CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót
Elementy zagospodarowania terenu wynikają z technologii wykonywania robót
nawierzchniowych.
Zakres robót obejmował będzie:
 wykonanie prac ziemnych polegających na wykonaniu wykopów oraz nasypów
pod projektowaną konstrukcję nawierzchni dróg, chodników i zjazdów;
 wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzeń;
 przebudowa przepustu
 wyprofilowanie poboczy i rowów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W obrębie opracowania znajduje się tereny niezagospodarowane; w końcowym
odcinku G1-Wytowno znajdują się zabudowania siedliskowe. Dodatkowo w obrębie
opracowania znajdują się dwa przepusty przeznaczone do przebudowy oraz ścieŜka
rowerowa o nawierzchni gruntowej i drogi gruntowe na odcinku ulepszone kamieniem
polnym.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Ze względu na charakter prac nie przewiduje się, aby inne elementy
zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót
budowlanych
W trakcie prowadzenia robót drogowych istnieje moŜliwość potrącenia przez
pojazdy poruszające się po placu budowy oraz w miejscach włączenia do istniejących
układów drogowych. Pojazdami tymi mogą być: koparki, samochody cięŜarowe,
specjalistyczne, samochody osobowe, walce.
Ze względu na konieczność obsługi urządzeń elektrycznych moŜe nastąpić
poraŜenie prądem (dotyczy całej inwestycji), mogą wystąpić uszkodzenia ciała przez
ostro zakończone elementy maszyn i urządzeń (piły, zagęszczarki itp.).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie pracodawca przedsiębiorstwa
wykonywującego prace budowlane powinien przeprowadzić cykl szkoleń:
 szkolenie wstępne, po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP
 instruktaŜ stanowiskowy, przed przystąpieniem do robót na terenie budowy
 kierownik budowy lub osoba upowaŜniona szkolenie podstawowe, w czasie 6
miesięcy od przyjęcia do pracy
 szkolenie okresowe , dla stanowisk robotniczych raz na rok
 szkolenie z zakresu prawa budowlanego, przed wejściem na budowę
Świadectwo odbycia szkoleń naleŜy umieścić w aktach osobowych kaŜdego
pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych
Przewiezienie rannej osoby do ośrodka opieki zdrowotnej będzie moŜliwe
poprzez drogę gminną o nawierzchni gruntowej, ulepszonej - przylegającą do miejsca
inwestycji, w kierunku miejscowości Wytowno. W celu zapobieŜeniu wypadkom osób
przebywających w bezpośredniej bliskości maszyn budowlanych (koparki, samochody
cięŜarowe itp.) pracowników asystujących tym urządzeniom naleŜy przeszkolić na
kaŜdym stanowisku pracy.
W związku z tym, Ŝe prace odbywały się będą na obszarze otwartym nie
istnieje konieczność opracowywania specjalnych dróg ewakuacyjnych.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac
W granicach pasa drogowego naleŜy postępować zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji prac.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów,
i substancji niebezpiecznych na terenie budowy

wyrobów

Sposób transportu winien zapewniać szczelność pojemników z substancjami
oraz być wykonywany zgodnie ze specyfikacjami producenta tych materiałów.
Transport materiałów niebezpiecznych powinien być wykonywany pod nadzorem
kierownika budowy lub osoby przez niego wskazanej, która przeszła stosowne
szkolenie, co do transportu materiału lub substancji oraz szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, równieŜ w zakresie dotyczącym neutralizacji substancji.
W trakcie prac nie przewiduje się wykorzystania substancji lub materiałów
szczególnie szkodliwych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn
Wszystkie dokumenty będą znajdowały się w posiadaniu kierownika budowy i
będą przechowywane w obiekcie biurowym budowy.

10.

Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej

Nie przewiduje się lokalizacji węzłów produkcji pomocniczej. Całość
materiałów będzie dostarczana na budowę, jako elementy lub materiały do
wbudowania.

11.

Układy komunikacyjne oraz ogrodzenia terenu

Nie przewiduje się ogrodzenia terenu.

12.

Lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne zlokalizowane będą w miejscu placu
budowy w lokalizacji określonej przez kierownika budowy w ustaleniu z Inwestorem
w pawilonach tymczasowych.
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