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1. Podstawa prawna.

• Prawo budowlane art. 20 ust. 1 pkt.1b, art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r (Dz.U. Nr 106 z 2000r, poz. 1126, z późniejszymi zamianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

2. Część opisowa.

2.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji robót.

• zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcie robót budowlanych,

• zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy,

• rozbiórka części ścian zewnętrznych, ścianek działowych,

• naprawa, wzmocnienie uszkodzonych rygli i płyt stropowych, belek, słupów,

• rozbiórka istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej,

• zamurowanie odpowiednich otworów okiennych, drzwiowych,

• wykonanie wykopów, fundamentów, ścian fundamentowych,

• wykonanie ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, ściany osłonowej na dachu, 

wieńców, nadproży,

• podparcie istniejącego stropu,

• rozbiórka kominów na dachu, murków,

• wykonanie, montaż konstrukcji dachu stalowego nad istniejącym 

stropodachem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej dachu,

• wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej, 

• wykonanie obróbki blacharskiej dachu,

• wykonanie ścian działowych,

• wykonanie posadzek, tynków, sufitów podwieszonych,

• wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, 

wentylacyjnej, c.o, c.w.u,



• montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

• wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych (izolacji cieplnej ścian 

zewnętrznych, tynku),

• wykonanie wewnętrznych prac wykończeniowych (posadzek, tynków, powłok 

malarskich),

• wykonanie miejsca gromadzenia odpadów,

• wykonanie parkingów, placu manewrowego, dróg, chodników,

• wykonanie prac porządkowych na placu budowy,

• wykonanie terenów zielonych, trawników,

  

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się budynek magazynowo 

- biurowy.

2.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• strefa składowania materiałów budowlanych,

• przyobiektowa wytwórnia masy betonowej i zaprawy,

• drogi transportu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych,

2.4. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych.

• montaż przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego, wodnego,

• roboty ziemne, wykopy i składowanie urobku,

• roboty murarskie,

• roboty montażowe, w szczególności montaż elementów dachu stalowego, 

pokrycia dachu,

• prace na wysokości,

• strefa pracy ciężkiego sprzętu budowlanego,



• prace sprzętu zmechanizowanego,

• strefy składowania materiałów budowlanych,

• drogi transportu materiałów budowlanych.

2.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

    Należy  powołać  kierownika budowy.  Kierownik  powinien opracować  plan „BiOZ” i

prowadzić  dziennik  budowy.  Poprawnie  zagospodarować  plac  budowy  i  wywiesić

odpowiednie tablice informacyjne, ostrzegawcze i instruktażowe. Budowę zaopatrzyć w

sprzęt pierwszej pomocy, BHP i p.poż., sanitarny (WC) Przed przystąpieniem do robót

budowlanych  przeprowadzić  branżowe  szkolenie  pracowników  pod  względem  BHP.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w odpowiednich przepisach

branżowych. Pracownicy są obowiązani  te przepisy znać i  stosować.  Znajomość tych

przepisów  powinna  być  potwierdzona  branżowymi  zaświadczeniami  kwalifikacyjnymi.

Ponadto  każde  przedsiębiorstwo  wykonawcze  ma  obowiązek  posiadać  i  stosować

instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymogami BHP.      

      Należy stosować sprawny i odpowiedni sprzęt budowlany. Należy stosować materiały

posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace

przy  budowie  i  w  pobliżu  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu  należy  prowadzić  w

obecności i pod nadzorem odpowiednich służb technicznych.

     Należy stosować  odpowiedni  sprzęt  BHP przy pracach ogólnych i na wysokości.

Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć. 

     W trakcie robót  elektrycznych,  lub  w pobliżu  przewodów  pod  napięciem należy

odłączyć zasilanie. W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie tablicy

budowlanej.


