
 

Spis treści 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

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

czas ich wystąpienia 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

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 

 

Ad.1. :  

 

Projektowane zamierzenie budowlane pod tytułem Budowa publicznej drogi dojazdowej w 

Leśnicy w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - etap 2 obejmować 

będzie następujący zakres robót: 

-    oznakowanie organizacji ruchu na czas budowy 

- wycinka drzew z karczowaniem korzeni 

- roboty ziemne, wykopy (do głębokości 1m) i nasypy (o wysokości do 1m) związane z 

budową korpusu drogowego pod nawierzchnie jezdni drogi i chodników 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni drogi z krawężnikami 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodników z obrzeżami 

- wykonanie nawierzchnie z kostki betonowej  

- oznakowanie pionowe i poziome docelowej organizacji ruchu 

- zieleń – zakładanie trawników 

- prace porządkowe 

 

Ad.2. :  

 

Na terenie objętym projektem pod tytułem Budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy w 

ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - etap 2 nie ma żadnych 

obiektów budowlanych. 

 

Ad.3. :  

 

Na terenie objętym projektem pod tytułem Budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy w 

ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - etap 2 nie ma żadnych 

elementów zagospodarowania uznanych za niebezpieczne zgodnie z „Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.4. :  

 

Analizując dokumentację projektową pod tytułem Budowa publicznej drogi dojazdowej w 

Leśnicy w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - etap 2 stwierdzono 

iż nie powinny wystąpić sytuacje powodujące nadzwyczajne zagrożenia. Wiążę się to z 

zakresem planowanych prac oraz sposobem ich prowadzenia.  

 

 

Ad.5. :  

 

Na terenie objętym projektem pod tytułem Budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy w 

ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - etap 2 nie będą występować 

żadne roboty szczególnie niebezpieczne w myśl listy zawartej w „Prawie Budowlanym” art. 

21a, ust. 2 oraz  jej uszczegółowieniu w „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 

 

Ad.6. :  

 

Na terenie objętym projektem pod tytułem Budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy w 

ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - etap 2 nie przewiduje się 

żadnych dodatkowych (poza standardowymi) technicznych i organizacyjnych 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z zakresu wykonywanych robót. Całość 

terenu robót objętych projektem powinna być odpowiednio ogrodzona i oznakowana a w 

przypadku jakiegokolwiek zagrożenia pracownicy powinni opuścić miejsce robót najkrótszą 

możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 


