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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ramach budowy będą występować następujące roboty stwarzające
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
1. Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego
2. Roboty wykonywane w ciągu ciągów komunikacyjnych
Dla prowadzonych robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i
warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniając m.in.
następujące informacje:
ZUbezpieczenie terenu budowy
Teren budowy powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być
utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów. Szerokość dróg
komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków
transportowych i natężenia ruchu. Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego
oraz przystanki, przejścia itp. Objęte obszarem budowy, a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikającymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, będą
podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków
nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odśnieżanie, wywóz śniegu itp.)
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
znaki pionowe, poziome, zapory, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
OchronU środowiskU w czUsie wykonywUniU robot.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych wykonawca będzie:
 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
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terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i
uciążliwości dla osób i dóbr publicznych i innych, wnikających ze
skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i
dróg dojazdowych.
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru
Lokalizację baz i warsztatów wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.
Ze względu na lokalizację inwestycji wykonawca zastosuje takie
maszyny, urządzenia oraz technologie i zabezpieczenia, które nie
spowodują trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska w
odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27.04.2001 oraz Ustawy - O odpadach.
OchronU przeciwpożUrowU
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
MUteriUły szkodliwe dlU otoczeniU
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
ich szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają
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tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji.
Bezpieczeństwo i higienU prUcy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan „BIOZ”) wynikający z art. 21a
Prawa Budowlanego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
27.08.2002 Dz.U.Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić
uwagę, aby:
 Operatorzy sprzętu ciężkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia
 Należy opracować projekt organizacji robót
 Teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony
ogrodzeniem
 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami
napowietrznymi energii elektrycznej
 Skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny być zabezpieczone
przed dostępem osób niepowołanych
 Haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane
 Wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone
 Pracownicy na budowie winni być przeszkoleni i wyposażeni w
kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne
 Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka
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