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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

1.1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów przedstawia przedmiar robót. 

 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

1.2.1 Na omawianym odcinku drogi występuje: 

 sieć energetyczna,  

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa, 

 ciepłociąg, 

 kanalizacja deszczowa i sanitarna, 

 oświetlenie ulicy. 

 

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1.3.1 Brak elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogłyby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

1.4.1 Roboty przygotowawcze: 

 wycinka drzew, 

 wycinka krzewów, 

 załadunek i wywóz pni, karpiny i gałęzi. 

 

1.4.1 Roboty rozbiórkowe: 

 cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, 

 rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej, 

 rozebranie podbudowy jezdni, 

 rozebranie krawężników i obrzeży, 

 rozebranie nawierzchni chodników, 
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 rozbiórka oznakowania pionowego, 

 załadunek i wywóz gruzu. 

 

1.4.3 Roboty ziemne: 

 wykonanie koryta pod chodniki, ścieżkę rowerową, 

 profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych, 

 załadunek i wywóz ziemi. 

 

1.4.4 Roboty brukarskie: 

 wykonanie ław betonowych, 

 ustawianie krawężników i obrzeży, 

 wykonanie warstw odsączających i odcinających, 

 wykonanie podbudów, 

 wykonanie nawierzchni chodników. 

 

1.4.5 Roboty nawierzchniowe: 

 wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, 

 wykonanie nawierzchni odbudowywanej części jezdni bitumicznych (po 

wymianie krawężnika). 

 

1.4.6 Oznakowanie pionowe i poziome: 

 ustawienie słupków do znaków, 

 montaż znaków drogowych, 

 wykonanie oznakowania poziomego. 

 

1.4.7 Roboty wykończeniowe: 

 regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych, 

 wykonanie nasadzeń krzewów. 

 

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

1.5.1 Instruktaż ustny przeprowadzony przez Kierownika Robót. 
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1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:  

 

1.6.1 W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

 stosować sprzęt ochrony osobistej, 

 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego, 

 ustawić tablice ostrzegawcze, 

 wykonać bariery ochronne 1,10m w odległości od krawędzi wykopów, 

 zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi, 

 należy dbać o stan nawierzchni istniejących dróg, 

 stosować tylko sprzęt właściwy do transportu. 

 

1.6.2 Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP: 

 przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej po 

przeprowadzonym instruktażu na stanowisku pracy, 

 znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju 

wykonywanej pracy, 

 właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na 

stanowisku pracy, 

 znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi, 

 dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych, 

 znajomość telefonów alarmowych, 

 utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.  

 


