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II. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

Część opisowa.  

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

    poszczególnych obiektów. 

 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami w miejscowości Pokój – rejon ulic Brzeskiej, Kościelnej, Podleśnej i Skośnej. 

Zakres rzeczowy  stanowiący przedmiot niniejszego opracowania przedstawia się 

następująco : 

 

- kolektory grawitacyjne         Ø 200 PVC     L = 1288,0 mb 

- przykanaliki grawitacyjne    Ø 150 PVC     L = 1316,0 mb  / 38 szt. 

- przyłącze ciśnieniowe          Ø 63 PE         L =   260,0 mb /   1 szt. 

     Razem:              L = 2864,0 mb  /  39 szt.  

 

 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane kolektory grawitacyjne a następnie przykanaliki 

grawitacyjne i przyłącze ciśnieniowe. 

 

2) Wykaz istniej ących obiektów budowlanych . 

 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia i obiekty 

budowlane: 

 

- sieć wodociągowa  φ 32 ÷ 100 mm    

- kanalizacja deszczowa   φ 300 ÷ 600 mm  

- kanalizacja sanitarna φ 200 mm 

- linie energetyczne n.n. i w.n. napowietrzne i kablowe 

- linie telefoniczne napowietrzne i kablowe 

- - budynki jedno i wielo rodzinne. 

- drogi gminne  
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3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć  

    zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

a) prowadzenie prac na terenie dróg publicznych (gminnych) 

b) prace poniŜej poziomu gruntu ( wykopy i montaŜ rurociągów, studzienek) 

c) wykonywanie robót ziemnych przy uŜyciu koparek w pobliŜu napowietrznych linii 

   energetycznych 

d) wykonywanie robót ziemnych i montaŜowych w pobliŜu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego  

   (sieci energetycznych,telefonicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 

 

4) Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót  budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz miejsce i czas ich 

wyst ąpienia. 

 

Roboty ziemne: 

Realizacja robót budowlano-montaŜowych będzie się odbywać na terenie dróg publicznych 

(gminnych). Prowadzenie prac w tych warunkach nakłada na wykonawcę szczególny 

obowiązek starannego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg. projektu 

tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz stosowanie się do poleceń 

zarządcy dróg. 

 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości od 1,0 m – 3,0 m 

zabezpieczonych obudowami stalowymi typu boks o głębokości do 3,0m . 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania robót. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny się znajdować na wysokości 1,lm nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu. 
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NiezaleŜnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie 

do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót moŜna oznaczyć za 

pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuŜ wykopu na 

wysokości 

 l,l m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. 

JeŜeli teren., na którym są wykonywane roboty ziemne nie moŜe być ogrodzony naleŜy 

zapewnić stały jego dozór. 

 

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Niedopuszczalnym jest uŜywanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy: 

a) W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej 

  głębokości wykopu, wykonać spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 

kierunku  

  od wykopu 

b) Likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

 zachowaniem  

    bezpiecznego nachylenia w kaŜdym punkcie skarpy 

c) Sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuŜszej przerwie w pracy. 

 

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać 

zejście-wejście do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami-wejściami do wykopu nie 

powinna przekraczać 20,0m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami słuŜącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niŜ 0,6m 

od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane lub w strefie klina naturalnego 

odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 
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W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy demontować od dna 

wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie naleŜy dopuszczać do tworzenia się nawisów 

gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym naleŜy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nie mogą przebywać osoby, nawet w czasie postoju 

koparki. 

 

Wykonywanie robót ziemnych przy pomocy koparek w pobliŜu napowietrznych linii 

elektroenergetycznych.  

