
  

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

dla projektu przebudowy i rozbudowy budynku szkolnego w 

Suszcu przy ul. Szkolnej 130 

 

Inwestor: GMINA SUSZEC       

       43-267 SUSZEC, ul. LIPOWA 1 

 

Budowa:   SUSZEC, UL. SZKOLNA 130 

dz. nr 3924/447, 3922/447 

 

1.     Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego  w 

Suszcu przy ul. Szkolnej 130. Nowa zabudowa będzie posiadać dwie kondygnacje nadziemne 

oraz podpiwniczenie. Będzie wykonana w technologii tradycyjnej (ściana dwuwarstwowa), z 

dachem o konstrukcji drewnianej i spadku 5º, pokrytym papą termozgrzewalną. Projektowana 

zabudowa będzie posiadać gabaryty 29,35 m oraz 11,35 m. 

 

2.     Przedmiotowe działki są zainwestowane i zagospodarowane. Znajduje się na nich istniejący 

budynek szkolny z halą sportową i boiskiem sportowym. Działka jest ogrodzona. Na działkach 

występuje zieleń niska jak i wysoka. 

 

3.     Na działce budowlanej nie przewiduje się występowania elementów stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z jej zagospodarowaniem. Teren budowy należy 

ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, a w szczególności dzieci. Roboty 

ziemne prowadzone w przybliżeniu do uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem 

przedstawiciela mediów. Wszelkie przekładki uzbrojenia terenu należy wykonywać zgodnie z 

odpowiednią dokumentacją oraz pod nadzorem przedstawiciela mediów. 

 



4.     W czasie budowy robotami, których charakter stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są jedynie roboty, przy których występuje ryzyko 

upadku z wysokości ponad 5m. Są nimi prace związane z realizacją konstrukcji dachu oraz 

poszyciem. Podczas realizacji budowy zabrania się wykonywania niezabezpieczonych 

wykopów o głębokości większej niż 1,5m o ścianach pionowych. Należy zachować szczególną 

ostrożność podczas wykonywania robót fundamentowych w przybliżeniu do istniejących 

obiektów. Poza wyżej wymienioną nie przewiduje się prowadzenia innych robót szczególnie 

niebezpiecznych. Na budowie, w widocznym miejscu będzie umieszczona czytelna, zgodna z 

przepisami tablica informacyjna oraz tabliczki informujące o zabronionym wstępie osób 

niepowołanych na teren budowy. Należy szczególnie zadbać o wpisanie wszystkich telefonów 

ratunkowych i alarmowych. 

 

5.   Na budowie można zatrudniać jedynie przeszkolonych w zakresie BHP pracowników, 

zaopatrzonych w prawidłowe stroje robocze i ochronne. Pracownicy winni być zatrudnieni przez 

wykonawcę na zasadzie pisemnej umowy o pracę i posiadać opłacone ubezpieczenia zdrowotne. 

Odbycie szkolenia z zakresu BHP powinno zostać potwierdzone. Szkolenie niniejsze może 

przeprowadzać jedynie osoba posiadająca specjalne uprawnienia. 

 

6.   Na budowie nie będą przechowywane materiały, wyroby, substancje oraz preparaty 

niebezpieczne. W celu przeprowadzenia szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń dojazd główny do placu budowy nie może zostać zablokowany. Organizacja placu 

budowy powinna minimalizować powstanie zagrożeń. 
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