STANDARD BHP

9.1
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
– PLAN

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie
bezpieczeństwa pracy podczas organizacji placu budowy.

A. WSTĘP
Zagospodarowanie placu budowy to początkowy etap przygotowania
do realizacji zadania budowlanego. Obejmuje rozmieszczenie maszyn
i urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg
kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów oraz obiektów, pomieszczeń
i urządzeń administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami oraz wiedzą
techniczną i doświadczeniem. Sposób zagospodarowania placu budowy
określa „Plan zagospodarowania placu budowy”, który wyznacza położenie
pomocniczych budynków i urządzeń w stosunku do realizowanych obiektów.

W przypadku pytań lub
wątpliwości skontaktuj się
z najbliższym specjalistą BHP.
Standard ten:
•	zawiera wymagania
wynikające z prawa i norm
polskich oraz wewnętrznych
uregulowań Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•	jest obligatoryjny dla wszystkich
jednostek Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•	pomaga zapewnić bezpieczne
i skuteczne praktyki podczas
prac.

B. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
1.

Wskazówki dotyczące stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placów
budów zawarto w standardzie szczegółowym „9.2 Dostęp i zabezpieczenie
budów”.

2.

Minimalne wymagania obowiązujące przy projektowaniu, organizowaniu
i utrzymaniu dróg wewnętrznych i ciągów pieszych zawiera standard
szczegółowy „9.4 Drogi wewnętrzne i ciągi piesze”.

3.

Na placach budów należy zapewnić oświetlenie o wymaganiach
określonych w przepisach i normach zawartych standardzie szczegółowym
„9.5 Oświetlenie placu budowy i stanowisk pracy”.

4.

Wymagania dla placów składowych, magazynowania i transportu zawarto
w standardzie szczegółowym „9.6 Roboty transportowe, magazynowanie
i składowanie”.

5.

Wymagania w zakresie rozdzielnic budowlanych, przewodów zasilających
i kabli, obowiązujące na każdym placu budowy, zawiera standard
szczegółowy „9.8 Rozdzielnice budowlane (RB), przewody zasilające
i kable”.

6.

Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej
na placu budowy zawiera standard szczegółowy „17.2 Pożary, ochrona
przeciwpożarowa”.

7.

Szczegółowe wymagania dotyczące udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej zawarto w standardach szczegółowych „18.2 Pierwsza
pomoc przedlekarska” oraz „17.3 System pierwszej pomocy”.
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C. DZIAŁANIA W TRAKCIE ROBÓT
1.

„Plan zagospodarowania placu budowy” oraz terenów przyobiektowych
należy przygotować w oparciu o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BiOZ), projekt oraz harmonogram danej budowy.

2.

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem
robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg dla ruchu kołowego oraz wyjść i przejść dla ruchu
pieszego,
• zaopatrzenia w niezbędne media, w tym głównie w energię
elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków lub ich utylizację,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym
zaplecza biurowego budowy,
• zapewnienia właściwego, naturalnego i sztucznego oświetlenia
budowy i stanowisk pracy oraz odpowiedniej wentylacji,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,
• zapewnienia łączności telefonicznej oraz innej według potrzeb (Rys. 1).

3.

Plan zagospodarowania placu budowy należy przygotować w potrzebnej
skali, np. 1:500, 1:1000 lub 1:200. Oprócz konturów fundamentów
wznoszonych budynków i budowli należy także nanieść działki
funkcjonalne, przeznaczone na:
• strefy niebezpieczne,
• ogrodzenia, bramy, furtki, parkingi otwarte i pod wiatami,
• składy materiałów i ich części na otwartym powietrzu w magazynach
i pod wiatami,
• tereny montażu elementów konstrukcji stalowych i innych wstępnie
scalonych,
• tory i rampy dla robót wyładunkowo-załadunkowych,
• tymczasowe sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe, telefoniczne,
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i inne,
• hydranty i punkty przeciwpożarowe,
• drogi ruchu kołowego i dźwigów samochodowych, chodniki i ścieżki
dla pieszych, przejścia i przejazdy wraz z usytuowaniem punktów
świetlnych, tory poddźwigowe i kolejowe, jeśli występują,
• miejsca postojowe dla pojazdów i maszyn samobieżnych używanych
w trakcie robót budowlanych,
• obiekty kierownictwa budowy, pomieszczenia dla potrzeb
administracyjno-gospodarczych i socjalno-bytowych, warsztaty
zaplecza budowy, kryte magazyny, podziemne i naziemne magazyny
materiałów pędnych,
• pomieszczenia dla ochrony mienia,
• obiekty bliskiego sąsiedztwa budowy, np. kioski, przystanki
komunikacji miejskiej i inne (Rys. 2).

4.

Plan zagospodarowania placu budowy jest częścią Planu BiOZ i podlega
okresowej aktualizacji wraz z postępem prowadzonych prac.

5.

Zagospodarowanie placu budowy należy komisyjnie sprawdzić przed
rozpoczęciem robót budowlanych.

6.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać informacje
dotyczące zabezpieczenia go przed dostępem osób postronnych.

7.

Usytuowanie, przebieg i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz ciągów
pieszych na budowie należy umieszczać na „Planie zagospodarowania
placu budowy”.

8.

Wszystkie miejsca składowania materiałów i wyrobów, ich oznakowanie
i zabezpieczenie należy zaznaczyć na „Planie zagospodarowania placu
budowy”.

Rys. 1. Zabezpieczenie placu budowy
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9.

Na „Planie zagospodarowania placu budowy” należy oznakować lokalizacje
urządzeń energetycznych, przebieg elektroenergetycznych linii zasilających
oraz związane z tym miejsca i strefy niebezpieczne, a także lokalizację
głównego wyłącznika prądu dla placu budowy.

10. Pomieszczenia socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne oraz biuro budowy
należy lokalizować z dala od stref i miejsc niebezpiecznych, najlepiej
na obrzeżach placu budowy lub w jego sąsiedztwie.
11. Na planie zagospodarowania należy wyznaczyć bezpieczne drogi dojścia
do obiektów zapleczy.
12. Na planie zagospodarowania placu budowy należy wyznaczyć
rozmieszczenie punktów ochrony przeciwpożarowej, ze stałym
i bezkolizyjnym dostępem w sytuacjach konieczności ich wykorzystania.
13. Dla placu budowy należy wyznaczyć punkty udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek pierwszej pomocy, a ich
lokalizacje umieścić na „Planie zagospodarowania placu budowy”.

Rys. 2. Organizacja ruchu wewnątrz budowy
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