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I. ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
ORAZ KOLEJNO
REALIZACJI ROBÓT W POSZCZEGÓLNYCH
OBIEKTACH .
1. Przebudowa z rozbudow

wietlicy wiejskiej.

W poziomie parteru i pi tra obj tym przebudow nale y zdemontowa stolark okienn
i drzwiow oraz wykona prace wyburzeniowe. Rozbudow wykona zgodnie z cz ci
graficzn opracowania. Nale y wykona nowe instalacj elektryczne i sanitarne z
przystosowaniem pomieszcze do nowego uk adu funkcjonalnego. Istniej ce tynki na
cianach i stropach odspojone i zawilgocone nale y zbi , a z pozostawionych zmy wszystkie
warstwy farb i poszpachlowa nierówno ci. W miejscach zamurowa otworów i odbitych
tynków nale y wykona tynki zwyk e kat. III. Wszystkie tynki nale y zagruntowa i wykona
ad gipsow gr. 5mm.
Istniej cy stropodach i jego konstrukcj nale y rozebra .
Nad istniej cym obiektem i dobudówk wykona now wi
dachow po
uprzednim wylaniu nowoprojektowanych wie ców elbetowych. Ze wzgl du na ma y spadek
dachów, pokrycie wykona z blachodachówki u onej na deskowaniu pokrytym papa.
Wi
nale y ociepli we
mineraln z uzyciem folii paroszczelnej i obudowa od do u
yt GKFI na stela u metalowym.
Now stolark okienn wykona z PCV. Parapety wewn trzne wykona z PCV, a
parapety zewn trzne z blachy powlekanej.
Tynki wewn trzne na nowoprojektowanych cianach wykona jako gipsowe.
Na zewn trz obiekt ociepli styropianowymi 12 cm metod lekk . P yty mocowa do
cian za pomoc mas klejowych i ko ków rozporowych grzybkowych. Na zewn trz p yty
wzmocni siatk poliuretanow mocowan za pom
masy klejowej. Tynk wykona
akrylowy, cienkowarstwowy.
Wszystkie pomieszczenia po wykonaniu prac budowlanych zostan pomalowane
farbami akrylowymi w kolorach pastelowych, a posadzki wykonane zostan z p ytek
ceramicznych antypo lizgowych.
Przy budynku wykona utwardzenia z kostki betonowej.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJ CYCH
ADAPTACJI I ROZBIÓRCE.
Na terenie dzia ki nie znajduj si obiekty podlegaj ce rozbiórce.

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI MOG CE STWARZA
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie robót ziemnych przy realizacji nowego ukszta towania terenu nale y
przestrzega przepisów bezpiecze stwa przy realizacji robót na koronie skarp ziemnych
oraz wykona skutecznych zabezpiecze skarp ziemnych.
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IV.

OKRE LENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT.

WYST PUJACYCH

1. Roboty ziemne:
-

-

zagro enia przy prowadzeniu robót budowlanych w g bokich wykopach
ziemnych – ciany pionowe wykopów nale y umocni wypraskami stalowymi
i sprawdza regularnie stan umocnie ,
zagro enia dla ludzi w zakresie pracy koparki,
zagro enia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania kraw dzi g bokich
wykopów.

2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
-

zagro enia przy prowadzeniu ci cia stali zbrojeniowej i jej gi cia urz dzeniami
mechanicznymi,
zagro enia ludzi przy podawaniu betonu za pomoc pomp
ami ,

3. Roboty stanu surowego nadziemia (roboty murowe, betoniarskie i monta owe):
-

-

-

-

od I-go pi tra traktowa roboty murarskie przy cianach zewn trznych jako
roboty na wysoko ciach – konieczno wykonywania zapór na kraw dzi cian
zewn trznych,
zagro enia podczas robót na pomostach roboczych,
zagro enia przy robotach monta owych przy uk adaniu belek i pustaków
stropowych przez robotników poruszaj cych si z wymienionymi materia ami
po pomostach monta owych,
zagro enia przy transporcie pionowym materia ów za pomoc wyci gu
jednomasztowego przy ciennego i samojezdnego urawia,
zagro enia przy podawaniu betonu za pomoc pompy i w y,
zagro enia pora enia pr dem przy pracy r cznymi narz dziami o nap dzie
elektrycznym (wiertarki, pi y r czne tarczowe itp.) oraz
zagro enia
spowodowane niesprawno ci tych narz dzi,
zagro enia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,
zagro enia przy transporcie poziomym za pomoc taczek,
zagro enia wynik e z nieprzestrzegania prawid owej kolejno ci robót i
re ymów technologicznych,

4. Roboty wyko czeniowe:
-

zagro enia przy pracach na rusztowaniach wewn trznych i zewn trznych ,
zagro enia spowodowane niesprawnymi maszynami i nap dzie elektrycznym
( agregat tynkarski, betoniarka, pi a do ciecia p ytek itp.),
zagro enia przy stosowaniu materia ów truj cych i atwopalnych (roboty
malarskie),
zagro enia pora enia pr dem elektrycznym spowodowane brakiem
zabezpieczenia przewodów i brakiem uziemienia urz dze i maszyn.
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V.

INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

1.

Teren budowy winien by ogrodzony i zabezpieczony przed dost pem osób
postronnych.
2. Korony g bokich wykopów winne by oznaczone kolorow ta
i winne by
wywieszone tablice ostrzegawcze.
3. Od I – go pietra na ka dej kondygnacji przed wzniesieniem cian zewn trznych
nale y po obwodzie ustawi zapory chroni ce robotników przed upadkiem z
wysoko ci.
4. Na obwodzie budynku umie ci tablice ostrzegawcze o pracach na wysoko ciach.
5. Na rusztowaniach zewn trznych stosowa bariery chroni ce przed upadkiem z
wysoko ci oraz stosowa drabiny do komunikacji pionowej.
6. Wygrodzi wyci g jednomasztowy przy cienny do transportu pionowego materia ów
w zakresie jego pracy. Wymieniony wyci g winna obs ugiwa jedna osoba po
przeszkoleniu.
7. Zabezpieczy obszar pracy urawi samojezdnych ta mami podczas prac
monta owych.
VII.

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT .

Przed przyst pieniem do prac budowlano – instalacyjnych i monta owych ka dy z
pracowników winien by przeszkolony w zakresie przestrzegania przepisów bhp - w
zakresie przepisów ogólnych oraz przepisów odnosz cych si do poszczególnych
stanowisk pracy i wykonywanych czynno ci.
Przepisy ogólne powinny dotyczy zasad post powania w przypadku wyst pienia
zagro , post powania w razie wypadku i udzielania pierwszej pomocy oraz
post powania w razie po aru. Ponadto winien by przeprowadzony instrukta w zakresie
stosowania przez
pracowników rodków ochrony indywidualnej (kaski, pasy
bezpiecze stwa, r kawice itd.).
Szkoleniem szczegó owym winni by obj ci pracownicy wykonuj cy prace na
wysoko ciach, pracownicy obs uguj cy maszyny i urz dzenia na budowie (betoniarki,
agregaty, wyci gi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy bezpo redniego nadzoru nad
robotami budowlanymi (majstrowie i brygadzi ci).

Opracowa :
mgr in . arch. Waldemar Serafinowicz
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