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1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiórkowo-renowacyjne,

zdjęcie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym (wykopy liniowe),

instalacje odwodnienia wykopów,

roboty montażowe – sieć główna i przyłącza – przewody z uzbrojeniem,

zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaż elementów sieci wodociągowej w budynkach i obiektach,

próby szczelności i płukanie sieci,

zasypywanie wykopów z zagęszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

budynki mieszkalne,

ogrodzenia posesji,

istniejące uzbrojenie nadziemne (słupy i inne),

drogi, chodniki, krawężniki.
3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

budynki,

studnie,

słupy.
4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

zbliżenie się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych koparek i innych urządzeń ruchomych,

wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się lub spadnięcie składowanych wyrobów i urządzeń,

tworzenie się nawisów gruntu w czasie wykonywania robót ziemnych,

przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką,

przebywanie osób postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsuwaniem),

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd maszyn i urządzeń
technicznych (brak pełnej osłony napędu),

porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.








szkolenie pracowników w zakresie bhp (szkolenie wstępne i okresowe),
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego
udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i
higieny pracy dotyczących:
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

2

Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bielsku Białej przy ulicy
Reksia 48 , pgr 3412/12 obręb Lipnik plan BIOZ




postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.






















wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń,
właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych,
stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
oświetlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejść i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i
nocą) w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych
przy tych robotach,
właściwa organizacja stanowiska pracy,
usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
urządzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego składowisk materiałów i
wyrobów,
odpowiednie przejścia i dojścia,
zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowiska pracy,
oznaczenie niebezpieczeństw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników,
przeszkolenie pracowników w zakresie bhp,
wyposażenie terenu budowy w sprawny sprzęt przeciwpożarowy, który powinien być regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.
przestrzeganie przepisów bhp,
właściwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub
zdrowia pracowników przez osobę kierującą pracownikami oraz podjęcie działań w celu
usunięcia tego zagrożenia,
prowadzenie robót ziemnych w bezpiecznej odległości i w odpowiedni sposób, na podstawie
projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w
zasięgu prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m przez co
najmniej dwie osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zejść do wykopu o głębokości większej niż 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawisów gruntu w czasie wykonywania robót ziemnych,
zakaz opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,
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