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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
określa się jn. :
1. Zakres robót dla całego zamierzenia z kolejnością realizacji poszczególnych
obiektów : roboty ziemne, wznoszenie budynków od fundamentowania po
konstrukcję więźby dachowej i pokrycie, roboty wykończeniowe wewnętrzne i
zewnętrzne, instalacje, przyłącza oraz roboty drogowe, zieleń.
2. Wykaz istniejących obiektów – przedmiotowy budynek jest jedynym obiektem
w obrębie inwestycji
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – brak
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas występowania :
-

Roboty ziemne

-

Prace na wysokości przy elewacjach

-

Roboty dekarskie

-

Roboty drogowe

5. Wskazanie

sposobu

prowadzenia

instruktażu

pracowników

przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : należy
przeprowadzić szkolenie pracowników o tematyce prowadzenia robót
ziemnych oraz prac na wysokości.
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: roboty drogowe w

2

obrębie ulicy Pieniężnego prowadzić z zachowaniem stałej możliwości
przejazdu tą ulicą.
7. Roboty objęte opracowaniem nie dotyczą stref szczególnie niebezpiecznych
ani ich sąsiedztwa gdyż:
1) Nie przewiduje się prowadzenia robót w których występują działania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi
2) Nie

przewiduje

się

prowadzenia

robót

stwarzających

zagrożenie

promieniowaniem jonizującym
3) nie przewiduje się prowadzenia robót w pobliżu linii wysokiego napięcia lub
czynnych linii komunikacyjnych
4) nie występują roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników
5) nie występują roboty prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach
6) nie występują roboty prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych
7) nie występują roboty wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną
ze sprężonego powietrza
8) nie występują roboty wymagające użycia materiałów wybuchowych
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