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INFORMACJA BIOZ
Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego
obiektu budowlanego, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
"PLAN BIOZ".
1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna usunięcia przyczyn
zawilgocenia piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 1939/3 obręb
0001, Nakło nad Notecią.
2.Imię i nazwisko inwestora:
Gmina Nakło nad Notecią
Ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie
3.Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informacje.
mgr inż. Marcin Zwierzykowski
Plac Wolności 21
88-400 Żnin
4.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
Realizacja zgodnie z opisem do dokumentacji oraz załączoną częścią rysunkową.
5.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Działka objęta opracowaniem jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
6.Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie zewidencjonowane instalacje w budynku w obrębie miejsca realizowanych prac oraz nie
zewidencjonowane instalacje podziemne w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.
7.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych określających skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania.
7.1 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
• możliwość przygniecenia ciężkimi elementami,
• zagrożenie upadkiem z wysokości,
• zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
• zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z
projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
• zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,
• zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
• zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
• zagrożenia dla osób przebywających w terenie publicznym,
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wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie
ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na
budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania inwestycji. Skala zagrożeń
jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania
procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji
pracowników.
upadek z wysokości :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsca występowania zagrożenia to: szalunki, drabiny, praca na wysokości,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
porażenie prądem elektrycznym :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsca występowania zagrożenia to: elektronarzędzia, kable przesyłające energię
elektryczną,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie,
skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: ostre krawędzi detali, szalunki,
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie,
uderzenie i przygniecenie:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, prawdopodobieństwo niewielkie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia: przy robotach montażowych, przy transporcie
ręcznym, przy składowaniu materiałów,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
spadające przedmioty:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: wykopy, budynek ,
urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: wykopy, roboty izolacyjne, roboty montażowe i
zbrojarskie,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie upadek pracownika z wysokości,
7.2 Instruktaż pracowników
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio
przed przystąpieniem do realizacji robót związanych przedmiotową inwestycją należy
przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:
1. określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
2. szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas
realizacji robót i przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia
7.3 Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
W prowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG

DWG

– Marcin Zwierzykowski
Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
tel.52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy,
- zadbać o dobrą komunikację na terenie rozbiórki (wyznaczenie dojścia pracowników,
oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub
poszkodowanych).
Ponadto prace należy przeprowadzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo a w
szczególności:
7.3.1 Roboty na wysokościach
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1
m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z
wysokości. Przepis stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk. Pomosty robocze,
wykonywane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. Otwory w ścianach
zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje
się powyżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone
balustradą. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości ok. 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony
krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny
uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.
7.3.2 Rusztowania robocze
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z
elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod
względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być
wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane
uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Na rusztowaniu powinna być
umieszczona tablica określająca:
wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obciążenia pomostów i
konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:
-posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty
oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
-posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
-zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
-zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego
wysiłku,
-posiadać poręcz ochronną.
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. W przypadku odsunięcia rusztowania
od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Udźwig
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urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Przed montażem lub demontażem rusztowań
należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione:
-jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,
-w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
-w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest
zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione.
7.4. Roboty rozbiórkowe
W ramach robót przygotowawczych teren rozbiórki należy ogrodzić siatką o wyk oskości min.
1,50m. Wjazd na teren budowy powinien być zabezpieczony zamykaną bramą. Teren
budowy należy oznakować, w sposób widoczny, znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informującymi osoby postronne o prowadzonych robotach. Wszelkie instalacje należy
odłączyć od zewnętrznych sieci zasilających.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z
programem rozbiórki i poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Pracowników
zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony BHP (kaski,
szelki, rękawice, okulary ochronne itp.). Sprzęt ochronny osobistej pracowników powinien
posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i
przechowywania.
Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty
należy przerwać.
Wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w
trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywoływało nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.
Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dołu.
Należy zapewnić dostęp do telefonów alarmowych oraz apteczki.
Dojazd Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej.
7.5. Nadzór i organizacja budowy
W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników robót i numery ich uprawnień,
kierowników obiektów oraz generalnego wykonawcę i podwykonawców oraz koordynatora
robót. Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę
na budowę mistrzów budowlanych. Rodzaje zawodów, występujących na budowie:
pracownicy wyspecjalizowani w robotach rozbiórkowych posiadających odpowiednie
szkolenie.
8.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy powinni
posiadać aktualne przeszkolenie BHP oraz ważne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do
pracy na wysokościach. Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których
występują zagrożenia, należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie
instruktażu na stanowisku pracy i fakt ten należy odnotować i potwierdzić przez pracownika w
karcie szkolenia.
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8.1 Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przez zagrożeniami
Istnieje konieczność stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony
indywidualnej, zabezpieczających przez skutkami zagrożeń:
a/ kamizelki ostrzegawcze pomarańczowe przy wszystkich rodzajach prac,
b/ rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
c/ obuwie ochronne,
d/ kaski ochronne,
e/ maski ochronne przy robotach izolacyjnych i antykorozyjnych,
f/ szelki przy pracach na wysokości.
8.2 Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
Wszystkie prace wymienione w pkt. 4.0 należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem
Kierownika Robót lub wyznaczonych Majstrów Robót lub osoby upoważnionej przez nich z
odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP. Rusztowania przed przystąpieniem do robót
powinny być sprawdzone (odebrane) przez Inspektora Nadzoru.
9.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
a/ odpowiednia organizacja prac,
b/ rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej, wodociągowej,
etc.),
c/ prace powinny być prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników i
kierownictwo nadzoru,
d/ używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi,
e/ odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników,
f/ stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty i aprobaty
techniczne,
g/ odpowiednio wyposażony punkt ppoż.,
j/ wyznaczone drogi ewakuacyjne,
k/ wyznaczone punkty poboru wody.
O ile zakres robót budowlanych w trakcie realizacji spełnia wymagania zgodne z Art. 21a pkt. 1a
Prawa Budowlanego – sporządzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ nie jest wymagane.
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