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1. Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. 

2. Zakres robót 

Zakres robót w kolejności realizacji: 

• roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urządzenie placu budowy, 

• wykonanie tymczasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu zabezpieczających teren budowy, 

• korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

• ustawienie obrzeży i oporników oraz wykonanie podbudowy, 

• wykonanie nawierzchni jezdni i chodników; 

• roboty wykończeniowe: roboty porządkowe z zakresie zieleni, humusowanie, obsiew trawą poboczy. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć teletechniczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

• występująca infrastruktura techniczna. 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy szczególnie uważać na istniejące kable energetyczne 

i teletechniczne i kanalizację znajdujące się w ziemi, aby nie uległy uszkodzeniu. Prace ziemne przy w/w 

instalacjach należy wykonywać ręcznie.  

Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie uprawnienia i być przeszkoleni w sprawach BHP 

w zakresie wykonywania prac. 

5. Przewidywane zagrożenia: 

• związane z pracą przy użyciu ciężkiego sprzętu specjalistycznego, 

• ciężki ruch technologiczny, 

• związane z obsługą maszyn i urządzeń: 

• możliwość porażenia prądem elektrycznym w związku z wykonywaniem robót w pobliżu kabli 

energetycznych. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót, uprawniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolić 

robotników i operatorów sprzętu pod względem BHP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

• zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

• zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia, 

• konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
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• zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zaleca się stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego w okresie trwania budowy i wdrażania robót, w tym: 

• utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

• unikanie uszkodzeń lub uciążliwości w stosunku do osób trzecich lub własności społecznej, wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ustępów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

• przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

• składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem 

przed dostępem osób trzecich. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

• przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z kompletną dokumentacją projektową, 

• w miejscach nowych obiektów inżynierskich należy wykonać rozpoznawcze przekopy kontrolne. Przekopy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności, 

• personel nie powinien wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

• zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej 

odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób, zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 


