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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 
 
 
 
  NAZWA OBIEKTU: OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE GMINY  
    PYSZNICA  
     
 
 
 
  ADRES OBIEKTU:  PYSZNICA   ul. Wrzosowa; Sportowa, Wolności Boczna;  

Szubargi; Podoręda; Jaśminowa; Sanowa; Błonie;  
 
    KŁYŻÓW  ul. Mickiewicza 
     
    JASTKOWICE ul. Wolności, Podleśna, Brandwicka;  

Ojca Jana; Kopernika 
 
    CHŁOPSKA WOLA 
 
 
 
 
 
  INWESTOR:  GMINA PYSZNICA  
    UL. WOLNOSCI 322 
    37-403  PYSZNICA 
 
 
 
 
 
  OPRACOWAŁ:  inż. ADAM  HARA 
    upr. proj. 230/TBG/94 
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1) Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  
 
 -oświetlenie uliczne, rozbudowa na  istniejącej linii nap NN; 
 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
 -linie napowietrzne NN; 
 -linia napowietrzne teletechniczne; 
 -drogi powiatowe; 
 -drogi gminne; 
 -budynki mieszkalne; 
 
3)  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
 -linia napowietrzna NN; 
 -prace w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej; 
 
4)  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych : 
 
 -prace na wysokości ponad 5m; 
 -prace przy przejściach oświetleniowej linii napowietrznej  NN 

przez drogę powiatowa i gminną;  
-roboty budowlane prowadzone przy montażu przewodów i wysięgników 

 i opraw  oświetleniowych 
 -roboty elektryczne pomiarowe  
 
 
5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
a)Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed  
   przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy  
   następujący zakres zagadnień: 
 

-wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest  
szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń; 

 
-określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym  
miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tj dróg; 
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-określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP; 

 
-określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
 
-wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed  
skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników; 

 
-charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru  
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób  
wyznaczonych do prowadzenia nadzoru; 

 
 -zapoznanie pracowników z planem bioz opracowanym przez kierownika 

budowy; 
 
b) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót: 
 

-Roboty, prowadzone w drogach gminnych prowadzić zgodnie  
z zatwierdzonym projektem tj. „Organizacją ruchu zastępczego”. 
-Ponadto organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z: 
- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r., 
- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i 
zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowych”, 
- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 
czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
- Prawem o ruchu drogowym, 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
lipca 1999r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach. 
-Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w 
kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w 
postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających 
dobrą ich widoczność 

 
6)   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
   niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych 
   w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 
 

-całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
   BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami 
   sztuki inżynierskiej, 
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-w czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą  
   organizacje robót, oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające 
   niebezpieczeństwom, w tym: 

 
a) wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, 
 
b) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi, 
 
c) zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi 
prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
 
d) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników  
głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 
powodujących takich zagrożeń, 
 
e) przeprowadzić instruktaż pracowników, 

 
f) wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

 
g) zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

 
h) teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych, 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. 
 
7. Uwaga końcowa. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. 
U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 


