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SPIS TREŚCI  

1.  Zgoda z dnia 09. 08. 2021 r. na odstępstwo od przepisu 
określonego w § 100 ust. 4 i § 296 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

Str. 3 

2.  Pozwolenie nr 693/2021/A z dnia 21.10. 2021 roku na 
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru 
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3.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze  
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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NR 1.  
Zgoda z dnia 09. 08. 2021 r. na odstępstwo od przepisu określonego w § 100 
ust. 4 i § 296 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
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Pozwolenie nr 693/2021/A z dnia 21.10. 2021 roku na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
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NR 3 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze  
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
  Projekt przewiduje remont zabytkowego monopteru oraz  mostku 

kamienno – ceglanego prowadzącego na wyspę. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
  Działka nr 976/1 stanowiąca przedmiot opracowania położona jest w 

centralnej części miasta Dobrzyca. Działka zabudowana jest 
budynkiem pałacu, oficyny, pawilonu ogrodowego - monopteru, 
pawilonu ogrodowego o formie panteonu, mostku kamiennego 
prowadzącego na wyspę oraz drobnych elementów małej architektury.  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
  Na terenie działki zlokalizowany jest most ceglano – kamienny 

przeznaczony do remontu, mogący stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa. 

 Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami 
rozdziału 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 
2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 Podczas realizacji robót budowlanych na terenie projektowanej inwestycji 
mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 Upadku z wysokości – przy pracach remontowych elewacji monopteru; 

 Upadku do wody – przy pracach remontowych mostku; 

 Przysypania ziemią - praca w wykopach przy remoncie monopteru; 

 Porażenia prądem – przy wykopach odwadniających monopter i przy 
remoncie mostku (istniejący kabel doprowadzający prąd do 
podświetlenia monopteru);  

 Zranienia, zatrucia - przy robotach zbrojarskich i betoniarskich;  

 Zatrucia, poparzenia - przy robotach spawalniczych;  

 Utraty zdrowia i życia – przy obsłudze specjalistycznego sprzętu; 

 Zatrucia – przy pracach związanych ze stosowaniem preparatów 
chemicznych. 

 
Przed przystąpieniem do w/w robót pracownicy powinni być zapoznani z ich 
zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.  

 W planie BIOZ należy uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed 
upadkiem z wysokości przy remoncie monopteru, przed upadkiem do 
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wody przy remoncie mostku oraz dostępem na teren budowy osób 
trzecich.  

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
  Przed rozpoczęciem prac budowlanych pracownicy winni być 

przeszkoleni w zakresie instruktażu stanowiskowego z uwzględnieniem 
postanowień rozdziału 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 
02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz 
ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

 Prace szczególnie niebezpieczne muszą być nadzorowane przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 Środki ochrony zbiorowej 

 Wykonanie wygrodzenia terenu budowy i wywieszenie tablic 
ostrzegawczych; 

 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy;  

 Oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej wokół 
remontowanych obiektów w trakcie wykonywania w/w robót; 

 Wyłączenie z ruchu pieszego i kołowego remontowanego mostku; 

 Wykonanie pomostu do ustawienia rusztowań od strony ścian 
kurtynowych mostku. 

 
Środki ochrony osobistej 

 Wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej (kaski 
ochronne, uprząż i pasy ochronne, maseczki i rękawice ochronne itp.).  

 
Zgodnie z art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ((tekst 

jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami) – kierownik budowy 
zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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mgr inż. arch. Adam Gogolewski 

Uprawniony projektant w specjalności architektonicznej. 
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