
 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

a). Nazwa i adres inwestycji (obiektu): 
Przebudowa części drogi gminnej nr 146022B we wsi Żywa  Woda (linia Szury) gmina Jeleniwo  
do dr. powiatowej 1142B  km 0+000 – km 0+543,80 
 
Teren prowadzenia robót budowlanych - działki oznaczone nr 190/1;246/4;236/1;247/1 (dr.powiatowa),  
246/10; 247/3; 246/8; 236/4; 240/1; 237/1; 236/3; 233/1; 236/8 (dr. gminna) 
 
b). Nazwa i adres Inwestora: 

Gmina Jeleniewo 

c). Projektant: 

 inż. Renata Stankiewicz , 
nr upr. PDL/0030/ZOOD/04, 
zaśw. nr PDL/BD/1423/01 
 

asystent :  inż. Michał Stankiewicz 
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CZĘŚĆ OPISOWA : 
INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

I. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI: 

1. Roboty przygotowawcze i wykonanie obiektów i urządzeń tymczasowych 

• wytyczenie i oznakowanie robót. 
    2. Zadania inwestycyjne wyprzedzające budowę: 

• uzyskanie zgody od zarządy drogi powiatowej na wejście w pas drogowy 

     3. Likwidacja obiektów i urządzeń istniejących a przeznaczonych do likwidacji: 
• nie występuje 

4. Makroniwelacja terenu - nie występuje 
5. Podziemne uzbrojenie terenu – nie wystepuje 
6. Budowle i urządzenia budowlane: 

 

• wytyczenie obiektu 
•  roboty ziemne, 
• wykonanie podbudowy. 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej (w-wa wiążaca i ścieralna) 
• Wykonanie poboczy i umocnienie korytkami sciekowymi 
• Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 

7. Roboty końcowe: 
• uprzątnięcie placu budowy.  

II. WYKAZ OBIEKTÓW DO ROZBIÓRKI: 

• nie występuje 
 
III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCYCH 

LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIA: 

• krzyżowanie dróg transportowych z ruchem na drodze  

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

Z OKREŚLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU 
WYSTĘPOWANIA: 

1.roboty ziemne-wykopy wąsko przestrzenne pod przepusty  
-skala- duża 
-rodzaj-zagrożenie zdrowia lub życia 
-miejsce i czas- teren budowy w okresie wykonywania robót.  

2. wykonanie podbudowy 
-skala-duża 
-rodzaj- zagrożenie zdrowia lub życia 
-miejsce i czas- jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia  robót  

3.wykonanie nawierzchni bitumicznych 
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-skala-duża 
-rodzaj- zagrożenie zdrowia spowodowane temperaturą mas asfaltowych dochodzącą do 
140°C 
-miejsce i czas-jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia robót  

4.inne zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie budowy: 
-spadek z wysokości, przy wykopach 
-uderzenie spadającym przedmiotem, przy  pracy w wykopach 
-najechanie przez pojazdy podczas robót prowadzonych pod ruchem 
-sparzenie gorącym asfaltem lub masą asfaltobetonową przy robotach nawierzchniowych 
 

V. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH; 

• każdorazowe wykonywanie instruktażu stanowiskowego pracowników ze szczególnym 
wskazaniem źródeł zagrożeń i konieczności zachowania szczególnej uwagi 

dokładne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypominającymi w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych zwrócenie uwagi na ograniczenie dostępu osób postronnych w bezpośrednie 
sąsiedztwo wykopów. 
 
VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
            ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIEZEŃSTWOM WYNIKAJACY 
            Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

• Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych. W projekcie należy uwzględnić drogę dojazdu służb   
ratowniczych.  

• Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


