
                                INFORMACJA  DO  PLANU  BIOZ

Dla zadania inwestycyjnego:
Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
przy Alei Ossolińskich 12  w Bydgoszczy ( działka nr 22/41 ).

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne, przynajmniej w zakresie wymiany pokrycia dachu 
budynku, klasyfikowanego jako średniowysoki, zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. Nr 
207 poz. 2016 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie 
planu BiOZ (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.), wymaga sporządzenia przez kierownika 
budowy “Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

1. Przedmiot inwestycji 
Podstawowym zadaniem inwestycji w zakresie robót budowlanych jest poprawa 
parametrów izolacji termicznych przegród zewnętrznych – ścian i dachów istniejącego 
budynku. Ze względu na walory historyczne budynku i wpisanie go do Rejestru 
Zabytków przyjęte rozwiązania techniczne nie muszą jednak spełniać sciśle 
obowiązujących norm ochrony cieplnej.
Projekt nie zmienia zastanych ani realizowanych wg odrębnych opracowań rowiązań 
funkcjonalno-przestrzennych ani użytkowych  zabudowy, nie ingeruje też w istniejące 
zagospodarowanie terenu, w tym zaopatrzenie w media, dojścia, dojazdy ogrodzenia i 
zieleń.

2. Zakres robót budowlanych
Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje:
-   roboty rozbiórkowe w tym: usunięcie pokrycia dachów z opierzeniami, rynnami i 
rurami spustowymi oraz demontaż okien,
-   wykonanie nowego pokrycia dachów z odwodnieniem i remontem kominów oraz 
odtworzeniem elementów instalacji odgromowej,
-   wykonanie docieplenia stropów poddasza w technologii lekkiej  z wprowadzeniem 
pomostów obsługowych,
-   montaż nowej i odrestaurowanej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
Nie przewiduje się poważniejszych prac w elewacjach budynku - pozostawiając zabiegi 
konserwetorskie do odrębnego zadania inwestycyjnego.

3. Zagrożenia
Potencjalne zagrożenie dla ludzi stanowić mogą przewidywane prace na wysokości, tj. 
na rusztowaniach i na dachach budynku.  Dodatkowo strefy zazgrożenia obejmą rejony 
pracy ewentualnych dźwigów, podnośników i wciągników transportowych.
Nie przewiduje się stosowania materiałów ani technologii niebezpiecznych.

4. Instruktaż pracowników
Pracownicy uczestniczący w robotach elewacyjnych i dekarskich posiadać powinni 
stosowne badania i uprawnienia do prac na wysokościach.
Wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie BHP, zgodnie z Rozporządzeniem
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Ministra Infrastruktury “W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...” (Dz.U. Nr 
03.47.401 z dnia 6.02.2003.).

5. Srodki techniczne i organizacja budowy
Dla projektowanych robót na dachach budynku wprowadzić należy rusztowania 
zabezpieczające ( stojące lub wiszące ) ze szczególnie starannym zabezpieczeniem wejść 
do budynku oraz ograniczeniem dostępu bezpośrednio z Al. Ossolińskich.
Zaleca się prowadzenie robót dekarskich w okresach ograniczonej eksploatacji budynku 
– przerwy wakacyjne.
Pracownikom na dachach zapewnić należy obok rusztowań także indywidualne środki 
asekuracji. Rusztowania zabezpieczyć kurtynami lub siatkami.
Organizację placu budowy przewiduje się na zapleczu budynku, tj. na  utwardzonych i 
zazielenionych placach po wschodniej stronie zabudowy.                           
Konieczne jest wydzielenie strefy zaplecza z ograniczeniem dostępu osób 
niepowołanych, w szczególności w obszarach rozładunku materiałów oraz ich transportu 
na budowę – wciągniki, dźwigi. 
Dla składowania materiałów rozbiórkowych wydzielić należy powierzchnie odkładcze na 
zapleczu. Materiały rozbiórkowe i odpadowe wywożone muszą być na składowiska 
wskazane przez służby miejskie bądź poddawane utylizacji w wyspecjalizowanych 
przedsiębiorstwach.
Dla prawidłowej organizacji robót wskazane jest, poza wprowadzeniem 
harmonogramów robót, opracowanie przez kierownika budowy projektu organizacji 
budowy, w tym projektów pomocniczych: 
-   organizacji placu budowy,
-   rusztowań i pomostów,
-   organizacji ruchu i komunikacji wewnętrznej.
Nie przewiduje się działań wykraczających poza granice własności Inwestora.

                                             Opracował:


