
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej 

w Rafałowie, dz. nr 90 

INFORMACJA 

dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – cz ęść opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów: 

� roboty pomiarowe, 
� roboty ziemne, 
� oczyszczenie i skropienie podbudowy, 
� wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
� wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
� obsypanie krawędzi nawierzchni gruntem zagęszczalnym, 
� wykonanie poboczy. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji i rozbiórce: 
� nie dotyczy. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

� praca przy sprzęcie mechanicznym, 
� plac budowy w bezpośrednim sąsiedztwie pasów ruchu drogowego. 

 

4. Informacje dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń oraz miejsce 
i czas ich wyst ąpienia: 

� przewidywane zagrożenia wystąpią podczas wykonywania robót drogowych 
realizowanych przy zwężeniu jezdni w bliskim sąsiedztwie pasa ruchu drogowego. 
Jedynie w związku z planowanym – na okres realizacji robót nawierzchniowych – 
wyłączeniem drogi dla ruchu samochodowego i skierowaniem go na drogi 
objazdowe, zagrożenie ze strony uczestników ruchu nie wystąpi. Wykonawca robót 
winien dbać o utrzymanie znaków drogowych w czasie prowadzenia prac. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych: 

� określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
� konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 



� zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate riałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na teren ie budowy: 

� Nie występują. 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybka 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń: 

� roboty drogowe wykonywane w sąsiedztwie czynnego pasa ruchu należy prowadzić 
po codziennym sprawdzeniu oznakowania i zabezpieczenia robót wykonanego na 
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

� roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 
budowlanym, w tym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W czasie 
prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów bhp. 

 


