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1. Wstęp. 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji związanej z 

budową przystani wodnej z zapleczem technicznym w Chrobrzu pow. pińczów, opracowano 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r i projekt 

budowlany w/w inwestycji. 

1.1. Przeznaczenie informacji. 
Niniejsza informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robót, jako podstawa do 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” na okres realizacji inwestycji. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów. 

2.1. Zakres robót. 
W zakres wchodzą dwa rodzaje robót, a mianowicie: 

– roboty hydrotechniczne związane z wykonaniem przystani wodnej na prawym brzegu 

rzeki Nidy 

– roboty związane z zapleczem przystani 

2.1.1. Roboty zwi ązane z przystani ą wodn ą. 
Roboty związane z przystanią wodną to: 

– budowa pirsów cumowniczych 

– budowa pomostu cumowniczego 

– budowa murku oporowego wraz ze schodami 

– ubezpieczenie zatoki narzutem kamiennym na materacu faszynowo – kamiennym 

– budowa pochylni do wodowania sprzętu pływającego 

2.1.2. Roboty zwi ązane z zapleczem przystani. 
– Roboty adaptacyjne na terenie przewidywanym pod zaplecze 

– Droga dojazdowa z kostki brukowej 

– Parking z kostki brukowej 

– Kontener sanitarny z doprowadzeniem wody z sieci wodociągowej przy pomocy 

przyłącza wodociągowego i odprowadzeniem ścieków przy pomocy pompowni i 

rurociągu tłocznego z PE ø65mm do kanalizacji w m. Chroberz 

– Elementy małej architektury, jak: zieleń, ciągi piesze, plac zabaw dla dzieci, pola 

namiotowe, altanka oraz scena zadaszona. 
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2.2. Kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów. 
W pierwszej kolejności winny być realizowane roboty hydrotechniczne związane z 

budową przystani  wodnej. Przy czym zaznacza się, Ŝe roboty związane z przystanią muszą 

być realizowane przy niskich stanach wody w rzece Nidzie. Urobkiem uzyskanym z wykopu 

zatoki dla przystani naleŜy adoptować teren pod zaplecze. 

Roboty związane z przystanią zaleŜne będą od stanu wody w rzece Nidzie. Po 

wykonaniu zatoki, zabiciu pali i ubezpieczeniu zatoki i pasa o szerokości 4,0m rzeki Nidy 

oraz ukształtowaniu terenu pod zaplecze moŜna przystąpić do pozostałych robót 

przewidzianych projektem, związanych z przystania i zapleczem. 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym inwestycją nie ma Ŝadnych obiektów budowlanych: 

4. Elementy zagospodarowania terenu, która mog ą 
stanowi ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Wobec tego, Ŝe nie ma Ŝadnych obiektów budowlanych istniejących nie ma teŜ 

zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagro Ŝenia, które mog ą wyst ąpić podczas 
realizacji robót budowlanych. 

ZagroŜenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji będą związane z: 

– wykonywaniem przystani wodnej 

– ubezpieczenia zatoki i rzeki Nidy 

6. Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Poza ogólnym przeszkoleniem z zakresu BHP dla pracowników budowy, dodatkowy 

instruktaŜ winien być udzielony pracownikom, którzy będą wykonywać: 

– przystań wodną 

– ubezpieczenia na wodzie zatoki i rzeki Nidy 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania 
niebezpiecze ństwom. 
1) Plac budowy, z uwagi na mały teren robót winien być nadzorowany przez jednego 

człowieka, zaopatrzonego w radiotelefon do komunikacji wewnętrznej i czynne telefony 

komórkowe 
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2) W kilku miejscach winny być ustawione tablice z numerami alarmowymi: 

� telefon do StraŜy PoŜarnej 

� telefon do Pogotowia Ratunkowego 

� telefon do Policji 

� telefon do kierownictwa budowy 

3) W biurze budowy winna znajdować się apteczka zaopatrzona w środki opatrunkowe i 

inne do udzielania pierwszej pomocy. 

 

Opracował: 

 


