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OPIS TECHNICZNY 

informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
do projektu budowlanego kompleksu „MOJE BOISKO - OR LIK 2012” 

ul. Piaskowa, 68-120 Iłowa, dz. nr 625/2 
  
                                  
 

1. Zakres robót 

a) Roboty rozbiórkowe (wycinka drzew, demontaż bramki do piłki nożnej, przełożenie 

sieci elektrycznej i słupa oświetleniowego ) 

b) Roboty drogowe przy wykonywaniu podbudowy boisk i ciągów komunikacyjnych 

c) Roboty ziemne przy fundamentach budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego 

d) Roboty budowlane przy wznoszeniu konstrukcji budynku zaplecza szatniowo –  

sanitarnego 

e) Roboty wykończeniowe budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego 

f) Roboty ziemne przy fundamentach słupów oświetleniowych 

g) Roboty montażowe przy masztach oświetleniowych 

h) Roboty ziemne przy przyłączach wod-kan, elektrycznym 

i) Roboty ziemne i montażowe ogrodzenia i piłkochwytów 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Rejon objęty opracowaniem znajduje się na terenie niezagospodarowanym przy        

ul. Piaskowej należącym do Gminy Iłowa. 

     

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - brak 
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4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych 

a) Roboty montażowe przy budowie oświetlenia boisk zalicza się do prac, których 

wykonywanie w związku z przemieszczaniem fundamentów i stawianiem wysokich 

słupów oświetleniowych oraz montażem opraw oświetleniowych na wysokości 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 

W związku z tym przed rozpoczęciem robót kierownik robót ma opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (o zakresie i formie określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r).\ 

b) Roboty budowlano - montażowe budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego 

c) Roboty ziemne na głębokość 50-120cm. 

d) Montaż ogrodzenia i piłkochwytów 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników   

Ekipa budowlana musi być zapoznana z zadaniami do wykonania, z ustaleniami 

technicznymi i porządkowymi oraz odpowiednio przeszkolona w zakresie BHP. 

Nadzór kierowniczy nad robotami należy powierzyć osobom uprawnionym z 

doświadczeniem w zakresie budowy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom   

W razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, zapewnić pomoc lekarską, usunąć 

osoby zbędne (trzecie). Na terenie budowy należy zapewnić podręczną apteczkę 

pierwszej pomocy wyposażoną w podstawowe leki pierwszej pomocy oraz środki 

opatrunkowe. Zapewnić komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

7. Uwagi końcowe   

Powyższe opracowanie zostało opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

 

 

                                                                                             Autor:  mgr inż. Izabela Krasucka 
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