
Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

A) Strona tytu³owa:

Nazwa: Budynek wielofunkcyjny z budynkiem gospodarczym
Adres: Bia³a, ul. Moniuszki 3, dzia³ki 931/932.
Inwestor: Urz¹d Miejski w Bia³ej, 48-210 Bia³a, Rynek 10.
Autor: mgr in¿. arch. Dariusz Gwizdek, 45-267 Opole, ul. Grota-Roweckiego 5c/8

B) Czêœæ opisowa:

1) Zakres robót dla ca³ego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoœæ realizacji 
poszczególnych obiektów. 
- Przygotowanie Placu budowy wraz z jego ogrodzeniem ,oznakowaniem i oczyszczeniem.

-Wykonanie remontu konstrukcji budynku wielofunkcyjnego.
- Roboty rozbiurkowe zwi¹zane z czêœci¹ œcian dzia³owych, schodów wewnêtrznych 
i zewnêtrznych, czêœci stropów    
-Wykonanie robót zwi¹zanych z  uzupe³nieniem stropów, zamontowaniem stalowych podci¹gów 
i nadpro¿y, zamurowaniem i poszerzeniem otworów komunikacyjnych, uzupe³nieniami 
i wybudowaniem komina. 
-Wykonanie robót murowych w obrêbie budynku gospodarczego.
-Wykonanie zewnêtrznych schodów ¿elbetowych.
-Wykonanie ¿elbetowych schodów do piwnicy i fundamentu pod komin
-Wykonanie stalowych schodów miêdzy parterem i piêtrem.
-Wykonanie drewnianych schodów na poddasze.
-Impregnacja wiêŸby i remont poszycia dachu.
-Wykonanie œcian dzia³owych.
-Roboty instalacyjne, wykonanie instalacji wewnêtrznych
-Wykonanie izolacji poziomych i podk³adów posadzkowych.
-Monta¿ stolarki okiennej i wewnêtrznej
-Roboty tynkarskie wewn¹trz
-Roboty malarskie i impregnacyjne wewn¹trz.
-Wykonanie ocieplenia elewacyjnego, wyprawy tynkarskie  zewnêtrzne, monta¿ parapetów, 
odtworzenie opasek okiennych.
-Remont obróbek blacharskich rynien, instalacji odgromowej.
-Bia³y monta¿.
-Roboty zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu.  
Kolejnoœæ realizacji poszczególnych obiektów:
Priorytetowym obiektem jest budynek wielofunkcyjny, nastêpnie nale¿y realizowaæ prace 
zwi¹zane z budynkiem gospodarczym.
2) Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych:
Na dzia³ce usytuowane s¹ dwa obiekty:
dwukondygnacyjny  budynek wielofunkcyjny o pow. zab. 136m2: 
i parterowy budynkek gospodarczy o pow. zab. 47m2.

