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Tel./fax 0 24 266 63 16;601 278 205

INFORMAC JA D OTY CZ AC A BEZPIF.CZENSTWA I O CHRONY ZDROWIA

Przebudowa pomie szczen biurowych na pomieszczenia biurowo-archiwalne w
budynku Urzędu Miasta Płocka

Nazwa obiektu budowlanego: Budvnek Urzędu Miasta Płocka

Adres obiektu budowlanego : ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock
dz. Nr ew 4571I
obreb 8

Inwestor: Gmina _Płock
09-400 Płock
ul. Stary Rynek 1

Dataopracowania: 2j puździemik 20 1 5

\_

Rzeczoznawca Budowlany mgr inż, Wojciech B|aszczak ul. Batalionu
Parasol 7ó 09-410 Płock

Mgr inż. arch. Andrzej Marciniak

PĄektowaŁbr. Konstrukcyjna
Inż. Piotr Pikulski

Uor. konstr-bud 121185
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Wvdział Rozw,olu i Pgriryi(i r,.'spndarczej Miasta

1. Zakres robót dta całeqo zamierzenia budowlanego oraz ko|eińóś.rea|fu&ffiAd*'łĘ:ł'^-^.
poszczeqólnvchobiektów.

Zakresem robót jest prowadzenie wsze|kich prac budowlanych związanych z :
przebudową pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo-archiwalne w budynku

Urzędu Miasta Ptocka

2. Wvkazanie elementów zaqospodarowania działki |ub terenu' które moqa stwarzać

zaqrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie działki nr ewid. nr 457/L nie występują e|ementy zagospodarowania, które mogą
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotvczace przewidnilanvch zaqrożeń wvstepuiao'ch podczas realizacii robót

budowlanvch' okreś|aiace ska|e i rodzaie zaqrożeń oraz mieisce i czas ich wvstapienia.
Zagrożenie d|a bezpieczeństwa Iudzijakie może występować podczas wykonywania robót .
- może wystąpić ryzyko uszkodzenia ciała lub porażenia prądem podczas używania sprzętu
budowlanego.
.prace wykonywane będą na czynnym obiekcie W centrum miasta

4. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników orzed przvstapieniem do rea|izacii robót

szczegól nie niebezpiecznvch.
RoboĘ budowlane, których charakter, organizacja Iub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa izdrowia Iudzi, a szczególności przysypania
ziemią |ub upadku z wysokości.

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokościwiększej niż 1,5 m
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian, o głębokościwiększej n!ż 3,0m.
nie dotyczy

- roboĘ, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m,
nie dotyczy

_ rozbiórki obiektów budow|anych o wysokości povrlyżej 8,0 m,
nie doĘczy 

.'

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
nie dotyczy

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich
i wysokośclowych,
nie dotyczy

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmlgłowców,
nie dotyczy

- prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,
nie doĘczy

- montaż e]ementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
nie doĘczy

- betonowanie wysokich elementów konstrukcjl mostów, takich jakprzyczó|ki, filary
ipylony,
nie dotyczy
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- fundamentowanie podpór mostowych linnych obiektów uudowianńh.1ąŁ{ł&r*#.f,*.^**
nie doĘczy *"n.[|li*l.^.BrsowtanE
roboty wykonywane pod |ub w pobliżu przewodów linii etektroenergetyŁłiffi.SmryĘlB< 

l

w odległości|iczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
3,0 m dla liniio napięciu zmianowym nieprzekraczającym lkV,
5,0 m dla liniio napięciu zmianowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
10,0 m dla |inilo napięciu zmianowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
15,0 m dIa liniio napięciu zmianowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.
Nie dotyczy

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
nie dotyczy

- roboty przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m,
nie dotyczy

- roboty wykonywane w pobliżu |inil ko|ejowych.
nie dotyczy

- Roboty budow|ane, przy prowadzeniu których występują dzlałania substancjichemicznych
Iub czynników blo|ogicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
nie dotyczy

- Roboty budowlane, stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
nle dotyczy

- Roboty budowlane, prowadzone w pob|iżu |iniiwysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
nie dotyczy

- Roboty budowlane, stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.
nie dotyczy

_ Roboty budow|ane, prowadzone w studniach, pod ziemlą itunelach.
nie doĘczy

- Roboty budowlane, wykonywane przez kierujących pojazdamizasilanymiz |inii
napowietrznych,
nie doĘczy

. Roboty budowtane wykonywane w kesonach, z atmosfe/ą wytwarzaną ze sprężonego 
.

powietrza.
nie dotyczy

- Roboty budow|ane, wymagające użycia materiałów wybuchowych.
nie dotyczy

- RoboĘ budow|ane, prowadzone przy montażu !demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.
nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szko|enie
powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinnigo wysłuchać i potwierdzlć ten fakt własnoręcznym podpisem.

5. Wskazanie środków technicznvch i oreanizao,invch. zapobieqaiacvch
niebezpieczeństwom wvnikaiacvm z wvkonania robót budow|anvch w sferach
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bezpieczna isorawna komunikacie' umożliwiaiaca szvbka ewakuacie na wvpadek

oożaru. awarii lub innvch zagrożeń.
Na czas wykonywania robót budowlanych teren remontu objętego opracowanlem należy wylaczyć z
użytkowania ce|em uniemoż|iwienia przebywania na terenie budowy osób postronnych i
zabezpieczyć przed wydostawaniem się pyłów oraz innych przedmiotów stałych itp. Prace związane z
transportem materiałów budowlanych na|eży wykonywać ze szczególną ostrożnością .Przed
przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organlzacji pracy na
czas prowadzonych robót. Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający
odpowlednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.Materiały do budowy
powinny posiadać atest producenta - reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i
właściwe dokumenĘ doĘczące konkretnej roboty.W miejscu wykonywania robót budowlanych
zabrania się przebywania osób postronnych.Na wypadek zagrożenia należy opuśc!ć miejsce robót
najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.Należy także zapewnić bezpieczną i
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagroień.
Na terenie prac należy umieścić tabllcę z telefonami a|armowymi. Prace prowadzić przy dziennym
oświetleniu. Prace winny być k|erowane i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnlenia
budowlane branżowe konstrukcyjno. budowlane , w zakresie sieci i instalacji e|ektrycznych oraz
uprawnienia SEP do wykonywania robót elektrycznych !pomiarów elektrycznych.
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