
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w miejscowości Buława nr 6, dz. 

nr 13, obręb Pisarzowice 

 

Nazwa i adres inwestora: Gmina Strzeleczki,  

ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta,  mgr inż. Franciszek Czerwiński 

sporządzającego informację:  ul. Wałowa nr 8, 48-210 Biała 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w miejscowości Buława nr 6, dz. nr 13, obręb Pisarzowice. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

Opracowanie obejmuje działkę nr 13 w miejscowości Buława, obręb Pisarzowice 

zabudowaną istniejącym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz zabudową 

gospodarczą. Działka o regularnym kształcie. Na działce znajduje się istniejący zjazd na drogę 

publiczną, studnia, oraz sieci uzbrojenia terenu: wodociągowe, elektroenergetyczne. Działka 

porośnięta jest roślinną (teren zielony) oraz częściowo jest ogrodzona. Nie wyklucza się 

istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapę. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Na działce objętej opracowaniem brak jest elementów zagospodarowania działki mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowa ludzi. Z uwagi na usytuowanie projektowanej 

zabudowy budynku w pobliżu sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej prace należy 

prowadzić zgodnie z należytą starannością i ostrożnością. Należy zwrócić szczególną uwagę, 

oznaczając teren stosownym znakiem informacyjnym o przebiegu robót budowlanych oraz 

zachować ostrożność przy pracach ziemnych oraz istniejących obiektach i urządzeniach. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku: 



a) prace poniżej poziomu gruntu tj. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 

rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu 

ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

b) roboty przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. 

c) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,  

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

− 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

− 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, nieprzekraczającym 15 kV, 

− 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, nieprzekraczającym 30 kV, 

− 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, nieprzekraczającym 110kV, 

(odległości te mierzy się od najdalej wysuniętego punktu koparki). 

Bezpieczną odległość wykonywania tych robót ustala kierownik budowy  

w porozumieniu z zarządcą instalacji. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne 

należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu 

instalacji podziemnych, a także wykonywanie wykopów poszukiwawczych należy 

wykonywać sposobem ręcznym. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach. Szkolenie załogi w trakcie 

prowadzenia prac związanych z realizacją zadania projektem obejmuje:  

− przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego w zakresie bhp, 

− zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,  

a w szczególności z zasadami przemieszczenia materiałów niezbędnych do realizacji 

zadania, 

− zapoznanie załogi z treścią planu bioz, 

− zobowiązanie do stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, szelki ochronne do 

prac na wysokości, okulary ochronne w zależności od stopnia występujących zagrożeń 

i od rodzaju wykonywanych prac w szczególności przy stosowaniu środkówo 

chemicznych,  

− dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy  

i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowalnych. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

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. 

 

− roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa  

i dyscypliny, 



− przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie stosować wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą, 

− bezwzględne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robót budowlanych 

załadunku i rozładunku oraz przewożenia i składowania materiałów budowlanych, 

− należy wykonać prawidłowe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp, 

− na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracowników oznaczonym na planie 

terenu budowy/ sporządzonym przez kierownika robót/ umieścić wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej oraz 

posterunku policji, 

−  w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkt pierwszej pomocy 

medycznej obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników, 

− telefon umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie, 

− pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości oraz kaski ochronne umieścić 

w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie, 

− rozmieścić tablice ostrzegawcze, 

− wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów i oznaczyć w planie, 

− teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

− na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć  

w planie. 

 

Na podstawie: 

a) art. 21a Prawa Budowlanego kierownik budowy w oparciu o informację bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowalnych oraz, 

b) § 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

dla niniejszej inwestycji należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 


