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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA
I  OCHRONY  ZDROWIA

Obiekt :  Budynek ryglowy zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Siedlickiej 3

Inwestor :  Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Autor opracowania: inż. Marian Adamek
                                upr. bud. nr GT-III-630/24/75
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CZĘŚĆ  OPISOWA

Podstawa opracowania : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.
2003. Dz. U. Nr 120 , poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót w przedmiotowym zamierzeniu budowlanym obejmuje
rozbiórkę budynku.

2. W skład istniejących obiektów budowlanych wchodzą:
- budynek ryglowy o funkcji mieszkalnej

3. Istniejące elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia
     dla ludzi.

4. Potencjalne zagrożenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego mogą

wystąpić przy rozbiórce elementów dokonywanych z rusztowań.
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
stosować odpowiednie zabezpieczenia.

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zostać przeszkoleni w zakresie:
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski,
rękawice, odzież i obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary
ochronne, prace na wysokości – pasy ochronne),
- obowiązków pracownika i wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty;
uwaga : jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady.
Brygadzistów wyznacza kierownik budowy.
- przejść przeszkolenie na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6. W trakcie wykonywania prac w miejscach gdzie znajdują się robocze
wejścia, należy wykonać kładki zabezpieczone obustronnie poręczami do
wysokości 1,1 m.

     Miejsce robót oznakowane powinno zostać tablicami ostrzegawczymi.
     Teren wykonywania robót powinien zostać wydzielony ogrodzeniem
     pełnym.



-3-

Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny
być przechowywane w biurze kierownika budowy.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać opracowany
przez kierownika budowy.

Opracował: inż. Marian Adamek.
Gdańsk, listopad 2006.



Gdańsk, listopad 2006.

OŚWIADCZENIE

      Na podstawie art. 20 , ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oświadczam,
że:

Projekt budowlany rozbiórki Budynku ryglowego zlokalizowanego w Gdańsku
przy ul. Siedlickiej 3
opracowany na zlecenie:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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