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18 . INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
      I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
    
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
OBIEKT –  Centrum przesiadkowe 
ADRES: Lewin Brzeski  ul. Kościuszki  dz.nr 736, 734/7, 737/7, 806                     
 
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES 
Ryszard Śnieżek ul. Św. Jadwigi 8 46-080 Chróścice  
Uprawnienia 247/88/Op  
 
Przed przystąpieniem do realizacji prac wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia 
poniższego warunku: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 ) wymagane jest opracowanie 
planu BIOZ w związku z wystąpieniem  w trakcie wykonywania prac objętych niniejszą 
dokumentacją następujących zagrożeń: 
urazy związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (upuszczenia narzędzi lub materiałów 
przez pracowników) 
urazy wywołane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu 
elementy konstrukcyjne 
kaleczenia przez narzędzia  oraz ostre i sterczące fragmenty elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych 
oparzenia (cięcia elementów palnikami) 
prace w warunkach dużego zapylenia 
urazy przy ręcznym transporcie (przemieszczanie, dźwiganie materiałów) 
urazy w wyniku potknięć, poślizgnięć 
W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia 
 i ich bezpośrednim sąsiedztwie kierownik budowy powinien: 
opracować i wdrożyć plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiórki 
dla każdego rodzaju robót opracować szacunek ryzyka i dostosować do tego metody 
bezpiecznego ich wykonania 
poinformować pracowników o wymaganym sposobie prowadzonych robót tak by zachowane 
było ich bezpieczeństwo 
zaplanować harmonogram wykonywania poszczególnych robót tak, by możliwe było ich 
wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
nadzorować, by na teren rozbiórki wstęp miały wyłącznie osoby upoważnione 
nadzorować czy wszyscy pracownicy posiadają odzież roboczą oraz wyposażenie stosowne 
do wykonywanej pracy i związanych z tym zagrożeń 
posiadać wykazy osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z jego datą 
prowadzić zapisy wszystkich sytuacji, w których wystąpiły naruszenia bezpieczeństwa i 
przedyskutować je z ekipą rozbiórkową   
dopilnować by montaż i demontaż rusztowań prowadzony był przez przeszkolonych, 
wykwalifikowanych pracowników   
prowadzić kontrolę stanu rusztowań, a protokoły z kontroli przechowywać  w miejscu 
rozbiórki 
KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ. 

DO PROJEKTU : BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO ORAZ ROZBUDOWA 
OŚWIETLENIA  ULICZNEGO NA TERENIE  GMINY  LEWIN BRZESKI 

 
        


