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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

W nawiązaniu do art.20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE( DZ.U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z póżniejszymi zmianami) 
oświadczam jako projektant i sprawdzający że niniejszy projekt w zakresie 
rozbiórki częściowej instalacji gazu w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym  ZŁOTY WIEK 53-65 w Krakowie  jest zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny 
ze względu na cel któremu ma służyć. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

-      Zakres robót 

-roboty rozbiórkowe instalacji gazowej 

. 

Charakter i lokalizacja projektowanej inwestycji sprawiają, że nie istnieją 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w zakresie: 

• szkodliwego promieniowania 

• oddziaływania pól magnetycznych 

• hałasu 

• wibracji 

• zanieczyszczenia powietrza 

• zanieczyszczenia gruntu i wód 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót budowlanych  instalacji sanitarnych: 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: 

• roboty związane z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy 

• prace na wysokościach związane z montażem instalacji sanitarnych i związanych 

z nimi urządzeń   

• prace montażowe instalacji wewnętrznych 

W przypadku planowanego procesu budowlanego elementami zagospodarowania 

działki mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i życia ludzi są: 

• maszyny i urządzenia wykorzystywane do robót ziemnych 

• maszyny i urządzenia wykorzystywane do prac na wysokości: rusztowania, 

dźwigi, drabiny, podnośniki 

• miejsca składowania materiałów instalacyjnych 



• drogi transportowe 

• miejsca przygotowywania do montażu materiałów instalacyjnych takie jak 

stanowisko cięcia rur  

Potencjalnymi zagrożeniami występującymi podczas realizacji robót budowlanych 

mogą być: 

• zagrożenie upadkiem z wysokości, spowodowane niewłaściwym 

zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości 

• zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczeń 

stanowisk pracy na wysokości 

• zagrożenie od spadających z wysokości materiałów i urządzeń budowlanych 

spowodowane przez niewłaściwe lub brak zabezpieczenia przed upadkiem 

podczas podnoszenia i przenoszenia drogą powietrzną 

• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

• zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych 

• zagrożenie związane z elementami ruchomymi i ostrymi podczas prowadzenia 

prac 

• zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 

• zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy 

• zagrożenie związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem się w miejscu pracy 

• zagrożenie związane z wykonywaniem pracy przez osoby nie posiadające 

przeszkolenia stanowiskowego dla danego stanowiska oraz nieuprawnione do 

wykonywania prac, do których wymagane są określone kompetencje i 

doświadczenie  

• wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie 

czynników powyższych 

 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 

budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy, jeśli nie zachowa 

się odpowiednich środków ostrożności. Miejsca pracy na wysokości, jak rusztowania, 

pomosty i podesty powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające 

upadkom z wysokości jak również powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowanym 

dostępem dla osób do tego nieuprawnionych. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna 

do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości 

niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do organizacji i 



jakości nadzoru procesu i osób z nim związanych oraz kwalifikacji i przeszkolenia 

pracowników. 

 
 
 
Szkolenia stanowiskowe pracowników  

Przed przystąpieniem do realizacji robót oraz po przeniesieniu na nowe stanowisko 

wykonywania pracy, każdy z pracowników powinien przejść szkolenie stanowiskowe na 

przypisanym mu stanowisku pracy. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający 

instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie wiadomości 

adekwatnych dla stanowiska i wykonywanej pracy nie należy dopuszczać do pracy. Do 

prac, do wykonywania których wymagane są specjalne uprawnienia mogą być 

dopuszczone wyłącznie osoby kompetentne, legitymujące się odpowiednimi 

uprawnieniami i po przejściu szkolenia stanowiskowego. Podczas prowadzonych szkoleń 

uwzględnić należy obowiązujące przepisy z zakresu BHP – w szczególności dotyczące  

bezpieczeństwa na placu budowy. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie 

do wykonywanej na nich pracy oraz posiadać adekwatną instrukcję stanowiskową. Należy 

przestrzegać warunków określonych dla poszczególnych stanowisk pracy zawartych w 

przepisach szczegółowych BHP oraz przepisach ogólnych. 

Stanowiska pracy i sprzęt 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być obsługiwane przez osoby 

kompetentne i przeszkolone do ich używania oraz przechodzić okresowe przeglądy. 

Maszyny i urządzenia powinny spełniać wszelkie wymagania BHP określone w odrębnych 

przepisach przez cały okres ich użytkowania. Wszystkie stanowiska pracy oraz miejsca 

potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia na placu budowy powinny być wyraźnie 

oznakowane. Należy opracować zasady ruchu kołowego i pieszego na placu budowy, z 

uwzględnieniem Planu i dróg ewakuacji, które należy wyraźnie oznaczyć i zapewnić ich 

odpowiednie oświetlenie. Materiały i maszyny niezbędne w procesie budowlanym należy 

składować i przechowywać zgodnie z przepisami ogólnymi. Sprzęt i urządzenia 

budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, 

sprawdzaną przez kierownika budowy. Należy stosować drabiny oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa ”B”, miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 

wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, używać odzieży ochronnej, oznaczyć i 

zapewnić wolne drogi ewakuacji. 

 
Kompetencje i sposób organizacji procesu budowlanego  
Wykonawca zobligowany jest do: 

• zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla każdego pracownika przed podjęciem 

oraz po zmianie stanowiska wykonywania pracy 

• wyposażenia pracownika w adekwatne do wykonywanych prac środki ochrony 

osobistej 

• stosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, 

zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego mającego na celu 

wyeliminowanie przenoszenie ciężarów metodą manualną 



• ustalenia i aktualizacji wykazu prac szczególnie niebezpiecznych mogących 

wystąpić podczas realizacji inwestycji. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót pracodawca wraz z osobą bezpośrednio kierującą/ nadzorującą prace 

budowlane powinni przygotować Plan BHP, określający szczegółowe warunki 

bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie. 

Zalecanymi środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z 
prowadzenia robót budowlanych są: odpowiedni sprzęt, środki ochrony osobistej i 
wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących BHP 
oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam 
określony. Zaleca się też implementację środków organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w postaci: 
właściwego planowania procesu technologicznego i zagospodarowania placu budowy, 
konsekwentnej realizacji założeń tegoż planu, systematycznej kontroli miejsca inwestycji i 
szybkiej reakcji na wszelkiego rodzaju wydarzenia na placu budowy. Wszystkie roboty 
budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
Dla budynku po wykonaniu częściowej rozbiórki wewnętrznej instalacji 
gazu w.g. niniejszego projektu: 
 
Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki Nr 10/3 ponieważ 
nie występuje zagrożenie emisji zanieczyszczeń do powietrza gleby i wody 
powierzchniowej i podziemnej a także emisji promieniowania , pola 
magnetycznego ,wibracji , zakłócenia instalacji telekomunikacyjnych, 
zagrożenia pożarem i wybuchem 
 
PODSTAWA PRAWNA 
 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., pozycja 1422) w sprawie Warunków Technicznych dla 
budynków i ich usytuowanie jak również Polskich Norm w zakresie 
prowadzenia instalacji gazowej w budynkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


