USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUŻBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

Telefon:
e-mail:

077 4 662 860
nossolm@o2.pl

DO PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH,
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE
TRYBUNY, INSTALACJĘ NAWADNIAJĄCĄ, BIEŻNIĘ
LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIĘ DO SKOKU W DAL ORAZ
BUDOWĘ SZATNI
GMINA WALCE,
Inwestor:
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

Lokalizacja:

47-344 WALCE, UL. OPOLSKA
działka nr 222,223,230 k.m. 2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE
OBRĘB: WALCE
OZNACZENIE CYFROWE JEDNOSTKI EWID.: 160504_2.0008

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Wstęp
Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik
Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy jest zobowiązany do
sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robót budowlanych.

2. Ocena konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia BIOZ
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest konieczne.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest „Prrzebudowa oraz
rozbudowa stadionu w walcach, infrastruktury sportowej, obejmującej zadaszenie
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trybuny, instalację nawadniającą, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal
oraz budowę szatni”.

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz
kolejność realizacji
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót murowych,
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych
i wykończeniowych koniecznych przy budowie budynku wraz z instalacjami.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej projektu budowlanego.

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na placu budowy znajduje się analizowany budynek socjalno-techniczny
objęty opracowaniem, budynek gospodarczy do rozbiórki oraz budynek garażowy i
przedszkolne nie objęty opracowaniem.

6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać
tymczasowe wygrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz
ustawić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren
budowy.

7. Wskazania
dotyczące
przewidywanych
zagrożeń
występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich
wystąpienia
7.1. Roboty ziemne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
➢ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
➢ zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
➢ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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7.2. Roboty budowlano-montażowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
➢ upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworów);
➢ przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym
podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

7.3. Roboty wykończeniowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
➢ upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub
demontażem rusztowania),
➢ uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
➢ szkolenie pracowników w zakresie bhp;
➢ zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
➢ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;
➢ zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego.
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9. Wskazanie
środków
technicznych
i
organizacyjnych
zapobiegających
niebezpieczeństwom
wynikającym
z
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających
bezpieczną
sprawną
komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
➢ organizować stanowiska pracy zgodnie
bezpieczeństwa i higieny pracy,

z

przepisami

i

zasadami

➢ dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
➢ organizować,
przygotowywać
i
prowadzić
prace,
uwzględniając
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
➢ dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
➢ oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy
➢ wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
➢ określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
➢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
➢ wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
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Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
➢ zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,
➢ zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,
wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach
posługiwania się tymi środkami.

AUTOR
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