Informacja dotycząca
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego
REMONT BUDYNKU OSP W CZERWONEJ WODZIE – WYKONANIE ELEWACJI.
dz. nr 1781, Obr. Czerwona Woda, AM4, 59-942 Czerwona Woda

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

Imię i nazwisko oraz adres osoby, sporządzającej informację BIOZ
mgr inż. Tomasz Kozłowski
ul. Wolności 93
59-830 Olszyna

1)
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów:
- remont elewacji budynku OSP w Czerwonej Wodzie,
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej,
- wykonanie murku oporowego przy wjeździe do garażu.
2)
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Przedmiotowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
3)
Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Stałe elementy zagospodarowania terenu nie występują. Tymczasowym elementem
zagospodarowania placu budowy stwarzającym zagrożenie będą rusztowania elewacyjne
(zabezpieczenie prac przy remoncie elewacji). Rusztowania wymagać będą wygrodzenia terenu,
osiatkowania i zadaszenia nad wejściami do budynku.
4)
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
Prace na wysokości stanowiące zagrożenie dla pracowników, użytkowników obiektu oraz osób
trzecich.
5)
Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót:
Strefa rusztowań musi być wygrodzona, oznakowana i oświetlona (oznakowanie i oświetlenie
przeszkodowe musi być uzgodnione z zarządcą i właścicielem terenu). Zajęcie części chodnika
uzgodnić z właścicielem nieruchomości i zarządcą drogi.
6)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
7)
Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi:
Zakres stosowanych materiałów nie stanowi zagrożeń chemicznych w trakcie robót. Odpady
poremontowe przekazać do utylizacji MPO. Protokoły utylizacji zachować w dokumentacji
budowy.
8)
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:
Daszki i siatki zabezpieczające oraz wygrodzenie placu budowy. Oznakowanie i oświetlenie
przeszkodowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze. Należy opracować „Planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia” przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych.
9)
Zalecenia ogólne:
Kierownik budowy musi opracować „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” oraz określić
warunki prowadzenia robót.

