
ZA  ŁĄ  CZNIK     NR     7  

METRYKA OPRACOWANIA
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

============================================

OBIEKT:           BUDYNEK STRA śNICY OSP ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM, 
PARKINGIEM  DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. 
MASZTY FLAGOWE Z FUNDAMENTEM .     

LOKALIZACJA:    LIGOTA PRÓSZKOWSKA, ul.SZKOLNA, dz. nr 521/1; 417/1,k.m.5.
                       
                               
INWESTOR :       URZĄD MIEJSKI w PRÓSZKOWIE, ul.OPOLSKA 17,46-060 PRÓSZK ÓW

autor opracowania- “planu bioz”
projektant - mgr inŜ. Maciej Osada

Kluczbork, grudzie ń 2009 r                                                                autor: M.Osada



OPIS TECHNICZNY
          do informacji o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie budynku 
StraŜnicy OSP w Ligocie Prószkowskiej ul. Szkolna dz. nr 521/1 k.m. 5.

1.Zakres robót wraz z kolejnością realizacji dla całego zamierzenia budowlanego. 

-zdjęcie humusu

-wykonanie wykopów pod fundamenty

-wykonanie ław fundamentowych 

-wykonanie cokołów fundamentowych z lanego betonu wraz z trzpieniami Ŝelbetowymi 

-murowanie ścian przyziemia z pustaków ceramicznych wraz z trzpieniami i wieńcami 
Ŝelbetowymi 

-murowanie kominów spalinowych i wentylacyjnych

-wykonanie drewnianej w formie dźwigarów konstrukcji  więźby dachowej wraz z 
pokryciem

-wykonanie docieplenia styropianem ścian zewnętrznych

-zagospodarowanie terenu wokół budynku w granicach działki  Inwestora

-wykonanie fundamentów pod ściany działowe, podłoŜy betonowych i posadzek 
cementowych

-montaŜ ścianek działowych z cegły dziurawki.

-zabezpieczenie izolacyjne i ochronne elementów konstrukcyjnych w budynku

-wykonanie instalacji wewnętrznych branŜy sanitarnej i elektrycznej

-wykonanie tynków ścian i sufitów podwieszanych

-montaŜ stolarki okiennej, drzwiowej, bramowej i wyłoŜenie posadzek

2.Na działce budowlanej nr 521/1 nie ma innych obiektów budowlanych podlegających 
adaptacji czy rozbiórce.

3.Na działce budowlanej nr 521/1 nie występują elementy zagospodarowania, które mogą 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.Kolejność realizacji prac budowlanych

-ogrodzenie terenu budowy i zainstalowanie tablic informacyjnych i w.c. dla robotników.

-montaŜ urządzeń budowlanych i sprawdzenie skuteczności ich działania

-roboty przygotowawcze ziemne i fundamentowe 



-roboty murarskie i Ŝelbetowe ścienne 

-roboty wykonawcze konstrukcji pozycji Ŝelbetowych, monolitycznych -wieńców

-roboty dachowe -wykonanie drewnianej więźby dachowej

-roboty pokrywcze-montaŜ pokrycia z dachówki ceramicznej, rynien i rur spustowych

-montaŜ instalacji elektrycznej n/n

-montaŜ instalacji wod-kan , c.o. gazowego

-wykonanie zewnętrznych przyłączy wod-kan, energetycznego n/n, fundamentu i zbiornika 
na gaz propan-butan z przyłączem gazowym do budynku

-roboty tynkarskie , posadzkowe i malarskie

-wykonanie prób szczelności instalacji wod-kan i c.o. gaz

5.Przewidywane zagroŜenia mogące wystąpić podczas  realizacji robót budowlanych to : 

-przy wykopach fundamentowych zwrócić uwagę na  ewentualne występowanie 
podziemnego uzbrojenia terenu( szczególnie na podziemny kabel energetyczny n/n 
biegnący w poprzek działki, który naleŜy wpierw zdemontować) .W przypadku natrafienia 
na inne, nie wykazane na mapie -podziemny przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny lub inny 
energetyczny naleŜy bezzwłocznie powiadomić kierownika budowy i wykonać obejścia 
zgodnie ze sztuką budowlaną 

-upadki z wysokości pow. 3,0 m. przy wykonywaniu ścian, trzpieni i wieńców Ŝelbetowych 
montaŜu konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego

-przy robotach związanych z montaŜem i uruchamianiem instalacji elektrycznej n/n
 występuje niebezpieczeństwo poraŜenia prądem.

