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INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

sporządzona  na  podstawie   Rozporządzenia ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr
89 poz. 414, z późn. zm.)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

– wykonanie utwardzenia terenu (place, chodniki, odtworzenie drogi) (KATEGORIA XXII)
– wykonanie odwodnienia placów (KATEGORIA XXII)
– wykonanie murów oporowych (KATEGORIA VIII)
– demontaż i ponowny montaż ogrodzenia (KATEGORIA VIII)
– montaż stalowych balustrad na murach oporowych (KATEGORIA VIII)
– montaż barier drogowych z pochwytem (energochłonnych) (KATEGORIA VIII)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W granicach terenu objętego opracowaniem występują dwa obiekty: hala magazynowa oraz wiata.

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Ruch technologiczny zakładu: pojazdy na obiektach bezpośrednio sąsiadujących i istniejącym placu

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Występują zagrożenia dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 , z późn. zm.) - ponieważ:

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych:

-  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko
powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi,  a  w  szczególności  przysypania  ziemią  lub
upadku z wysokości – prace przy wykonywaniu murów oporowych

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie występuje

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występuje

-  prowadzonych  w  pobliżu  linii  wysokiego  napięcia  lub  czynnych  linii  komunikacyjnych  – nie
występuje

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników -  nie występuje

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach -  nie występuje

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie występuje

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie występuje

- wymagających użycia materiałów wybuchowych - nie występuje

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – nie występuje

b) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy
nich  zatrudnionych  co  najmniej  20  pracowników  lub  pracochłonność  planowanych  robót  będzie
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przekraczać 500 osobodni  -  przewidywana ilość prac budowlanych przewiduje przekroczenia tych
wartości.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych

Pracowników  przeszkolić  powinien  uprawniony  personel  techniczny.  Pracownicy  prowadzący  roboty
specjalistyczne i wysokościowe powinni mieć odpowiednie uprawnienia i badania zdrowotne.

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.

-  przed  rozpoczęciem robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne,  przejścia  i  dojścia  i  odpowiednio  je
oznakować
-  wykorzystywać  urządzenia  sprawne  oraz  takie,  które  określa  się   jako  podlegające  dozorowi
technicznemu
- wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją
- wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochronny osobisty
- na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika
- zapewnić należyty dozór techniczny 
- wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną.
Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  technologii  zamiennych  gwarantujących  założone  w
projekcie parametry. 
- każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczno- budowlanym znajdującym się na budowie.
-  roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.  Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki
Socjalnej  z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- w realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem materiałów  służących  ochronie
przeciwpożarowej

Tychy,  maj 2021

opracował:
 mgr inż. arch. Robert Skitek 
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