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                                                    INFORMACJE                                                                                     

DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego : 

 

 

        PROJEKT  ROZBUDOWY  I  ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

           ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU  STRAŻNICY OSP NA GMINNY   

          OŚRODEK KULTURY W KODRĘBIE Z ZAPLECZEM DLA OSP 

                    WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM Z DROGI                                         

                          I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 

                                       

                                                  
Adres obiektu budowlanego : 

 

 

                                    97-512  Kodrąb 
 

Nr ewid.dz.                    

                                        310/5,  310/6  i  317/2 dr. ,obręb 0008 Kodrąb 
 

 

 

Decyzja o warunkach zabudowy : 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 

    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem budowlanym. 

 

    Kolejność realizacji w/w budynku : 

 

    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem budowlanym. 

    Kolejność realizacji w/w budynku : 

 

-  Dokonanie wyburzeń istniejących ścian murowanych i demontaż części konstr. dachu 

-  Wykonanie wykopów pod fundamenty dla części rozbudowywanej 

-  Wykonanie ław, stóp  i ścian  fundamentowych w części rozbudowywanej 

-  Wykonanie izolacji budynku 

-  Wykonanie ścian  nośnych przyziemia 

-  Wykonanie podciągów i stropu żelbetowego przyziemia z tarasami w części rozbudow. 

-  Wykonanie ścian nośnych  piętra 

-  Wykonanie podciągów żelbetowych i pergoli  piętra  

-  Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu 

-  Wykonanie warstw wyrównawczych pokrycia dachu 

-  Wykonanie żelbetowych schodów wewnętrznych  

-  Wymurowanie wewn. ścianek działowych i wykonanie zamurowań 

-  Obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 

-  Montaż instalacji wewn. elektrycznej i wod-kan. i c.o. 

-  Wykonanie przyłączy zewn. wod-kan. 

-  Wykonanie posadzek i tynków wewn oraz zewn. 

-  Montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego 

-  Wykonanie wykończeń wewn i zewn. 

-  Wykonanie zjazdu  publicznego z drogi 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

   Istniejące obiekty oznaczone na planie zagospodarowania działki 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

    zdrowia. 

 

    Wszystkie wymienione w pkt. 2. 

 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala i rodzaj, 

    oraz  miejsce i czas wystąpienia. 

 

    Występujące zagrożenia : 

 

-   zagrożenie upadku z wysokości, 

-   zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

-   zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem  

    lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

-   zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 

-   zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami, oraz  

    nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

-   zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

-   zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów  

    budowlanych. 

-   zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

-   wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie w.w. 



 

 

 

    Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 

    budowie, oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Czas zagrożenia katastrofą budowlaną, który nie da się przewidzieć. Skala zagrożeń jest  

    wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 

    technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie  

    proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

    szczególnie niebezpiecznych. 

    Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający zrozumienie przekazywanych mu  

    treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osoby, które nie 

    przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy  

    dopuszczać do pracy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 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. 

    Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z prowadzenia robót 

    na placu budowy to : sprzęt, odzież ochronna, wykonywane na budowie zabezpieczenia  

    wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisach  

    przeciwpożarowych stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony. 

 

    Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia  

    robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz  

    zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola  

    realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

 

7. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

    Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

    wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. 

 

8. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem 

    Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

    podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych  

    budowlanych i drogowych Dz.U.2001r. Nr 118, poz.1263. 

 

9. Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ  

    zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  

    sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126. 

   

 

               

                    

 

OPRACOWAŁ  :             
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