-Wykonanie wykopów (odcinkami wg technologii robót),
-Wzmocnienie skarp wykopów,
-Okresowe podparcie na czas wykonywania robót spêkanych œcian piwnicznych
-Wykonanie pali i oczepów,
-Wykonanie naprawy rys na œcianach piwnic.
-Wykonanie izolacji pionowych oraz poziomych,
-Wykonanie drena¿u,
-Zasypanie wykopów,
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3) Wskazanie elementów zagospodarowania dzia³ki lub terenu które mog¹ stwarzaæ 
zagro¿enie  bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi.
Budynek wielofunkcyjny ze wzglêdu na lichy stan techniczny, przy nieodpowiednim 
prowadzeniu prac mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla ludzi. 
4) Wskazanie dotycz¹ce przewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas realizacji 
robót budowlanych okreœlaj¹cych skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz miejsce i czas ich 
wystêpowania.   
Podczas realizacji robót zagro¿enie mo¿e wyst¹piæ przy:
-Wykonywaniu wykopów wokó³ budynku wielofunkcyjnego  w celu wykonania remontu i 
zaizolowania fundamentów tego obiektu, zw³aszcza w bliskoœci budynku gospodarczego.- 
Ryzyko osuniêcia ziemi.
-Prowadzeniu prac ziemnych w bliskoœci istniej¹cych sieci.
-Podczas prac polegaj¹cych na osadzaniu elementów nadpro¿y, podci¹gów i elementów 
stropów a tak¿e podczas monta¿u stalowych elementów schodów itp..- Ryzyko osuniêcia siê 
ciê¿kich elementów.
-Podczas wszelkich prac zwi¹zanych z remontem poszycia dachu, wykonywania prac 
termoizolacyjnych, wykonywania wyprawek tynkarskich zewnêtrznych, wymiany stolarki 
okiennej itp -ryzyko upadku z wysokoœci wiêkszej ni¿ 5m.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy powinni odbyæ najpierw ogólne szkolenie BHP,  nastêpnie przed rozpoczêciem 
poszczególnych robót powinni przejœæ szkolenie na placu budowy z uwzglêdnieniem 
przewidywanych prac dla poszczególnych pracowników i stanowisk. Szkolenie stanowiskowe 
powinno byæ pisemnie potwierdzone.Szkolenia powinny byæ prowadzone przez osoby 
uprawnione, jeœli szkolenie dotyczy prac monta¿owych to w uzgodnieniu ze specjalist¹ BHP. 
6) Wskazanie œrodków technicznych  i organizacyjnych zapobiegaj¹cym 
niebezpieczeñstwom  wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie w tym zapewniaj¹cym 
bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek po¿aru  
awarii i innych zagro¿eñ. 

 

-Œciany wykopów ziemnych powinny byæ zabezpieczone profilami stalowymi z rozwarciem  
zgodnymi z obowi¹zuj¹cymi normami,( ) ich stan sprawdzany na bie¿¹co. 
-Wykopy prowadzone w bliskoœci sieci powinny byæ prowadzone  rêcznie.
-Wszelkie rusztowania do prac na wysokoœci powinny odpowiadaæ norm¹: drewniane rodzinie 
norm :BN-70/9082-02,03,04,06,07, stalowe PN-78/M-47900.01,02.
-Pracownicy pracuj¹cy na wysokoœci powinni posiadaæ odpowiednie  zabezpieczenia, byæ 
dopuszczeni do prac na wysokoœci na podstawie badañ lekarskich i przestrzegaæ zasad BHP.
-Na terenie budowy nale¿y zapewniæ jasny uk³ad komunikacyjny i oznakowane drogi ewakuacji.
- Na terenie budowy powinien siê znajdowaæ: telefon, oznakowany punkt ze œrodkami pierwszej 
pomocy i oznakowany punkt ze œrodkami przeciwpo¿arowymi.

7)Uwagi koñcowe:

- W³aœciwa organizacja placu robót,
-Wygrodzenie i oznakowanie terenu prac,rowadzenie robót pod sta³ym nadzorem osoby 
uprawnionej i doœwiadczonej przy tego typu pracach specjalistycznych,
-Stosowanie sprzêtu i materia³ów posiadaj¹cych wymagane atesty, œwiadectwa i aprobaty,
-Przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP,
-Stosowanie œrodków ochrony indywidualnej pracowników,

BN-72/8992-01

-W przypadku wyst¹pienia zagro¿enia bezpieczeñstwa ¿ycia i zdrowia nale¿y niezw³ocznie 
opuœciæ stanowisko pracy i podj¹æ dzia³ania minimalizuj¹ce skutki zagro¿enia.
-Teren zlokalizowany jest w miejscu dostêpnym dla s³u¿b ratowniczych, potencjalna ewakuacja 
osób lub mienia nie bêdzie wymaga³a podejmowania szczególnych dzia³añ.  

-Prace nale¿y prowadziæ z zachowaniem przepisów bhp oraz zasadami wiedzy technicznej.
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