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CZĘŚĆ IV       
 

 INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

 
 
1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  
 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w 
następującej kolejności:  
- oznakowanie robót drogowych i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami 
nieupoważnionymi;  
- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej 
- wytyczenie planowanej inwestycji w terenie przez uprawnionego geodetę;  
- zdjęcie niezbędnej ilości humusu oraz wykonanie koryta pod drogę, parking, chodnik, place 
- wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową;  
- wykonanie kanalizacji deszczowej;  
- budowa projektowanych terenów utwardzonych 
- montaż elementów małej architektury 
- wykonanie trawników i nasadzeń 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
 

W obrębie prowadzonych robót znajduje się ciąg pieszo jezdny o nawierzchni asfaltowej, 
który wymaga rozbiórki.  
 
3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 

Nie występują 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  
 
W trakcie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
- w trakcie wykonywania wykopów o głębokości większej niż 1,5m – przysypanie lub  
  wpadnięcie do wykopu  
- kołowy ruch publiczny i budowlany – wypadki drogowe 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów  
 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  
    niebezpiecznych  
 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach  
okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio 
przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 
przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na :  
- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac 
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- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas  
  realizacji robót.  
- przedstawienie metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia  
  życia lub zdrowia.  
 
6.Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze  
 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:  
- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej taśmą  
  ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy – Osobom postronnym wstęp  
  wzbroniony”  
- Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy  
- Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 
  pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych  
- Zaleca się aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem automatycznie wysyłały sygnał  
  dźwiękowy  
-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do  
  identyfikacji należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne  
  ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu    
  trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy i Policję.  
 
7. Uwagi  
 

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie 
budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić  
lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 
specyfikę obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp, 
zawierające następujące informacje:  
-Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów  
 komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu   
  ratunkowego  
-Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót  
-Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji    
  inwestycji  
- Informacji dotyczącej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających  
  zagrożenie  
- Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy  
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych za pobiegającym niebezpieczeństwom  
  wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych   
  do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  
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