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1. Inwestor / Zleceniodawca
Gmina Mogielnica
05-640 Mogielnica, Rynek 1

2. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budynek biurowy po ony w miejscowo ci Otal  w gminie
Mogielnica, na dzia ce o numerze ewidencyjnym 39..

3. Cel opracowania
Celem zadania inwestycyjnego jest spe nienie wymaga  w zakresie bezpiecze stwa konstrukcji i
efektywno ci energetycznej budynku u yteczno ci publicznej - poprzez

wymian  konstrukcji dachowej
ocieplenie cian i stropodachu.

4. Wykaz budynków i zainwestowania
Przedmiotem informacji BIOZ jest wolnostoj cy, parterowy budynek OSP po ony na dzia ce
nr 39 w Otal y. Dzia ka pozbawiona jest wysokich drzew przy budynku. Dojazd do budynku
jest realizowany z frontu poprzez zjazd z drogi gminnej prowadz cy na parking.
Budynek pod czony jest do gminnej sieci wodoci gowej, gazowej, posiada przy cze energii
elektrycznej oraz przy cze do lokalnej kanalizacji sanitarnej – zbiornika szczelnego..
Przewidywane prace nie maj  zwi zku ze stanem i rodzajem istniej cych sieci i przy czy.

5. Zakres robót
W zwi zku z prowadzonymi robotami przedmiotowej inwestycji zakres robót przedstawia si
nast puj co:

Prace ziemne:
o zdj cie opaski oko obudynkowej,
o wykonanie i zasypanie wykopów,
o niwelacja terenu,
o odtworzenie stanu pierwotnego,

Roboty rozbiórkowe – skucie odparzonych tynków, demonta  istniej cych okien i drzwo
wraz z o cie nicami,
Roboty tynkarskie – wykonanie niezb dnej obrzutki
Roboty izolacyjne
Roboty instalacyjne rurowe i kablowe
Osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
Roboty termoizolacyjne
Roboty wyko czeniowe.

Cz  z wymienionych robót b dzie prowadzona na wysoko ci, a cz  w wykopach.
Dla cz ci robót konieczne b dzie wykonanie rusztowa  i/lub podestów.

6 Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych.

W zwi zku z przewidywanym zakresem robót nie przewiduje si wyst pienia okoliczno ci i
szczególnych zagro , dla których konieczne jest sporz dzenie planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z
pó niejszymi zmianami, gdy  na budowie nie b dzie zatrudnionych wi cej ni  20
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pracowników, roboty nie b  trwa y d ej ni  30 dni roboczych, a ich pracoch onno  nie
przekroczy 500 osobodni oraz nie wyst pi  prace szczególnie niebezpiecznych. – prace przy
liniach energetycznych w bezpo rednim s siedztwie stwarzaj ce warunki szczególnego
niebezpiecze stwa.

W zwi zku z przewidywanym zakresem robót mog  wynikn  nast puj ce zagro enia:

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urz dze  budowlanych, ziemnych, drogowych
- Roboty ziemne - wykopy do g boko ci 1m, jak równie  wykopy g bsze
- Monta  i demonta  rusztowa
- Roboty na wysoko ciach do 5m
- Praca urz dze  d wigowych
- Upadek przedmiotów z wysoko ci
- Ruchome cz ci maszyn oraz ostre lub wystaj ce elementy
- Transportowane pionowo materia y i elementy
- Pora enie pr dem elektrycznym
- Niew ciwe o wietlenie stanowiska pracy
- Drgania mechaniczne – wibracja
- Py y przemys owe
- Praca w wymuszonej pozycji cia a
- Praca zwi zana z przemieszczaniem r cznym i d wiganiem ci arów
- Wpadni cie do wykopu
- Potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie
- Praca w warunkach nadmiernego obci enia psychicznego
Oprócz zagro  zwi zanych z wykonywaniem robót mog  wyst pi  zagro enia zwi zane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Po ar
- Awaria maszyn lub urz dze
- Wyciek oleju lub paliwa
- Awarie sieci trakcyjnej
- Wypadek, katastrofa drogowa

7. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji
    robót niebezpiecznych

Pracownicy powinni by  przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego
pracownicy musz  by  przeszkoleni stanowiskowo przed przyst pieniem do pracy na
poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy s
odpowiedzialni za bezpiecze stwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowa  zakres zgodny z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i
robót, przepisów i norm, okre laj cych zasady bezpiecze stwa i realizacji robót budowlanych.

