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   Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
    Oświetlenie drogi publicznej 
 
    Zachowice, ul. Żurawia,  Różana 

 dz. nr. 464, 289/1, 458, 352/1, 289/4, 450/1, 287. 
 
        
 
 
 
 
    Inwestor:   
 
 
                Gmina Kąty Wrocławskie   

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1 

 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
     Projektant: mgr inż. Leszek Tarnogrodzki 
      

 
 
 
 
 



1.  OPIS TECHNICZNY 
 
1.1  Zakres  robót zamierzenia budowlanego 
 

- wytyczenie geodezyjne budowanej linii kablowej, słupów oświetleniowych; 
- wykonanie rowu kablowego; 
- montaż linii kablowej; 
- posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe; 
- posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami; 
- montaż opraw oświetleniowych na słupach; 
- podłączenie linii kablowej do istniejącego słupa; 
- namiar geodezyjny ułożonej linii; 
- zasypanie rowu kablowego; 
- uporządkowanie terenu. 

 
1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 
- istniejące uzbrojenie terenu: infrastruktura wod-kan, istniejące linie i urządzenia 

elektroenergetyczne i telefoniczne.  
 
1.3  Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie     

bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi  
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia § 6, stwierdzam że takie elementy występują: 
- droga gmina, 
- droga powiatowa, 
-  napowietrzna linia s/n. 
               

1.4  Przewidywane szczególne zagrożenia podczas realizacji robót   
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia § 6, stwierdzam że takie zagrożenia występują. 
 
- praca na wysokości ponad 5 m, 
- praca z użyciem dźwigu, 
- praca w pobliżu drogi, 
- porażanie prądem podczas prac montażowych, 
- przysypanie ziemią podczas wykonywania prac ziemnych, 
- przygniecenie lub uderzenie podczas rozwijania z bębna, przeciągania i układania 

kabla, mechanicznego ubijania i zagęszczania gruntu, 
 

 
 

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Pisemne zarządzenie kierownika firmy wykonawczej. 



 
1.6  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Pisemne zarządzenie kierownika firmy wykonawczej. 

 
 
 
2. Wniosek końcowy 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia § 6, stwierdzam, że w miejscu prowadzenia przebudowy w/w linii, 
występują szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 