-podczas stosowania maszyn budowlanych /wciągarki, wbt, młoty/ występuje moŜliwość 
uszkodzeń mechanicznych  ciała poprzez przygniecenia wciąganym materiałem.

-przy robotach murarskich i stropodachowych mogą powstać skaleczenia, stłuczenia i 
zasłabnięcia związane równieŜ z poziomym transportem materiałów budowlanych .

-przy robotach wykończeniowych istnieje niebezpieczeństwo zatrucia oparami w związku 
ze stosowaniem  róŜnych środków chemicznych i występowaniem w nich niewiadomych 
pierwiastków chemicznych.

6.Środki zapobiegawcze powstawania zagroŜeń
-Na czas wystąpienia w/w zagroŜeń oraz na czas trwania budowy obiektu zostanie on 
oznakowany taśmą biało-czerwoną BHP w odległości 4,0 m od ścian budynku. Taśma 
zostanie powieszona na słupkach drewnianych na wys. 1,0 m. Oprócz tego z kaŜdej 
strony budynku zostanie w widocznym miejscu powieszona tablica ostrzegawcza „Teren 
budowy. NieupowaŜnionym wstęp wzbroniony” i tablica informacyjna budowy wraz z 
numerami telefonów do Policji, StraŜy PoŜarnej, Pogotowia Ratunkowego, kierownika 



budowy i inwestora oraz PIP.   

-rusztowania prefabrykowane po uŜyciu kaŜdorazowo muszą być sprawdzone i odebrane 
przez osoby uprawnione.

-drogi komunikacyjne, klatki schodowe zabezpieczyć trwałymi barierami.

-wszelkie urządzenia mogą podłączać osoby uprawnione. 

-stosować materiały i urządzenia posiadające atesty lub dopuszczenia do uŜytkowania.

-stosować odpowiednią kolejność robót budowlanych, które naleŜy powierzać osobom 
posiadającym stosowne  kwalifikacje zawodowe

-po zakończeniu prac budowlanych dokonywać odbiorów robót zanikających i będących
powiązanych technologicznie z innymi robotami celem zachowania ciągłości wykonania.

-naleŜy stosować odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy a roboty prowadzone 
wewnątrz obiektu chronić przed chłodnym powietrzem.

-zapewnić robotnikom toaletę i pomieszczenie socjalne wraz z wodą z wodociągu.

7.KaŜdy z pracowników zatrudnionych na budowie będzie mógł przystąpić do pracy po 
przeszkoleniu przez kierownika budowy pod kątem przepisów BHP i bezpiecznych metod 
pracy przy robotach na budowie ,co zostanie potwierdzone wpisem na listę BHP  i 
podpisem przeszkolonego pracownika. NaleŜy utrzymać właściwy front robót budowlanych 
co pozwoli na uniknięcia sytuacji konfliktowych.

8.Nie przewiduje się przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na 
terenie budowy.

9.Dokumentacja budowlana wraz z dziennikiem budowy będzie przechowywana w 
tymczasowym pom. gospodarczym na terenie budowy

10.NaleŜy dbać o porządek na budowie-materiały budowlane muszą być poukładane na 
paletach, sztaplach zgodnie z ich wytrzymałością  i cechami charakterystycznymi w 
odległości większej niŜ 5,0 m od budynku.

11.Budowę obiektu naleŜy realizować zgodnie z zatwierdzonym w Starostwie Powiatowym 
w Opolu projektem budowlanym.
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