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Część opisowa informacji BiOZ:
zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów:
projekt szkolnego placu zabaw wg programu „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej
w Pawłosiowie, działka nr 917/5
1)

2)
wykaz istniejących obiektów budowlanych:
budynki Szkoły poza obszarem objętym opracowaniem.
wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
3)

wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia:
brak przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.
4)

wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
roboty szczególnie niebezpieczne nie występują w trakcie realizacji opisywanego zadania
inwestycyjnego, nie ma więc potrzeby prowadzenia dodatkowego instruktażu pracowników
przed przystąpieniem do ich realizacji.
5)

wskazanie
środków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń:
brak stref szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa.
6)

Zadanie inwestycyjne opracowywane w przedkładanej dokumentacji nie spełnia
wymienionych w ustawie i rozporządzeniu warunków i dlatego nie wymaga sporządzania
planu BiOZ. Jednakże wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane na terenie posesji są
obowiązane stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.
A w przypadku gdy kierownik budowy przewiduje wykonywanie robót budowlanych
trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo
zaplanuje zakres robót przekracza 500 osobodni. Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczęcia
robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub
rozbiórki, a kierownik budowy sporządzi planu BiOZ.
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