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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel opracowania
       

Celem niniejszego opracowania jest  przebudowa ścieżki pieszej i rowerowej na odcinku 

Tułowice Ligota Tułowicka. Odcinek ścieżki przebiega na działkach własnością Gminy Tułowice 

zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej. 

2.Opis stanu istniejącego

Odcinek objęty przebudową posiada nawierzchnię z kostki betonowej ograniczoną obrzeżem 

betonowym 8*30*100. Nawierzchnia ścieżki  jest w niezadowalającym stanie technicznym w zakresie 

zaniżeń , nierówności. Uszkodzona jest część obrzeży betonowych.   

3.Zakres planowanych robót

W zakres planowanych robót wchodzi :

-rozbiórka istniejącej kostki i obrzeży 

-wytyczenie ponowne ścieżki rowerowej z zachowaniem szerokości 2,5 m. 

-ponowne zabudowanie niezniszczonych obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem 

(brakujące ilości należy uzupełnić materiałem nowym o identycznych wymiarach)

-uzupełnienie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym wraz z jej dogęszczeniem 

-wykonanie podsypki z miału kamiennego gr. 3 cm 

-ponowne wbudowanie kostki betonowej z uzupełnieniem materiałem nowym  

                  Opracował :   mgr inż. Tomasz Sokulski       

 

             



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej 

na odcinku Tułowice – Ligota Tułowicka 
     INWESTOR : Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

Opracował : Tomasz Sokulski 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b)Roboty pomiarowe,

c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,

e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,

f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykończeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

rejon pasa drogowego, tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu 
użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i 
słuchu.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej 
Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez odpowiedni organ.

Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux. 
zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników drogi.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go zapoznać z istniejącymi 
zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w 
karcie szkolenia.

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń:        

Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

Maski ochronne przy robotach pylących,

Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,

Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub wyznaczonych 
majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na 
terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach zgodnie z instrukcję 
producenta.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.

-teren robót należy odpowiednio oznakować,

-zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych urządzeń technicznych 
należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.
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