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1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu 

uŜytkowania obiektu szkolnego z oddziałami gimnazjalnymi w Radostowicach 
(Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostowicach do której zostało 
przyłączone w roku 2017/2018 Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 
w Radostowicach) na potrzeby przedszkola dwuoddziałowego. Przebudowa dotyczy 
trzech sal zajęciowych (jedna z zapleczem) oraz fragmentu korytarza. Przedmiotowa 
szkoła podstawowa wraz z oddziałami gimnazjalnymi zlokalizowana jest w 
Radostowicach, przy ul. Dworcowej 56 i aktualnie jest stale uŜytkowana. Budynki 
Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami gimnazjalnymi jako wolnostojące na planie 
trzech oddylatowanych od siebie prostokątów, wzniesiony w technologii szkieletowej 
słupowo-belkowej, o konstrukcji nośnej Ŝelbetowej. Budynek  podpiwniczony, 
o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Dach nad segmentem szkoły, którego 
dotyczy opracowanie jako płaski, dwuspadowy, w formie więźby drewnianej, 
wentylowanej, kryty papą termozgrzewalną. Zarówno na piętro, jak i do piwnicy 
prowadzą schody dwubiegowe, Ŝelbetowe, płytowe, przy czym zejście 
do kondygnacji piwnicznej jest zabezpieczone barierką ochronną. Istniejący budynek 
obecnie jest eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem.    
 

2. Teren inwestycji stanowi działka budowlana 1363/18 naleŜąca do Gminy Suszec, 
która jest inwestorem przebudowywanej szkoły na dwuoddziałowe przedszkole. 
Obecnie teren jest zabudowany, zagospodarowany i ogrodzony. Szkoła podstawowa 
z oddziałami gimnazjalnymi zlokalizowana na działce 1363/18. Ta, składa się z 
pięciu zdylatowanych prostopadłościanów połączonych łącznikami. Na terenie szkoły 
znajdują się równieŜ parkingi oraz dojazd p.poŜ, droga wewnętrzna, chodniki, wiata 
śmietnikowa, zieleń wysoka i niska. 

 
3. Na działce budowlanej nie przewiduje się występowania elementów stwarzających 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z jej zagospodarowaniem. 
Teren budowy naleŜy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, a w 
szczególności dzieci. Roboty ziemne prowadzone w przybliŜeniu do uzbrojenia 
terenu naleŜy prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela mediów.  
 

4. W czasie budowy robotami, których charakter stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są roboty: 

 - podczas realizacji robót ziemnych zabrania się wykonywania niezabezpieczonych 
wykopów o głębokości większej niŜ 1.5m o ścianach pionowych. NaleŜy zapewnić 
dostęp pracowników do wykopu poprzez postawienie drabin słuŜących do zejścia do 
wykopu, w rozstawie normatywnym; 
- związane z wykonywaniem robót w przybliŜeniu do istniejących przyłączy i sieci. 
Roboty te naleŜy prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela mediów. 



Wszelkie zabezpieczenia uzbrojenia terenu naleŜy wykonywać zgodnie z 
uzgodnieniami i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz pod nadzorem 
przedstawicieli mediów; 
- podczas robót rozbiórkowych oraz wykonywania wykuć i przekuć naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność podczas uŜywania elektronarzędzi oraz zapewnić utylizację 
gruzu powstałego z rozbiórek; 
- podczas prac, wykonanie których niezbędne jest uŜycie elektronarzędzi naleŜy 
przed ich wykonaniem sprawdzić stan techniczny sprzętu budowlanego, a prace 
powinny  być wykonywane przez osoby doświadczone, przeszkolone w uŜywaniu 
wspomnianych elektronarzędzi. 
- podczas wykonywania demontaŜu istniejącej instalacji elektrycznej naleŜy przed 
przystąpieniem do prac odciąć zasilanie w Głównej Tablicy Rozdzielczej; 
Poza wyŜej wymienionymi nie przewiduje się prowadzenia innych robót szczególnie 
 niebezpiecznych. Na placu budowy, w widocznym miejscu będzie umieszczona 
czytelna, zgodna z przepisami tablica informacyjna oraz tabliczki informujące 
o zabronionym wstępie osób niepowołanych na teren budowy. NaleŜy szczególnie 
zadbać o wpisanie wszystkich telefonów ratunkowych i alarmowych. 

 
5. Na budowie moŜna 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 moŜe 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 poŜaru, 
awarii i innych zagroŜeń dojazd główny do placu budowy nie moŜe zostać 
zablokowany. Organizacja placu budowy powinna minimalizować powstanie 
zagroŜeń. 
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