INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANŻA: SANITARNA

OBIEKT – BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PARKINGU NA POTRZEBY
POWIATOWEJ PŁYWALNI W PAJĘCZNIE
ADRES OBIEKTU– OBRĘB MIASTO PAJĘCZNO, UL. SIENKIEWICZA
DZ. NR EWID. 4390/1, 4389/4
INWESTOR

- POWIATOWA PŁYWALNIA W PAJĘCZNIE
UL. SIENKIEWICZA 5, 98-330 PAJĘCZNO

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE - mgr inż. ŁUKASZ MODLIŃSKI
ADRES PROJEKTANTA: UL. KILIŃSKIEGO 39A, 98-330 PAJĘCZNO

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Podczas wykonywania budowy kanalizacji deszczowej dla parkingu na potrzeby
Powiatowej Pływalni w Pajęcznie należy wykonać następujące roboty:
- roboty ziemne - wykopy
- montaż piaskownika, separatora oraz studni na wodę podczyszczoną
- obsadzenie studzienek kanalizacyjnych
- wykonanie podsypki
- ułożenie i połączenie rur w wykopie
- zasypywanie wykopów
- wyrównywanie terenu
2. Wykaz obiektów budowlanych
Na działce znajduje się budynek Powiatowej Pływalni w Pajęcznie, oraz budynki
gospodarcze.
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie.
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsc i czas ich
występowania.
- zagrożenie przy pracach montażowych w wykopach – możliwość osunięcia się
gruntu,
- możliwości zagrożenia wypadkiem podczas transportu materiałów na plac
budowy,
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
- określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
zabezpieczającej przed skutkiem zagrożeń.

- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrozeń.
Przy realizacji projektowanych rurociągów nie występują strefy szczególnie
niebezpieczne. Elementy mogące stwarzać zagrożenie zostaną oznakowane w
czytelny sposób „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY”, „ TEREN BUDOWY WSTĘP
WZBRONIONY” Teren prowadzonych prac zostanie wygrodzony i zabezpieczony
barierami. W pomieszczeniu ogólnodostępnym znajdować się będzie apteczka
pierwszej pomocy (podczas szkolenia pracowników należy wszystkim przypomnieć
o zasadach udzielania pierwszej pomocy i konieczności szybkiego wezwania służb
ratowniczych)
Wnioski końcowe:
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r) rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu BIOZ przez
Kierownika budowy lub Inwestora z uwagi na wykonywanie wykopów o ścianach
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5m o których mowa w
szczególnym zakresie robót budowlanych w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 ustawy
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