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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
      1.    Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 
 

Podczas przebudowy  odcinków ulic dróg  powiatowych  w Ostrowcu Św.  na odcinku  
792mb będą wykonywane roboty drogowe oraz oświetlenia ulicznego .  
Wszystkie roboty objęte dokumentacją będą wykonywane w pełnym zakresie j.n;  
1.1.Roboty drogowe    

- roboty rozbiórkowe  nawierzchni jezdni i elementów ulic  
- roboty ziemne związane  z  korytowaniem   pod konstrukcję nawierzchni jezdni i 

pozostałych elementów ulic  
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych,  chodników i 
ścieżki rowerowej, zatok autobusowych  

- regulacja pionowa urządzeń podziemnych 
- wykonania  oznakowania pionowego i poziomego  

 
  1.2.Roboty sanitarne – przykanaliki i studnia rewizyjna 

            -    wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia podziemnego 
            -    wykonanie robót ziemnych – wykopy 
            -    roboty montażowe kanałów i studni 

                  -    zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem 
 
 

1.3.Roboty elektryczne 
- wykopy pod kable elektryczne z dokonaniem odkrywek 
- demontaż słupów i kabli energetycznych 
- układanie kabli ,rur ochronnych 
- ustawienie słupów oświetleniowych 
- próby i pomiary elektryczne 
-  

            Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                              
 Teren objęty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Zabudowę stanowi   
 budownictwo jednorodzinne.      

         W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie: 
- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna 
- sieć wodociągowa 
- sieć c.o.   
- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne 
- kable energetyczne SN i NN 
 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących spowodować   
     zagrożenie 
Roboty , drogowe, sanitarne  i elektryczne będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie 
pasie drogowym. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót oraz 
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy: 



- istniejącą  kable energetyczne 
- wykopy pod kanalizację deszczową, kable elektryczne 
- roboty drogowe 

                  -    składowanie   materiałów budowlanych w czasie budowy 
- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 

 
Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe . 
Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane 
materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały 
drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0 m. 
Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w sprzęt p.poż. 
                                                                                                

4.  Wykaz podstawowych  zagrożeń przewidzianych podczas realizacji. 
      UWAGA: wszystkie roboty będą odbywać się pod ruchem drogowym 
4.1.Roboty ziemne  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje,   
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami  pod konstrukcję nawierzchni jezdni i elementów ulic, pod 
kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, sieć telefoniczna, sygnalizację 
świetlną i oświetlenie uliczne. Transport nadwyżki urobku  

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 
- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna,  
- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 
- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek, 
- w czasie transportu urobku, 
W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie osób 
postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie na budowie. 
Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje drogowe. 

        
 

4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów ulic oraz oznakowania 
- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  
- miejsce i czas: na terenie  budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni, 

wjazdów bramowych ,chodników i ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych i 
miejsc postojowych. 

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i załadunku. 
Zagrożenie następuje podczas pracy  układarek mas bitumicznych, walców drogowych, 
pił do cięcia nawierzchni, frezarek,  transportu materiałów nawierzchniowych. 
Podstawowym zagrożeniem jest: 
- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 
- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki,itp. 
- awaria sprzętu, 
- upadek ciężaru z wysokości,  
- kolizje drogowe podczas transportu 
- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160oC 

 
             4.4. Roboty sanitarne 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, awarie sprzętu 
- miejsce i czas:  na terenie budowy podczas wykonywania wykopów i montażu 
Podstawowym zagrożeniem jest: 
- zasypanie pracownika w  wykopie wąskoprzestrzennym 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu 
- potrącenia pracownika łyżką koparki 



- brak zabezpieczenia wykopów i miejsca montażu 
- upadek montowanego elementu 

                                                                 
 

4.5.Roboty elektryczne i montażowe sygnalizacji świetlnej 
- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, porażenia  prądem, awarie sprzętu 
- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopów pod kable elektryczne ich 

układania i stawiania słupów oświetleniowych                                                                          
Podstawowym zagrożeniem jest: 

-  roboty na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami, 
-  roboty wykonywane w pobliżu jezdni pod ruchem,  
- podczas montażu urządzeń elektrycznych w pobliżu czynnych linii energetycznych 

napowietrznych. 
- pomiary energetyczne, próby i  rozruch  

              
. 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót   
     szczególnie niebezpiecznych. 
 
     Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.       
     Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót      
      zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  
      z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.   

                  (Dz.U.Nr 120, poz.1126). 
Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 
poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.Nr 47, poz.401) i w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z dokumentacją 
projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót. 
Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 
bioz”. 
Szczególną uwagę zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez osoby 
obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się w rejonie, gdzie 
przebiegają kable energetyczne oraz napowietrzna linia energetyczna. 
 

 6.   Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 
 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe z uwzględnieniem oceny 
ryzyka zawodowego, wykazu robót szczególnie niebezpiecznych, wykazu  robót 
wykonywanych co najmniej przez dwie osoby 

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, odzież ), 
- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 
- sprawny sprzęt  i narzędzia, 
- nadzór i koordynacja robót, 
- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  
- zasady postępowania w przypadku zagrożenia 
- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 
- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właścicieli uzbrojenia    
      podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez nich podanych, a przede   
      wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace wykonywać ręcznie 
- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi 

normy PC-IEC60364-7-704:1999. 
 



 
 
Uwaga: 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i 
podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

 


