
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 27 sierpnia 2002 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,  
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

(Dz. U. z dnia 17 września 2002 r.)  
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,  
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,  
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)  
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

    Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:  
 
dz.nr ewid. 50 - obręb Kolonia Brzeziny Wielkie – stanowiąca pas drogowy ul. Gminnej, 
Dz.nr ewid. 711 - obręb Brzeziny Wielkie – stanowiąca pas drogowy ul. Korkowej. 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
 

Roboty ziemne montażowe i instalacyjne 
Kolejność realizacji robót: 

1. Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym. 
2. Przygotowanie placu budowy. 
3. Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i określenie położenia instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 
robót. 

4. Wykonanie robót ziemnych. 
5. Układanie rur.  
6. Próby szczelności. 
7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
8. Zasypanie wykopu i uporządkowanie placu budowy. 

 

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

- nie występują 
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- linie energetyczne napowietrzne, 
- sieć infrastruktury podziemnej, 
- linie komunikacyjne (drogowe). 
 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

- ostre wystające elementy: przy montażu przewodów, 
- przemieszczające się maszyny: przy robotach ziemnych, 
- podchwycenie przez przemieszczające się maszyny lub jej elementy: 
wykonywanie wykopów koparką, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarką, 
przygotowanie deskowania piłami tarczowymi, 
- hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych, 
- zatrucie organizmu środkami chemicznymi: w czasie dodawania środków 
chemicznych do mieszanki betonowej, 
- porażenie prądem: przy pracach z użyciem elektronarzędzi, 
- wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac. 
 

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia: 
 

- na czas budowy wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, 
- w godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami ostrzegawczymi. 
 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
- Bezpośredni nadzór i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik 
robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 



- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonaniu tych prac. 
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla 
danej pracy sprzęt ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni być wyposażeni w 
odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; 
zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 
- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkoleń wg 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są 
następujące: 
 a. szkolenie wstępne ogólne, 
 b. szkolenie wstępne stanowiskowe, 
 c. szkolenie wstępne podstawowe, 
 d. szkolenie okresowe. 
- Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach 
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, które 
zabezpieczają przed skutkami zagrożeń np: kaski, szelki, okulary ochronne, odzież 
ochronna itp. 
- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 
potwierdzające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokóły z dokonanych 
kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP. 
- Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ, dokonana 
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane w/w dokumenty 
powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 
 

8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 

- nie dotyczy 
 

9. 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: 
 

- wykonywanie robót należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót 
określającego kolejność i metody ich wykonania 
- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń 
podziemnych (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 
telekomunikacyjnej) w celu określenia ewentualnych kolizji i zagrożeń, 
- przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w poziomie i pionie), w jakich 
mogą być prowadzone roboty przy użyciu ciężkiego sprzętu, 
- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody należy 
natychmiast przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy, 
- podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów, 
- przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni 
znajdować się w bezpiecznej od niego odległości, 
- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocą tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie 
stref niebezpiecznych, 
- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony 
wykonawca powinien zapewnić stały nadzór, 
- przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- określenie, na podstawie projektu budowlanego, położenia instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, 



- w czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych, 
- wykonanie wejść (zejść) do wykopów dla wykopów o głębokości większej niż1m od 
poziomu terenu. Odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20m, 
- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie poprzedzić sprawdzeniem stanu jego 
obudowy lub skarp, 
- tymczasowa obudowa wykopów nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2 lata, 
jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej, 
- punkt zsypu odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się przy dostawie 
masy betonowej pojazdem, 
- odzież robocza, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, 
okulary spawalnicze, ochronniki słuchu), 
- przerwy w pracy (wysiłek fizyczny), 
- sprawny sprzęt techniczny, w tym elektronarzędzia. 
- sprzęt gaśniczy 
 

10. Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: 
 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn 
znajdować się będą u kierownika budowy. 
 

11. Zakres robót budowlanych objętych opracowaniem, o których mowa w art.21a ust. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, obejmuje: 
 

- roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 
- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach 
prowadzenia ruchu drogowego należy wykonać ze szczególną ostrożnością, 
- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemią w tunelach: 
- roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami:  
przecisku lub podobnymi należy wykonać ze szczególną ostrożnością 
 

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie kanalizacji oraz szkoleniu pracowników 
winny być spełnione zgodnie z Rozporządzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, 
P.N.68/B-06050, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia: 
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844. 
 

      Roboty będą prowadzone jako wykopy otwarte, wąskoprzestrzenne i umocnione. 

13. Wywóz ziemi. 
 

    Przewidziano realizację wykopów metodą „na odkład”. Ziemią z wyporu należy 
wywieźć poza teren budowy na składowisko wskazane przez Inwestora. 
 

14. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane, co najmniej następujące warunki: 
 

a/ górne krawędzie szalunku skrzynkowego powinny wystawać co najmniej 15 cm 
ponad szczelnie przylegający teren, 
b/ powierzchnie terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 

15. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B99/10736,  
 

16. Prace w pobliżu słupów energetycznych wykonywać, pod nadzorem Wydziału Utrzymania 
Sieci Zakładu Energetycznego. 
 

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie oraz szkoleniu pracowników winny być 
spełnione zgodnie z Rozporządzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej    z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 
p.844. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


