
 
 
 

INFORMACJA   
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

Przebudowa ścieŜki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości  
Bukówno na działkach nr 356, 184 i 183/1.  

 
 
 
Inwestor:    Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92   
   
 
Projektant: mgr in Ŝ. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32  
                     Tel. 509 024 080 
 
 
 
 
 
Informuję, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r.  
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania robót 
budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową: 
 

Przebudowa ścieŜki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości  
Bukówno na działkach nr 356, 184 i 183/1.  

 
 
nie występują Ŝadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia. 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
    

 Zakres robót 
       - roboty rozbiórkowe przy przebudowie przepustu; 
         - rozebranie ścianek czołowych; 
         - rozebranie nawierzchni brukowcowej; 
         - rozebranie części przelotowej przepustu; 
       - roboty ziemne przy wykonywaniu nowego przepustu; 
       - wykonanie nowego przepustu;   

- wykonanie koryta na całej szerokości projektowanej ścieŜki; 
- profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne; 
- wykonanie podbudowy; 
- ustawienie krawęŜników i obrzeŜy betonowych; 
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej; 
- wykonanie ścieŜki i placów rekreacyjnych z kostki betonowej; 
- oczyszczenie rowów i przepustu pod zjazdem; 
- ustawienie bariery spręŜystej i bariero poręczy; 
- roboty wykończeniowe. 
 

      1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
            - całe zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem: 
              - przebudowę przepustu drogowego; 
              - przebudowę ścieŜki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi.   
       

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
 

 Istniejąca droga powiatowa. 
 
3.   Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa  
      i zdrowia ludzi: 
 
3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     
       zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

       Roboty budowlane wykonywane będą bez wyłączania drogi z ruchu co stwarza moŜliwość  
      ewentualnych kolizji. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i    
      zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. Do przewidywanych zagroŜeń  
      występujących podczas realizacji robót zaliczyć naleŜy wykonywanie prac na części jezdni        
      będącej pod ruchem np. ustawianie krawęŜnika, prowadzenie robót w sąsiedztwie  
      uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczególności w miejscach ich skrzyŜowań oraz  
      wyładunek elementów prefabrykowanych. 
 
5.  Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     
     robót szczególnie niebezpiecznych:  
 
5.1 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy przeprowadzić  
      instruktaŜ stanowiskowy pracowników. 
 
 
 



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
 

       Środki ochrony indywidualnej; 
       Ograniczenie ilości osób przebywających w pasie drogowym; 
       Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy    
       oraz wykonanie oznakowania robót zgodnie z tym projektem. 
 


