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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót

1) Roboty związane z urządzeniem zaplecza i  placu budowy w zakresie: ogrodzenia, oświetlenia i 

oznakowania placu budowy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych.

2)  Roboty  budowlane  całości  zamierzenia  obejmują  wykonanie  poszczególnych  elementów 

konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  rozbudowy  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Domaradzu. 

Szczegóły wykonania robót pokazują rysunki techniczne zawarte w projekcie budowlanym.

2. Obecnie działka 404/7  stanowi teren zabudowany istniejącym budynkiem remizy strażackiej o szambem 

szczelnym, wybieralnym nie objętym opracowaniem.

3. W zagospodarowaniu działki nie występują elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi w rozumieniu art.21a  Prawa budowlanego.

4. Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

• Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, zagrożenie ze strony pracujących maszyn budowlanych 

np. koparki, itp.

• Roboty budowlano – montażowe -  możliwość upadku ludzi z wysokości ponad 5, możliwość awarii 

rusztowań, zagrożenia podczas  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących maszyn 

budowlanych  np.  betoniarki,  podnośnika  itp.,  możliwość  upadku  materiałów  z  wyższych  partii 

budynku; wymagane jest zabezpieczenie dróg komunikacyjnych.

• Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie zbrojenia

• Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową

• Roboty ciesielskie – możliwość upadku ( prace na wysokościach ), prace ze środkami chemicznymi ( 

impregnacja  ogniochronna  i  owadobójcza  elementów  drewnianych);  zagrożenia  ze  strony 

pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp.

• Roboty instalatorskie – porażenie prądem. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni znać  wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określone obowiązującymi  przepisami w zakresie 

bhp.

 

6.  Na  wypadek  pożaru,  awarii  i  innych  zagrożeń  należy  natychmiast  udzielić  pierwszej  pomocy  oraz 

zawiadomić odpowiednie służby zgodnie z wykazem umieszczonym na tablicy informacyjnej budowy.


