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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
Ø Realizacja  inwestycji  pod nazwą remontu elewacji budynku wymaga wykonania: 

- Odkopania Fundamentów i wykonania izolacji

- postawienia rusztowań i wykonaniu remontu elewacji frontowej

- wykonanie docieplenia elewacji tylnej metodą lekką mokrą

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Ø Na terenie działki znajduje się budynek szkoły , przylega do budynków sąsiednich ścianami

szczytowymi.

Ø Budynek znajduje się w pierzei ulicy Sienkiewicza

3.  Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
W terenie objętym opracowaniem nie występują elementy uzbrojenia podziemnego mogące stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na czas budowy należy wygrodzić teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób
nieupoważnionych, wyznaczyć i oznakować tymczasowe drogi komunikacyjne.

4.  Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót
budowlanych.
Zagrożenia mogą wystąpić:

Ø podczas wykonywania wykopu przy izolacji  fundamentów – niebezpieczeństwo osunięcia się
ścian wykopu,

Ø Podczas wykonywania robót na rusztowaniach i robót dachowych – niebezpieczeństwo upadku
i okaleczenia przez ostre krawędzie blach.

Ø potknięcie, pośliźniecie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych

Ø porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych

Ø zapylenie – podczas cięcia metalu i prac porządkowych

Ø zagrożenie upadkiem przedmiotu z wysokości – podczas prac na wysokości, upadek z góry
narzędzi, przedmiotów, materiałów itp.

Ø wypadek komunikacyjny – zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na placu budowy

Ø poparzenia – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku

5.  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać  w aktach
osobowych pracownika
Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy co
zostanie udokumentowane w załączniku do planu BIOZ.
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Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia ,
w którym integralną częścią będzie:
realizacja robót szczególnie niebezpiecznych
ryzyko na stanowisku pracy
postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia
konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie
Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby
Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci:
kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy
rękawice ochronne – do stałego korzystania

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywanie  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego
zagrożenie zdrowia.
Ø Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia na terenie

budowy w trakcie realizacji  inwestycji

Ø Obszar robót należy ogrodzić. Zakazać wstępu osobom nieupoważnionym i nie przeszkolonym.

Ø Roboty prowadzić pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia robót
budowlano montażowych.

Ø materiały niebezpieczne: nie będą stosowane
Ø przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy
Ø sprzęt p.pożarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych
Ø na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady

Ø pojemnik po zapełnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę 
Ø nie przewiduje się odpadów niebezpiecznych

Opracowanie:

Arch. Ewa Haładaj
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