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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ 

BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W m. MIEJSCE 

JEDN. EW.: 160604_2, ŚWIERCZÓW - OBSZAR WIEJSKI 

OBR. EW.: 0032 MIEJSCE 

MIEJSCOWOŚĆ: MIEJSCE  

DZ. EW. NR 421. 

 
Podstawa opracowania: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja 

wymaga sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ciągu pieszo-jezdnego do 

Izby Rybackiej w m. Miejsce, usytuowanego na dz. ew. nr 421 w sąsiedztwie zabudowy 

jednorodzinnej gospodarskiej położonych na gruntach oznaczonych w MPZP dla 

miejscowości Miejsce symbolem A/MR jako tereny zabudowy zagrodowej. Projektowany 

odcinek ciągu pieszo-jezdnego o długości 50 mb, jest odcinkiem prowadzącym ruch pieszych 

i pojazdów do zabudowań gospodarskich oraz na plac przy Izbie Rybackiej. Projektowany 

odcinek ciągu pieszo-jezdnego znajduje się w terenie zabudowanym. Długość 

projektowanego odcinka ciągu pieszo-jezdnego wynosi 50 mb. Projektuje się wykonanie 

budowy ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu "starobruk". Odwodnienie ciągu 

pieszo-jezdnego odbywać się będzie poprzez istniejące pobocza ziemne.  

 Początek projektowanego odcinka ciągu pieszo-jezdnego znajduje się w przyjętym do 

projektu km 0+000, w odległości 1,0m od granicy z dz. ew. nr 173 będącej pasem drogowym 

drogi wojewódzkiej DW 454 Opole - Namysłów. Koniec projektowanego odcinka  się w km 

0+050, na wysokości słupa energetycznego przy granicy z dz. ew. o numerze 426.  Projektuje 

się wykonanie budowy ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu "starobruk", koloru 

szarego i grubości 8,0 cm, ułożonej na warstwie podsypki ze stabilizacji betonowej B-25 

grubości 3cm. Podbudowę zasadniczą (warstwę rozprężną) projektuje się z kruszywa 

łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, ułożoną na warstwie gruntu 
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stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa grubości 20cm. Jezdnia ciągu pieszo-jezdnego 

zostanie obramowana krawężnikiem betonowym 100x22x15 wykonanym na ławie betonowej 

z oporem. Odwodnienie drogi projektuje się jako powierzchniowe, do gruntu poprzez 

pobocza ziemne.  

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: 

 roboty pomiarowe , 

 roboty ziemne - korytowanie, 

 wykonanie w-wy stabilizacji gruntu na miejscu do Rm=2,5MPa i grubości 20cm 

(dopuszcza się stosowanie gotowej stabilizacji betonowej po usunięciu nadmiaru 

gruntu)  

 ustawienie krawężników betonowych 100x22x15 na ławie betonowej z oporem, 

 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (warstwy rozprężnej) z tłucznia 0-63 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,  

 wykonanie podsypki ze stabilizacji B-25 gr. 3 cm,  

 wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 

typu "starobruk" gr. 8 cm, 

 regulacja urządzeń obcych - zawory wodne. 

 wykonanie muld infiltracyjnych,  

 plantowanie i humusowanie poboczy i pasów zieleni z obsianiem trawą.  

Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania konstrukcyjne pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegółowych. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót budowlanych znajduje się droga 

wojewódzka DW 454 Opole - Namysłów oraz zabudowa gospodarczo-mieszkaniowa. 

 

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

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie jezdni drogi wojewódzkiej, jak również na 

czynnej jezdni ziemnej drogi gminnej, co powodować może zagrożenia bezpieczeństwa tak 

dla pracowników – ze strony poruszających się pojazdów jak dla uczestników ruchu 

drogowego w związku z prowadzonymi robotami. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i 

należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak, 

więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, oznakowane i właściwie 
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zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. Na czas prowadzenia robót należy 

sporządzić i roboty oznakować w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy 

po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i drogą. W planie należy również 

uwzględnieniu rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, a w szczególności najazdu pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów 

samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje działanie substancji chemicznych lub 

czynników termicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach związanych z załadunkiem i 

rozładunkiem materiałów budowlanych (tłuczeń, oporniki, i inne materiały sypkie), układaniu 

elementów betonowych, układaniu nawierzchni z kostki. Do najważniejszych elementów 

zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy również 

prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić 

szczególna uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z 

wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej 

wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych 

w poszczególnych kategoriach.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów, 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. 
Wykonawca winien również zaznajomić pracowników z opracowaną instrukcją bezpiecznego 

wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc 

szczególnie niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 3. zagrożeń.  

 

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 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym, 

- prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia do wykonywania objętych projektem robót, 

- prace budowlane można wykonywać tylko w zakresie określonym na podstawie projektu 

sporządzonego stosownie do obowiązujących przepisów, 

- miejsce pracy oraz dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

budowlanych oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami, 

- przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów bhp i p.poż., 

- wszyscy pracownicy wykonujący pracę na placu budowy powinni być przeszkoleni w 

zakresie bhp zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywaną pracą oraz posiadać ważne 

badania lekarskie, 

- usuwanie przeszkód oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robót ziemnych: 

a) wszelkie przedmioty znajdujące się gruncie lub nad gruntem, na którym mają być 

prowadzone roboty ziemne, powinny przed rozpoczęciem robót usunięte, 

b) nie należy usuwać ułożonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów i kanałów bez 

zgody jednostki do której należy nadzór nad nimi a roboty wykonywać w sposób uzgodniony 

z tą jednostką, 

c) W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 

podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty należy przerwać w tym miejscu 

do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń. Do robót można przystąpić dopiero po 

zidentyfikowaniu tych urządzeń i zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej pracy w ich 

sąsiedztwie.  

d) w przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewypały lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie  przerwać wszelkie prace a 

miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ władzy 

administracyjnej oraz Policję, 

e) przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

f) w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze, 
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g) w czasie wykonywania wykopów należy oznaczyć za pomocą ogrodzeń z lin lub taśm z 

tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10 m i w odległości 

1,00 m od krawędzi wykopu. 

- materiały na placu budowy powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta, 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (np. urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed  

uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w  

wypadkach. Zorganizowanie służby odpowiadającej na bezpieczeństwo i ochronę mienia na 

budowie. Organizację robót prowadzić w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na czas 

budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i drogą. Na budowie w widocznym 

miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane BIOZ, zgodnie z art. 

42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

Pracownicy winni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież  

ochronną i roboczą.  

 

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie 

rozporządzeniem 

 

 

Namysłów, listopad 2017 r. 


