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Informacja BIOZ 

PROJEKT PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI                                        

UL. JANA PAWŁA II W STRZELECZKACH 

 

Lokalizacja inwestycji:   ul. Jana Pawła II, 47-364 Strzeleczki 

Inwestor:    Gmina Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 

 

1 Zakres robót 

• Wytyczenie przez służby geodezyjne lokalizacji stanowisk słupowych linii oświetlenia 

ulicznego. 

• Układanie kabli w ziemi, 

• Montaż  słupów oświetleniowych. 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Sieć energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV, 

• Budynki mieszkalne i gospodarcze, 

• Drogi wojewódzkie i powiatowe, 

• Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna 

3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Istniejąca sieć energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV, 

• Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdów mechanicznych, 

4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

• Porażenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych pod napięciem, 

częściowo pod napięciem lub w strefie występowania napięcia – mały stopień 

zagrożenia, 

• Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciężkim – przy załadunku i stawianiu słupów 

stalowych – mały stopień zagrożenia, 

• Upadek z wysokości – podczas prac wykonywanych na wysokości – średni stopień 

zagrożenia, 

• Wypadki komunikacyjne – podczas wykonywania wszelkich robót w pasie drogowym  

– mały stopień zagrożenia, 
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5 Instruktaż pracowników dla robot szczególnie niebezpiecznych 

• Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy – w zakresie ogólnych zasad i przepisów 

BHP. 

• Przeszkolenie przed wejściem na stanowisko pracy – w zakresie szczególnych zasad                   

i przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujących przy danej pracy,                   

a zwłaszcza regulujących sprawy wyłączeń, poleceń i dopuszczeń do pracy na sieci 

energetycznej w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 

6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia 

6.1 Środki techniczne: 

• Konieczność stosowania atestowanego sprzętu ochronnego (przeciwporażeniowego), 

ubrań roboczych i ochronnych, hełmów ochronnych, 

• Konieczność stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych                  

do eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi, 

• Konieczność stosowania dodatkowych środków technicznych (barierki, ogrodzenia, 

podpory, odciągi, szalunki) wynikających z warunków bezpieczeństwa dla specyfiki 

danej pracy, 

6.2 Środki organizacyjne: 

• Przeszkolenie na stanowisku pracy, 

• Ważne zaświadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokościach, przy 

urządzeniach elektrycznych, przy sprzęcie specjalistycznym, 

• Wykonywanie prac pod nadzorem, 

• Właściwe zabezpieczenie miejsca pracy, 

• Obsługa maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone                   

i uprawnione, 

• Wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony 

osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy, 

• Prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 

• Właściwe oznakowanie miejsca pracy, szczególnie przy robotach prowadzonych                 

w pasach drogowych oraz przy możliwości dostępu osób postronnych, 

• Stosowanie środków propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych                                             

i informacyjnych 

         Opracował:   

               mgr inż. Piotr Spałek 


