja maszyn), 

− prace wykończeniowe, w tym: wykonywanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej 

architektury, 

− nasadzenia zieleni niskiej, 

− uporządkowanie terenu inwestycji 

b) w zakresie architektury i konstrukcji: 

− prace stanu surowego - fundamentowanie, 

− wznoszenie konstrukcji murowanej i żelbetowej monolitycznej, montaż elementów stalowych 

prefabrykowanych, w tym: prace dźwigu (z koniecznymi ograniczeniami jego działania), transport 

ciężkich materiałów, prace na wysokości,  

− montaże konstrukcji metalowej dachu i innych elementów, w tym: prace dźwigu, transport 

wielkogabarytowych elementów, prace na wysokości, 

− prace wykończeniowe związane z robotami prowadzonymi na rusztowaniach, 

− montaż urządzeń, 

− zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu (konserwacja maszyn i rusztowań), 

 

7.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W terenie opracowania nie znajdują się, żadne obiekty budowlane istniejący obiekt małej architektury w postaci 

krzyża zostanie przeniesiony do innej lokalizacji wg wytycznych Inwestora. 

7.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z elementów zagospodarowania terenu: 

 duże natężenie hałasu w trakcie prowadzenia prac, 

W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z konieczności właściwego zagospodarowania terenu, należy 

przede wszystkim: 

a) ogrodzić teren,  

b) wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefy niebezpieczne, 

c) w bezpieczny sposób doprowadzić energię elektryczną do miejsca robót budowlanych, przy których 

będą użytkowane maszyny budowlane, 

d) urządzić składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, 

e) urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników. 

 

7.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi związanych z: 

 pracami przygotowawczymi, w tym: wykopem i wymianą gruntu prowadzonymi w wykopie o głębokości 

większej niż 3 m, robotami fundamentowymi prowadzonymi w wykopie o bezpiecznym nachyleniu 

ścian,  
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 pracami stanu surowego, w tym: pracami związanymi z użyciem maszyn i urządzeń transportu bliskiego 

(żurawie lub dźwigi - urządzenia podległe UDT), pracami związanymi z przemieszczaniem wyrobów 

i materiałów budowlanych (roboty transportowe), koniecznością montażu, demontażu i konserwacji 

rusztowań, z robotami wymagającymi asekuracji, z pracami spawalniczymi, 

 pracami wykończeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokości, roboty 

elewacyjne na rusztowaniach, prace w pobliżu instalacji energii elektrycznej i gazowej, stosowaniem 

substancji i preparatów chemicznych, zwłaszcza lakierów i farb, 

Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach 

budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. 

 

7.5 Wskazanie o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad 

przestrzeganiem na placu budowy przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od 

podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

 Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni mieć wykonane aktualne niezbędne 

badania lekarskie oraz powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez 

osobę do tego upoważnioną. 

 Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik , który: 

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy 

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy  

 Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników specjalnie w 

tym kierunku przeszkolonych. 

 Wytyczne w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp. 

Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną 

znajomość wymagań w dziedzinie BHP określonych w przepisach prawa. 

 Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne 

powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić 

inspektor BHP, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź upoważniony brygadzista. Dokument 

o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP (wiadomości o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy 

pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu) powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. 

 Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych 

kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 

 Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo. Na budowie ustala się czasookres prowadzenia 

okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - co pół roku. Pracownik obsługujący maszynę 

lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym 

ich użytkowaniu. 

Rodzaje prac, przed rozpoczęciem których należy przeprowadzić szkolenie: 

 obsługa urządzeń transportu bliskiego, 

 prace wymagające asekuracji, 

 prace transportowe (transport ciężkich elementów), 

 prace transportowe w transporcie zbiorowym, 

 prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych, prace przy 

obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych, prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn 

budowlanych, prace kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości 

powyżej 12 m). 
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7.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

Środki te wynikają z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, a także zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń 

przewidzianych prawem. 

 

7.6.1 Założenia podstawowe 

Kierownik budowy, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót budowlanych i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie dotyczącym wykonywanych 

przez nich robót. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany/brygadzista, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

 Wszystkie osoby (zatrudnieni i goście) przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 

środków ochrony indywidualnej. 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia lub utylizacji ścieków, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienia właściwej wentylacji, 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy należy odgrodzić w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu 

budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, 

a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 

w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru prac, rozmiarów i wyposażenia miejsca 

prowadzenia robót, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, 

w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

 

7.6.2 Maszyny i urządzenia transportu bliskiego (UTB) 

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi i konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz 

wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na budowie powinny być sprawne 

i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi przez przeszkolone osoby. 

 Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie budowy tylko 

wówczas, jeżeli posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być 

dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn. 