Szkolenia pracowników powinny by  ewidencjonowane.
Pracownicy prowadz cy roboty powinni mie  odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczaj ce ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.
Robotami mog  kierowa  tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone
Osoby wykonuj ce monta  i demonta  rusztowa  musz  posiada  wymagane uprawnienia.
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8.  rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom przy
     wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagro enia zdrowia

Roboty nale y prowadzi  wy cznie pod kierunkiem osób uprawnionych.
Stosowa  rozwi zania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwi za  uzgadnia  z
projektantami.
Teren budowy powinien by  zabezpieczony przed wej ciem osób nieupowa nionych.
Dla zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia pracowników budowlanych, dostawców
budowy i innych osób upowa nionych do wej cia na teren prowadzenia prac plac budowy
oznaczony b dzie:

Tablic  informacyjn  g ówn
Znakami informacyjnymi w miejscach prowadzenia poszczególnych robót
Plac budowy b dzie o wietlony w porach niewystarczaj cej ilo ci wiat a dziennego.

Monta  i demonta  rusztowa  -
Rusztowania systemowe powinny by  montowane z elementów systemowych i kotwione
do cian zgodnie z zaleceniami producenta na pod u ustabilizowanym i wyprofilowanym,
ze spadkiem umo liwiaj cym odp yw wód opadowych.

ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
 z potwierdzeniem protoko em odbioru technicznego.

Osoby przeszkolone dokonuj ce monta u i demonta u rusztowa  s  zobowi zane do
stosowania urz dze  zabezpieczaj cych przed upadkiem z wysoko ci.
Przed monta em i demonta em nale y wyznaczy  i ogrodzi  stref  niebezpieczn .
Demontowane elementy nale y transportowa  na dó  (zabronione jest zrzucanie). Prace s
zabronione, je li o zmroku nie zapewniono o wietlenia pozwalaj cego na dobr
widoczno  oraz w czasie g stej mg y, opadów deszczu, niegu, w czasie burzy lub wiatru
o pr dko ci wi kszej ni  10 m/s.

Nale y zapewni  i odpowiednio oznaczy  miejsce przechowywania niezb dnej ilo ci
podr cznych rodków ga niczych.
Nale y zapewni atwo dost pne miejsce, wyposa one w apteczk  i przynajmniej jeden z
pracowników na ka dej zmianie powinien by  przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
Wyra nie oznakowane i oznaczone zostan  wszystkie wykopy, bez wzgl du na ich g boko .
Wykopy g bsze ni  1m zostan  dodatkowo zabezpieczone.
Harmonogram dostaw/wywózek na potrzeby budowy powinien by  uzgadniany mi dzy
Wykonawc  i Inwestorem.
Wszystkie roboty wykonywa  zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i producentów
materia ów i rozwi za  systemowych.
Pracownikom budowy nale y zapewni  w ciwe zaplecze socjalno-sanitarne.
Wykonawca musi zapewni  w ciwe sk adowanie i gospodark  zarówno materia ami, jak i
odpadami powstaj cymi na budowie, a po zako czeniu robót powinien uprz tn  teren
budowy, doprowadzi  do stanu projektowanego lub przywróci  do stanu pocz tkowego.

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy musz  przestrzega :
ROZPORZ DZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 11

czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)
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ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

ROZPORZ DZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

ROZPORZ DZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze nia 2001 roku w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

ROZPORZ DZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 1 grudnia
1998 roku w sprawie wprowadzenia obowi zku stosowania niektórych Polskich Norm
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974)

oraz innych nie wymienionych tu przepisów okre laj cych zasady bezpiecze stwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.


