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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Zakres robót obejmuje:
 budowę układu drogowego,
 budowę chodników.
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
 roboty pomiarowe – wytyczenie osi i krawędzi,
 przygotowanie terenu – usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów,
 ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni układu drogowego,
 profilowanie terenu,
 uporządkowanie terenu.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na działkach nr 3421/43, 1768/40, 3420/43 znajduje się istniejący budynek Szkoły
Podstawowej, boisko, ciągi piesze i wjazd z parkingiem – w budowie, uzbrojenie terenu w postaci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza energetycznego. Budynek szkoły jest ogrodzony z
możliwym wjazdem i wejściem od strony ul. Janasa.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi






ruch pieszych, głównie dzieci na terenie szkoły
kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu (kanalizacja, linia energetyczna)
ruch pojazdów budowy i istniejący ruch samochodowy
wykonywanie robót ziemnych – wykopy, zasypki.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
4.1.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
Robotami budowlanymi j.w. są roboty ziemne przy realizacji inwestycji:
- zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót,
przez cały okres istnienia wykopów,
- zagrożenie porażeniem przez prąd i zalanie wodą, występujące przy prowadzeniu
robót ziemnych w pobliżu kabli energetycznych, przewodów wodociągowych,
gazowych i kanalizacyjnych – występuje przez cały okres prowadzenia wykopów
w pobliżu tych sieci,
- zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu – występuje przez cały okres
prowadzenia wykopów w ich miejscu,
- zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej
pracy – występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu.

4.2.

Roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych:
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-

zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżające pojazdy – zagrożenie występuje
w miejscu wykonywania robót, przez okres w którym będą wykonywane,
zagrożenie wynikające z ruchu dzieci na terenie szkoły - zagrożenie występuje
przez okres w którym będą wykonywane roboty.

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



Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę.
Przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na stanowisku pracy przed
przystąpieniem do realizacji robót.

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












Badania lekarskie,
Odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń,
Szkolenie wstępne,
Szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,
Instrukcje obsługi,
Zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające,
Miejsca prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć stosownie do
mogących wystąpić zagrożeń,
Wygrodzić i zabezpieczyć teren prac przed przypadkowym wtargnięciem osób trzecich,
Zabezpieczyć stanowiska pracy,
Właściwie zagospodarować teren budowy,
Zapewnić łączność telefoniczną.
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