
 

 

INWESTOR: Gmina Godziesze Wielkie 

ADRES: Ul. 11 listopada 10 

62-872 Godziesze Małe 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – część opisowa 

 

 

 

 

 

 

Obiekt: Przebudowa dróg gminnych 

biegnących przez miejscowości 

Godziesze Wielkie i Końska Wieś 

będących łącznikami tych wsi z 

drogami powiatowymi nr 6232P i 

4631P 

Adres: Działki nr 1002 obręb 0004 

Godziesze Małe i działki nr 564, 664, 

868, 665 obręb 0005 Godziesze 

Wielkie 

Projektant sporządzający informację: inż. Arkadiusz Rygas 
ul. ks. W. Blizińskiego 1 
62-850 Lisków 

 



 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

� roboty pomiarowe, 

� roboty rozbiórkowe, 

� frezowanie nawierzchni, 

� roboty ziemne, 

� wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntobetonu, 

� wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

� wyrównanie ist. nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, 

� wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

� ścinanie i i uzupełnienie kruszywem kamiennym poboczy, 

� oczyszczenie rowów, 

� ustawienie krawężników betonowych, 

� ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, 

� ustawienie obrzeży betonowych, 

� wykonanie oznakowania pionowego, 

� wykonanie oznakowania poziomego 

� wykonanie kanału technologicznego. 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce: 

� nie dotyczy. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

� praca przy sprzęcie mechanicznym, 

� plac budowy w bezpośrednim sąsiedztwie pasów ruchu drogowego. 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia: 

� 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 instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

� 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 materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 

� Nie występują. 

 

7. 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 szybka 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

� 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. 

 


