
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Strona tytułowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność jego realizacji podana jest w rozdziale 
„Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjnego”, szczegółowa kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót. Generalnie w pierwszej kolejności 
naleŜy zabezpieczyć teren robót, a następnie remontować przedmiotowy odcinek drogi. 

 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
            W stanie istniejącym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga. W okolicy drogi znajdują się 
budynki jednorodzinne. 

 

1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

            Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który moŜe stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i                                                    
zdrowia ludzi to ruch drogowy odbywający się po drodze . 

 

1.4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich 
skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji drogowych rodzaje          
zagroŜeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z wykonywaniem robót bitumicznych oraz z uŜyciem                
sprzętu zmechanizowanego. 

           Skala zagroŜeń jest ograniczona do placu budowy (zagroŜenie lokalne). 

           Miejsce i czas wystąpienia zagroŜeń: kaŜdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze                     
i w czasie wykonywania. 

 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy przeprowadzić instruktaŜ                    
pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych. InstruktaŜ powinien określać: zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia zagroŜenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 

 Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w      
ich sąsiedztwie. 



 

UCIĄśLIWOŚĆ OBIEKTU  

Zakres uciąŜliwości projektowanego obiektu o szerokości 50 cm pasa względem zakresu inwestycji 
pokazano w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje uciąŜliwości związane z 
planowaną inwestycją to roboty ziemne, prace sprzętem zmechanizowanym. 
 
 

UWAGI KOŃCOWE. 

Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonywać z naleŜyta starannością, pod ścisłym nadzorem osób 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 
i robót.  
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