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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
Nazwa i adres: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego dróg 

wojewódzkich nr 780 na odcinku 160: km 1+108 o średnicy Ø200 na długości 
14,30m, km 1+305 o średnicy Ø200 na długości 17,70m, km 1+702 o średnicy 
Ø200 na długości 14,70m, km 1+707 o średnicy Ø200 na długości 16,10m, 
km 1+802 o średnicy Ø200 na długości 16,90m, km 1+809 o średnicy Ø200 na 
długości 15,50m, km 2+203 o średnicy Ø200 na długości 14,20m; na odcinku 
170: km 0+400 o średnicy Ø200 na długości 15,70m, km 0+704 o średnicy 
Ø200 na długości 15,70m, km 0+803 o średnicy Ø200 na długości 12,90m; na 
odcinku 180: km 0+405 o średnicy Ø250 na długości 21,00m, oraz nr 781 na 
odcinku 080: km 0+300 o średnicy Ø200 na długości 13,90m, km 0+305 
o średnicy Ø200 na długości 15,40m, km 0+903 o średnicy Ø200 na długości 
14,20m; na odcinku 100: km 0+109 o średnicy Ø200 na długości 15,00m, 
km 0+705 o średnicy Ø250 na długości 13,80m na dz. ew. 991, 982/1, 216/1, 
650/1, 1092, 817, 797/1 jedn. ew. Babice, obręb Babice oraz dz. ew. nr 936/2 
jedn. ew. Alwernia, obręb Kwaczała.” 

 
Inwestor:  Gospodarka Komunalna w Babicach 
 32-551 Babice,  Cicha 2 
 
Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa meritum  
 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90 

1. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania przy 
podziale projektowanej inwestycji na odcinki mogące być realizowane w okresie 
kilkudniowym w następującej kolejności : 
Roboty wykonywane na danym odcinku 

a). Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji i zabezpieczenie terenu inwestycji 
przed dostępem osób niepowołanych dla danego odcinka 

b). Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z istniejącymi 
sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach wprowadzenia /poza pasem drogi 
wojewódzkiej/ 

c). Wykonanie wykopów w miejscu lokalizacji komory przewiertowej oraz wykopów 
liniowych po wytyczonej trasie /poza pasem drogi wojewódzkiej/ 

d). Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 
e). Wykonanie przewiertu(przepychu pod drogą wojewódzką) 
f). Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów 

niwelacyjnych 
g). Zabudowa studzienek rewizyjnych 
h). Montaż i ułożenie w wykopie przewodów kanalizacyjnych /poza pasem drogowym/  
i). Obsypanie kanałów piaskiem oraz zagęszczenie gruntu 
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j). Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
k). Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 
l) Wykonanie podbudowy drogi i odtworzenie nawierzchni (dla odcinków 

prowadzonych w drogach gminnych metodą wykopu otwartego) 
m).Próba szczelności kanalizacji  
n). Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 
a) Sieć energetyczna  
b) Sieć gazowa  
c) Sieć telekomunikacyjna  
d) Sieć wodociągowa 

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie 
głębokości (poniżej 1,5m), oraz prace montażowe w wykopach stanowią zagrożenie 
przysypania ziemią .  

Wykonanie prac budowlano-montażowych w pasie drogowym bez ograniczenia ruchu 
pojazdów. 

Dodatkowe zagrożenie stanowią roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów 
linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo 3,0 m dla linii o napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 1 kV oraz 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym  
1 kV – 15 kV. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Przewidywane zagrożenie to: 
- Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów. 
- Wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki) 
- Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się 
- Uderzenie pracownika spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
- Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych 
- Zawadzenie sprzętem o wysokim zasięgu o linię energetyczną napowietrzną. 

5. Instruktaż pracowników  

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

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy może prowadzić do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni 
w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych 
z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt 1 
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót zgodnie z pkt 3 i 4.  
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem; 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 

 dbać o bezpieczny stan wyposażenia technicznego i stosowania go zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych; 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 
środki: 

a) oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. 
b) zadbać o dobra komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników, 

dostawy materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych. 

c) wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji 
dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń 
transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 

d) Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 
e) Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli 
f) Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp 

i umocnień  
g) Prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 

bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu. 
h) Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci  
i) Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
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7. Podstawa opracowania.  

 
1. Art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 

poz.1126 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321                  

z późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U.Nr 62 poz. 288). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844                           
z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 
1263). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 
47 poz. 401). 

 


