
INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
1. Dane ogólne 

 

Inwestor:  Gmina Grodków,  

Siedziba:  49-200 Grodków, ul. Warszawska nr 29 

Adres inwestycji:  Kopice, Gmina Grodków, działka nr 208/5  

      Obiekt: Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem części      

działki pod tą wiatą. 

 
 

2. Podstawy formalne sporządzenia informacji: 

 

1. Prawo budowlane. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 

1126 z 2003 r.)  

3. Zlecenie inwestora. 

 

3. Dane ogólne o inwestycji: 

Stan istniejący, projektowane zagospodarowanie terenu, obiekty 

kubaturowe opisane w wielobranżowym opisie technicznym. 

 

4. Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 4.1.  Zakres prac objętym niniejszym zamierzeniem budowlanym: 

 

 roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy, 

 roboty ziemne – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wraz z 

wykonaniem wykopów pod stopy i podsypki piaskowe, 

 roboty betonowe – wykonanie stóp betonowych pod słupy, osadzenie 

podstaw stalowych pod słupy drewniane, wykonanie płyty betonowej 

 roboty zbrojarskie - jw., 



 roboty ciesielskie -  wykonanie konstrukcji drewnianej więźby 

dachowej, 

 roboty montażowe – montaż konstrukcji drewnianej dachu 

 roboty dekarskie i blacharskie - związane z pokryciem i wykończeniem 

dachu,  

 roboty impregnacyjne, 

 przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej, 

 

4.2.  Na terenie działki nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Na 

terenie działki w pobliżu projektowanej działki znajduje się jedno 

drzewo przewidziane do wycięcia. 

 

4.3.    W przypadku tego obiektu nie ma elementów zagospodarowania działki 

stwarzających zagrożenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robót 

budowlanych ciesielskich.  

 

4.4. Ryzyko upadku z wysokości ponad 3metrów wystąpi przy wykonywaniu 

robót związanych z wykonaniem więźby dachowej, oraz przy 

wykonywaniu pokrycia dachu i montażu obróbek blacharskich.  

 

4.5. Na placu budowy nie zajdzie potrzeba użycia dźwigu podczas 

wykonywania robót budowlanych polegających na budowie wiaty 

drewnianej wraz z utwardzeniem części działki pod tą wiatą.  

 

4.6. Kierownik budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej oraz doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika 

budowy jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez 

zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników 

wykonujących roboty specjalistyczne. 

 

Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie 

występujących zagrożeń opisanych w punkcie 4.4.  