 

7.6.3 Środki ochrony indywidualnej 

Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy obowiązany jest dostarczyć pracownikom nieodpłatne środki 

ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników 

występujących w środowisku pracy. Każdy pracownik musi zostać poinstruowany o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

 Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać 

certyfikaty i oceny zgodności z normami. 
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 Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki 

ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, lub siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

ochrony indywidualnej, takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania 

środków ochrony zbiorowej. 

 Kierownik budowy obowiązany jest dostarczyć pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, 

w przypadku gdy: 

 odzież własna pracownika budowy ulega zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 

 ze względu na wymagania technologiczne i sanitarne jest to niezbędne. 

Obowiązek ten na budowie, dotyczy każdego stanowiska na którym są wykonywane prace związane 

z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych oraz prace powodujące intensywne brudzenie. 

 

7.6.4 Zasady bezpiecznej pracy 

Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie 

najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót. 

 

7.6.5 Prace spawalnicze 

Prace te powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej z zaprószeniem ognia, 

np. w pobliżu składowisk materiałów palnych (np. styropian, drewno). Będą uwzględniały również wymogi 

ochrony osobistej osób pracujących i przebywających w pobliżu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

lokalizację lasu dla wykonywanej inwestycji i zachować bezpieczeństwo ppoż. 

 

7.6.6 Prace wymagające asekuracji 

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają 

asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) nadzoru brygadzisty. 

Na budowie asekuracji wymagają prace: 

 w wykopach o głębokości większej od 2 m, 

 w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich, 

 związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigu, żurawia wieżowego i samojezdniowego, 

 spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne), 

 

7.6.7 Roboty na wysokości 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy powyżej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być 

zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczenie powinno obejmować również przejścia i dojścia do 

tych stanowisk oraz klatek schodowych. 

 Otwory w stropach oraz w ścianach zewnętrznych poniżej 1,1 m od poziomu stropu, powinny być 

zabezpieczone balustradą lub w inny sposób zapobiegający wypadnięciu. Zabezpieczenia powinny być 

dostosowane do przewidzianego obciążenia. 

 

7.7 Zagospodarowanie placu budowy 

W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia budowy urządzeń i zachowania 

porządku na budowie należy opracować dokładny projekt organizacji placu budowy. 

Podstawowe wyposażenie placu budowy: 

− ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa, 

− stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowań, 

− tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie, 

− zaplecze biurowe, 

− urządzenia sanitarne, 

− składowisko otwarte, 

− przyłącza poboru wody i energii elektrycznej, 
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− urządzenia przeciwpożarowe, 

− tablica informacyjna, 

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w okresie zimowym należy ponadto wykonać ocieplenie 

pomieszczeń i niektórych stanowisk roboczych oraz przygotować odpowiednie urządzenia i instalacje grzewcze. 

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

7.8 Przepisy związane 

W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141), 

 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), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 

1596 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 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), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

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

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313, z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 poz. 86), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 

437), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie 

i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 2014 poz. 1456), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 2013 poz. 376), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.), 

 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 
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 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002), 

 ustaw z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193 poz. 

1890), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 

obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79 poz. 849 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego 

do uznawania kwalifikacji (Dz.U. 2009 nr 68 poz. 579), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz.U. 2001 nr 

30 poz. 346), 

 oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. arch. Filip J. Stafiej 

nr upr. MA/125/08 
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8 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 
Oświadczam, że projekt budowlany zamienny: 

 

UPAMIĘTNIENIE ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH KPT. HENRYKA 

FLAME "BARTKA" W REJONIE WSI STARY GRODKÓW 
opracowany dla: 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, 

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

02-675 Warszawa 

ul. Wołowska 7 

 

w specjalności: 

 

ARCHITEKTURA 
 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Podpis projektanta: 

 

mgr inż. arch. Filip J. Stafiej 

nr upr. MA/125/08 
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9 KOPIE UPRAWNIEŃ 
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10 Spis rysunków 

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 

BRANŻA: ARCHITEKTURA 

 TOM 1.1 

SGU-PB-A-PZT-001 Projekt zagospodarowanie terenu 1:1000 

SGU-PB-A-DE-100 Krzyż 1:50 

SGU-PB-A-DE-101 Mogiła główna 1:50 

SGU-PB-A-DE-102 Mogiła mała 1:50 

SGU-PB-A-DE-103 Szkielet baraku 1:100 

SGU-PB-A-DE-104 Panel szklany 2m x1m 1:20 

SGU-PB-A-DE-105 Tablica informacyjna 2m x1m x 0.25m 1:20 
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11 Załączniki formalno-prawne 

11.1 Opinia geotechniczna 
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11.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wydany z up. Burmistrza Gmina Grodków z dnia 15 listopada 2017r. 
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