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            Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego występujących podczas realizacji  
inwestycji oraz kolejność robót :

A. Zakres robót:
Obejmuje roboty przygotowawcze związane z wytyczeniem projektowanych elementów, 
rozbiórką elementów betonowych, roboty ziemne, ustawienie obrzeży i krawężników, budowę 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i chodników. 

B. Kolejność robót:
1.Wytyczenie trasy
2.Wykonanie robót ziemnych
3.Ustawienie krawężnika na ławie z betonu i obrzeży: na podsypce piaskowej oraz  
   Na ławie z betonu 
4.Wykonanie warstw podbudowy i warstwy odcinającej 
7.Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej „Polbruk” grub. 6 cm , nawierzchni 
   jezdni i wjazdów  z  kostki betonowej polbruk  grub. 8 cm

II. Wykaz istniejących obiektów i elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać  
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

   1.Ruch drogowy na istniejących odcinkach ulic- występuje zagrożenie potrącenia pracownika 
przez  jadący samochód  podczas prowadzenia robót .
   
   2.Uzbrojenie ulic – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych 
sieci  energetycznych , gazowych i wodociągowych przy robotach ziemnych.

III. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

Zagrożenia mogą wystąpić w związku z pracą sprzętu budowlanego, przemieszczania się osób 
podczas pracy, przebywania osób w obrębie pracujących maszyn, rozładunku materiałów 
budowlanych.

IV. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych .

Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
budowlanych i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót – 
Dz. U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przeprowadzi szkolenie ogólne pracowników oraz 
szkolenie stanowiskowe zgodnie z zakresem wykonywanych robót . Wszystkie szkolenia zostaną 
odnotowane w dzienniku szkoleń.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy i majster robót.

V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
lub w ich sąsiedztwie.



1.Miejsce prowadzenia robót  drogowych należy oznakować zgodnie z opracowanym przez 
wykonawcę robót i zatwierdzonym przez zarządcę drogi projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót w pasie drogowym.  
2.Miejsca wykonywanych wykopów wygrodzić poręczami lub zastawami drogowymi i 
zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony” , w okresie po zmroku powinny 
być włączone światła ostrzegawcze koloru żółtego.
Poręcze powinny być umieszczone w odl. min 1,0 m od krawędzi wykopu. 
3.Określić strefę niebezpieczną w pionie i poziomie przy rozładunku materiałów budowlanych.
Wyznaczyć powierzchnię składowania materiałów i urobku , oraz strefę ruchu środków 
transportowych.

VI. Określenie sposobu przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych  
do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

1.Przechowywanie dokumentacji budowy – na terenie budowy.
2.Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych należy przechowywać na terenie budowy w 
miejscu dostępnym dla operatorów i Inspektora Nadzoru oraz osób kontrolujących.

VII. Środki organizacyjne – techniczne , zapobiegawcze , komunikacyjne i ewakuacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje szczegółowy Plan Bezpieczeństwa i  
Ochrony Zdrowia w oparciu o powyższą informację oraz Prawo Budowlane i Rozporządzenie  
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr120  
poz. 1126.
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