
Informacja   

dot. warunków zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi                 
w czasie wykonywania robót związanych z realizacją: 

 

Rozbiórki części instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

mieszczących się na osiedlu złotego wieku nr 5,7,8 

dz. Nr 3/3, obr. 2 Nowa Huta w Krakowie. 

 

Obiekt: Instalacja gazowa w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  

Adres inwestycji:   Kraków, os. Złotego Wieku nr 5, 7, 8 

           Lokalizacja:   dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta 

 

Inwestor:         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”                                                 

     Os. Tysiąclecia 42  31-610 Kraków  

 

Projektant: mgr inż. Andrzej Krzesiński 

 



 

 

 

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 

Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: 

– rozbiórka części instalacji gazowej - prace na wysokości do 2,4 m nad poziomem 

posadzki. 

– wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie w miejscach ucięcia i uszczelnienia) 

– prace na wysokości jw. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

budynki mieszkalne wielorodzinne o adresie Kraków  os. Złotego Wieku nr 5, 7, 8 
           dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi: 

– wykonanie demontażu części instalacji gazowej 

 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i 

rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

– porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi 

zasilanych prądem elektrycznym; czas występowania: od chwili powstania 

uszkodzenia do momentu jego usunięcia. 

– zatrucia, poparzenia 

– przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki); 

  czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. 

– prace prowadzone na wysokości powyżej 2,4 m nad poziomem terenu; czasokres 

prac prowadzonych na wysokości jw. 



– zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót 

gazoniebezpiecznych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

– podczas wykonywania robót budowlano – montażowych należy stosować się 

do przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

– wszyscy pracownicy winni mieć aktualne szkolenie BHP oraz być przeszkoleni w 

technologii wykonywanych prac. 

 

Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

– dla celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie istniejących ciągów 

komunikacyjnych przedmiotowego budynku 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę 

robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.) 

 

Opracował: mgr inż. Andrzej Krzesiński 

 

 


