
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Temat:  Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego – podwieszenie 

        dodatkowego przewodu w linii nn bez wymiany stanowisk  

    słupowych. 

    

 

Adres:   WŁADYSŁAWÓW 

   dz. nr. 361, 362, 435, 363, 464/1, 466. 

 

 

Branża:  Elektryczna 

 

 

Inwestor:  Gmina Żelechów 

   08 – 430 Żelechów 

   ul. Piłsudskiego  

 

 

Projektant:   

 

 

 

 

Informację BIOZ sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 

1126. 

 

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, powinien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

 



 

I. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.  
 

Przedmiotem opracowania jest budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego jaok 

podwieszenie dodatkowego przewodu w linii nn bez wymiany stanowisk słupowych. 

Zakres robót i kolejność realizacji budowy jest przedstawiona w opisie technicznym. 

 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce. 
 

Na działkach wymienionych w opisie technicznym znajduje się istniejąca sieć 

elektroenergetyczna i sieć wodociągowa. 

 

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.  
 

Zagrożenia mogą wynikać w trakcie prac w rejonie istniejącej sieci. 
 

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 
 

      1.Wykopy pod projektowane słupy (głębokości 2–2,6m ) należy zabezpieczyć przed 

zalaniem przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe. 

      2.Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne i 

obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone. 

      3.Podłączenie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych do istniejących tylko 

na pisemne polecenie RE, przez uprawnionego wykonawcę. 

           

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.   
 

Przy realizacji budowy projektowanych urządzeń elektroenergetycznych występują prace 

w warunkach szczególnie niebezpiecznych wyszczególnione w art. 21a ust. 2  Ustawy z 

dnia   7 lipca 1994r  w punkcie: „1 k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów , 

mniejszej niż : 

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,” 

- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15 kV,” 

Projektowane urządzenia zostaną podłączone do istniejącej linii 0,4kV ( po wcześniejszym 

wyłączeniu spod napięcia) przez uprawnionego wykonawcę. Instruktaż zostanie 

przeprowadzony przez pracownika Rejonu Energetycznego Garwolin, od którego 

wykonawca otrzyma pisemne polecenie na wykonanie pracy. 

 

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia. 

  

Do prac budowlanych należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt mechaniczny i ochronny 

technicznie sprawny i przeznaczony do zakresu wykonywanych prac. Roboty wykonywane 

będą w terenie otwartym, dlatego nie występują zagrożenia uniemożliwiającą szybką 

ewakuację. 
         