 

W tym przypadku naleŜy bezwzględnie zachować odległości bezpośrednio pod liniami lub  

w poziomie od skrajnych przewodów nie mniejsze niŜ: 

a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 k V 

b) 5 m- dla linii o napięciu znamionowym powyŜej l kV , lecz nie przekraczającym 15 kV 

c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV , lecz nie przekraczającym 30 kV 

d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV , lecz nie przekraczającym 110 

kV 

 e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV 

(Odległości te mierzy się od najdalej wysuniętego punktu koparki) 

 

Bezpieczną odległość wykonywania tych robót ustala kierownik budowy w porozumieniu  

z gestorem instalacji. Miejsca tych robót naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi  

i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a 

takŜe wykonywanie wykopów poszukiwawczych naleŜy wykonywać sposobem ręcznym. 

 

Roboty montaŜowe studni Ŝelbetowych: 

 

Przed podniesieniem prefabrykatu Ŝelbetowego naleŜy przewidzieć: 

a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania 

b) Stabilizacji elementu 

c) Uwolnienia elementu z haków zawiesia 

d) Podnoszenia elementu 
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Elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu 

w miejscu wbudowania. 

 W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych naleŜy: 

a) Stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu 

b) Podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego 

nominalnego udźwigu 

c) Dokonać oględzin zewnętrznych elementu 

i) Stosować liny kierunkowe 

j) Skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 

wysokość 0,5m 

W Ŝadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosić i przemieszczać 

osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów. 

Podanie sygnału do podnoszenia elementu moŜe nastąpić po usunięciu osób ze strefy 

niebezpiecznej. 

 

Roboty przy przewiertach i drogowe: wykonywane będą przez podwykonawców 

branŜowych. 

 

Roboty betonowe: wykonywane metodą tradycyjną przy uŜyciu betoniarek. 

 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 

 

Przy ww pracach  mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy którzy: 

a) posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska  

b) odbyli szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bhp 

c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby 

szkolonej i szkolącej. 

Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 

lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

  

Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnień 

wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Operatorowi nie wolno opuszczać 

stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego. Przed oddaleniem 
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się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator zobowiązany jest zatrzymać 

silnik, maszynę lub wyłączyć z zasilania elektrycznego oraz uniemoŜliwić włączenie 

urządzenia przez osoby trzecie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 

na budowie muszą posiadać dokumentu uprawniające do ich eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone 

instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

Urządzenia o napędzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po 

kaŜdorazowej zmianie miejsca uŜytkowania, po przerwie w uŜytkowaniu dłuŜej niŜ jeden 

miesiąc winny mieć sprawdzoną skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej, potwierdzoną 

pisemnie protokołem pomiarów. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy co najmniej raz na dziesięć dni 

kontrolować ich sprawność techniczną i zabezpieczenie przed poraŜeniem prądem. 

Badaniu powinny być poddane równieŜ urządzenia po kaŜdorazowej ich naprawie. Wyniki 

kontroli powinny być notowane i przechowywane u kierownika budowy. 

 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń: 

 

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji naleŜą: 

- odzieŜ robocza (letnia i zimowa) 

- rękawice robocze 

- środki ochrony głowy ( hełmy ochronne) 

- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich pobliŜu , 

      - nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni dróg i chodników z bruku, kostki brukowej, 

płyt betonowych itp. 

 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby: 

 

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalności naleŜy wyznaczyć 

brygadzistę. Brygadzista moŜe kierować tylko jedną brygadą, a na czas swojej 

nieobecności brygadzista wyznacza swego zastępcę. Kierowanie budową naleŜy powierzyć 

osobie posiadającej kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 
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Generalny wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu 

budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców 

przestrzegania tych przepisów. 

 

 

 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą  i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

 

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót w obrębie 

dróg publicznych 

b) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych ścian wykopów 

c) zestawy igłofiltrów do tymczasowego odwodnienia wykopów 

d) zapewnienie zejść - wejść do wykopów (drabiny) 

e) znaki i sygnały bezpieczeństwa 

- sygnalizacja świetlna przy robotach na drogach 

- sygnały ręczne przy montaŜu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)  

- sygnały dźwiękowe, akustyczne na linii operator – pracownik 

 

 

                                                                                                      

  
 


