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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

W trakcie budowy wykonywane będą następujące roboty budowlane: 

• Wykonanie otworów w miejscu usytuowania słupków, 

• Połączenie konstrukcji schodów, 

• Wyrównanie poziomu stopni schodów, 

• Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych 

 

Kolejność realizacji obiektów: 

• wykonanie schodów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• brak 



3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• spadki terenu 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

• brak 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

• instruktaż słowny dotyczący wykonywania prac 

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: 

• W trakcie wykonywania prac należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację 

umożliwiającą szybką ewakuację ze strefy zagrożenia, 

• Materiały budowlane należy przechowywać w miejscach niekolidujących z 

wykonywaniem prac budowlanych, 

• Dokumentację techniczną oraz inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty 

urządzeń technicznych itp.) należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, chroniąc je przed zniszczeniem, 

• W miejscu dostępnym umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów 

najbliższego punktu lekarskiego-pogotowia; -straży pożarnej; -posterunku Policji, 

• Telefon alarmowy umieścić w miejscu dostępnym, 

• W miejscu ogólnie dostępnym należy umieścić apteczkę ze środkami pierwszej 

pomocy, 

• Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę 

ewakuacyjną i oznaczyć ją, 

• Nie prowadzić robót przy temperaturze poniżej 0°C.   

 

 

 

informację sporządził:  

 


