
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporządzona zgodnie z wymogami art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu
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1. Zakres robót 
Przedmiotem inwestycji  jest   budowa drogi  ,  na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji
gruntów  numerami:  2383,  2398/3,  2364,  2492,  2498,  2489  obręb  Kietrz jednostka
ewidencyjna Kietrz-miasto. Roboty prowadzone będą w czasie powyżej 500 osobodni. 

Roboty przygotowawcze:
– ogrodzenie terenu robót,
– zabezpieczenie wykopów.

Roboty ziemne polegające na:
– wykonaniu  koryta  drogi  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  z

wywiezieniem urobku poza teren budowy,
– wykonaniu  wykopów  umocnionych  oraz  nieumocnionych  pod  projektowaną

kanalizację deszczową, budowę sieci oświetleniowej, budowa kanalizacji kablowej
oraz budowa sieci wodociągowej.  

Roboty instalacji elektrycznych polegające na:
– budowie instalacji kablowej oświetlenia ulicznego,
– montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Roboty instalacji sanitarnych polegające na:
– wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
– przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,
– budowa sieci wodociągowej

Roboty drogowe polegające na:
– ustawieniu krawężników oraz obrzeży na ławach betonowych,
– wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,
– wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej
– wykonaniu zjazdów
– wykonanie chodników z kostki betonowej,
– wykonanie utwardzeń terenu.
– wykonaniu elementów zieleni (trawniki), 
– wykonaniu oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

– zabudowa mieszkalna niska, 
– sieci uzbrojenia terenu,
– drogi publiczne.

3. Elementy  zagospodarowania,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

    Zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  mogą  powodować  elementy  
zagospodarowania terenu: istniejące ogrodzenia, pobliskie  drogi publiczne, 



roślinność  wysoka,  poruszające  się  lub  zaparkowane  pojazdy,  słupy  oraz  linie  
energetyczne.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót
budowlanych,  skala  i  rodzaje  zagrożeń,  miejsce  i  czas  ich
występowania

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:
a) wykonywanie wykopów nieumocnionych,
b) wykonywanie robót związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu (roboty
korytowania i zagęszczania podłoża),
c) roboty wykonywane „pod ruchem” tj. w odległości mniejszej niż 3,5m od pasa ruchu
samochodowego oraz w sąsiedztwie maszyn budowlanych i środków transportowych na
placu budowy,
d)  roboty  pod  napowietrznymi  liniami  zasilającymi  oraz  w  pobliżu  czynnych  kabli
energetycznych,
e) roboty w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej sieci gazowej n/c. 

Przy  ręcznej  lub  mechanicznej  obróbce  elementów  kamiennych  bądź  ceramicznych,
pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

a) gogle lub przyłbice ochronne,
b) hełmy ochronne,
c) rękawice wzmocnione skórą,
d) obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp,
e) stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania
pracy.

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

a) szkolenie wstępne, 
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia  te  przeprowadzane  są  w  oparciu  o  programy  poszczególnych  rodzajów
szkolenia.
Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której  wykonywania  nie  posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad BHP.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  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

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy
sprawują  odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.

W razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników
osoba  kierująca,  pracownikami  obowiązana  jest  do  niezwłocznego  wstrzymania  prac
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Budowę należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy ustalić i oznakować
miejsca składowania materiałów budowlanych. Maszyny i urządzenia techniczne powinny
być wyposażone w instrukcje obsługi oraz posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa. 
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