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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 
 Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następujących robót: 

1) Roboty rozbiórkowe: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni ulicy Młyńskiej, 

- rozbiórka istniejących nawierzchni dróg bocznych w obrębie skrzyżowań z ulicą Młyńską, 

- rozbiórka wyspy kanalizującej, 

- rozbiórka parkingu z płyt betonowych, 

- rozbiórka nawierzchni zjazdów, 

- rozbiórka istniejącego przepustu w km 0+195,20, 

- demontaż istniejącego oznakowania pionowego, 

2) Roboty drogowe: 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 

- budowa poboczy umocnionych, 

- przebudowa istniejących zjazdów, 

- budowa nowych zjazdów, 

- budowa chodnika,  

- budowa nowego przepustu w km 0+195,20, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

3) Roboty branżowe: 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- przebudowa kolidujących, podziemnych sieci elektroenergetycznych, 

- przebudowa kolidujących, naziemnych sieci elektroenergetycznych, 

- przebudowa kolidującej, podziemnej sieci teletechnicznej, 

- przebudowa kolidującej, naziemnej sieci teletechnicznej, 

- przebudowa oświetlenia ulicznego, 

- przebudowa sieci gazowej, 

- przebudowa sieci wodociągowej. 

  

2. Wskazanie istniejących obiektów budowlanych 

 W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 

1) Ulica Młyńska w Januszkowicach, 
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2) Skrzyżowania z ulicą Wolności (droga wojewódzka nr 423), z ulicą Lesiańską, z ulicą Nową,  z drogą boczną w km 

0+135,92, z drogą boczną w km 0+208,87, z drogą boczną w km 0+367,24 

3) Zjazdy na przyległe posesje i pola uprawne, 

4) Budynki stanowiące zabudowę mieszkalną i usługową, 

5) Przepust pod koroną drogi, 

6) Infrastruktura techniczna 

- sieć wodociągowa, 

- sieć teletechniczna napowietrzna, 

- sieć teletechniczna podziemna, 

- sieć gazowa, 

- linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

- linia energetyczna doziemna niskiego napięcia, 

- linia energetyczna doziemna, średniego napięcia, 

- linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

 
  Na terenie objętym planowaną inwestycją zlokalizowane są następujące elementy zagospodarowania 

terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi: 

- sieć gazowa, 

- linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

- linia energetyczna doziemna niskiego napięcia, 

- linia energetyczna doziemna, średniego napięcia, 

- linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia  
 
- roboty będą częściowo realizowane przy odbywającym się ruchu na ulicy Młyńskiej i ulicy Wolności (droga 

wojewódzka nr 432), gdzie istnieje ryzyko potrącenia pieszego przez pojazdy poruszające się drogą lub zaistnienie 

kolizji drogowej z udziałem pojazdów pracujących na budowie,   

- roboty związane z wykonywaniem robót na wysokościach, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

upadku (montaż słupów teletechnicznych, montaż przyłączy napowietrznych, montaż latarni oświetlenia 

ulicznego), 

- roboty związane z wykonywaniem głębokich wykopów, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko przysypania 

lub upadku do wykopu (wykopy dla posadowienia fundamentów przepustów), 

- roboty związane z transportem przy użyciu urządzeń do przenoszenia ładunków (np. dźwigi, koparki), przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość spadnięcia transportowanego ładunku lub uderzeniem ładunkiem, 
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 - roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

wystąpienia kolizji, najechania itp., 

- roboty rozbiórkowe, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przygniecenia elementami istniejącego 

obiektu, spadnięcia z niebezpiecznej wysokości  elementów rozbieranego obiektu (rozbiórka elementów 

żelbetowych przepustu), 

- roboty związane z budową oświetlenia ulicznego (ryzyko porażenia prądem). 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych  

 

- szkolenie pracowników prowadzić należy zgodnie z zasadami bhp, 

- należy określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami stwarzającymi szczególne niebezpieczeństwo przez    

   wyznaczone specjalnie do tego celu osoby, 

- należy szczegółowo określić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

  i obuwia roboczego. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawą komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 
 

 Nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na poszczególnych stanowiskach pracy sprawuje kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany w zakresie powierzonych obowiązków. 

 Osoba kierująca pracą ludzi na budowie jest obowiązana: 

-   organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne kroki mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,   



Pracownia Projektowa  
MOSTOPOL Sp. z o.o. 

ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

„Przebudowa ulicy Młyńskiej  Januszkowicach” 

 

 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowana przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami. Kierownik budowy jest obowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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