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I. Podstawy formalne sporządzenia informacji:

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 207 poz.2016)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr120, poz. 1126
- zlecenie inwestora

II. Dane ogólne inwestycji:

Stan istniejący, projektowane zagospodarowanie terenu oraz  obiekty 
kubaturowe opisano w wielobranżowym opisie technicznym oraz w opisie planu 
zagospodarowania terenu.

III. Uwagi dotyczące części  opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

* roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie 
i ogrodzenie

* prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektów oraz przebiegu trasy przyłączy
* roboty ziemne - zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty i przyłącza, niwelacja terenu
* roboty ciesielskie - deskowanie ław i ścian fundamentowych, deskowanie i stemplowanie 

konstrukcji szkieletowych
* roboty betonowe - ławy i ściany fundamentowe, konstrukcyjne elementy monolityczne 

oraz podłoża pod posadzki.
* roboty zbrojarskie - j.w. 
* izolacje - w fazie początkowej izolacje przeciwwilgociowe, następnie cieplne 

i akustyczne
* roboty murowe - wznoszenie ścian 
* roboty dekarskie i blacharskie – dach i obróbki
* roboty instalacyjne - wykonanieinstalacji wewnętrznych z osprzętem.
* roboty tynkowe i okładzinowe
* roboty posadzkarskie
* roboty malarskie i impregnacyjne
* przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej.

2. W przypadku tego obiektu nie ma elementów zagospodarowania  działki 
stwarzających zagrożenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu  robót ziemnych. 
Należy pamiętać by w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy 
wykonać ręcznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzić prace po 
sprawdzeniu stanu ścian wykopów oraz elementów rozpierających, przy 
wzajemnej asekuracji.

3. Ryzyko upadku z wysokości pow. 5,00 m wystąpi przy wykonywaniu robót na dachu oraz
związanych z wykonywaniem elewacji, szalunków i przy robotach dekarsko-blacharskich.

4. Kierownik budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa, 
posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej oraz doświadczenie 
zawodowe. 

      Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP 
przez zatrudnionych  pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników  
wykonujących roboty specjalistyczne.
Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ 
w zakresie występujących zagrożeń.


