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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych etapów
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy systemu wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w hali IV w Gliwicach przy ul. Karola Miarki 12-14.
Część obiektu objętego wnioskiem pełni funkcję laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz
Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.
Kolejność realizacji :
a. Prace rozbiórkowe
b. Przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych
c. Roboty budowlane wykańczające
d. Prace porządkowe
1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Pomieszczenia objęte wnioskiem są położone wewnątrz budynku.
1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementów, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania.
Na podstawie art.21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. oraz §6. ust. 1.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r.
ustalono, że robotami budowlanymi, których charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są :
a. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości.
b. upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, itp.
c. upadki elementów rusztowań podczas demontażu, montażu,
d. porażenie prądem przy użyciu elektronarzędzi,
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1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Roboty związane z budową i rozbiórkami powinny być wykonane przez odpowiednio
przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór
prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. Wszystkie prace
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż, m. in.: ogrodzić teren,
zawiesić tablicę informacyjną i zamontować sprzęt p.poż. W czasie wykonywania robót
należy prowadzić dziennik budowy zgodnie z przepisami.
1.6. 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, sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń
Teren budowy ogrodzić, gruz i materiały rozbiórkowe odwozić sukcesywnie. Materiały
budowlane składować w sposób bezpieczny.
Drogi pożarowe utrzymywać drożne i przejezdne.
Stosować rusztowania zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie urządzenia
techniczne powinny posiadać wymagane dopuszczenia, atesty i badania techniczne.
Umieścić tablicę informacyjną oraz sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
„BIOZ”.
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