
 

 

 

 

 

 
 

Opis do planu BIOZ 
 
 
 

I. Zakres robót dla zamierzenia budowalnego oraz kolejność ich realizacji 
Całość planowanych robót sprowadza się do wykonania Przebudowy DG Pierzchowice – Mirowice   

Zakres prac obejmuje: 

• wytycznie projektowanych prac w terenie 

• wykonanie robót rozbiórkowych  

• wykonanie robót ziemnych (w tym odtworzenie rowów drogowych) 

• wykonanie robót związanych z fundamentowaniem dróg , układanie płyt yomb  

• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 

• wykonanie prac porządkowych 

II. Wykaz istniejących obiektów budowalnych 
Na trasie projektowanej inwestycji znajdują następujące obiekty budowlane i przeszkody terenowe: 

• Brak jest informacji nie występujących mediach ,  

• Nie  zwalnia to z obowiązku zachowania przez Wykonawcę wszelkiej ostrożności oraz stosowania przepisów BHP  

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na terenie obszaru przyszłej inwestycji z istniejących obiektów, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie należy uwzględnić 

przewody elektroenergetyczne w rejonie prowadzonych robót. 

Należy mieć na uwadze to, że roboty budowlane prowadzone będą na większości odcinków przy czynnym ruchu i w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszą w szczególności uniemożliwiać wtargnięcie na teren budowy 

osób postronnych, a także zabezpieczać przed złodziejstwem i wandalizmem, co może mieć znac0zący wpływ na organizację robót 

i sposób zagospodarowania placu budowy. Na organizację placu budowy będą mieć także wpływ wymagania wynikające z projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

IV. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia 
•  Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego w ramach prac prowadzonych w głębokich wykopach. Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac 

„średniego ryzyka". W czasie prowadzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, zalania wykopów z przerwanych sieci 

grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych. 

• Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to miedzy innymi roboty ziemne, w przypadku których występuje możliwość 

przysypania ziemią, upadek do głębokiego wykopu. Niebezpieczeństwo takie istnieje w każdej fazie prowadzenia robót 

ziemnych oraz montażowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopów o ścianach pionowych. 

• W takcie prowadzenia robót ziemnych koparkami istnieje możliwość uderzenia pracowników znajdujących się w zasięgu jej 

pracy ramieniem lub łyżką. 

• Niebezpieczne mogą być wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po których poruszają się wszelkiego rodzaju pojazdy 

mechaniczne. W okresie prowadzenia robót istnieje zagrożenie potrącenia przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne. 

V. 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 

 

 
Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. 



 

 

 

 

Na wprost wejść do budynków należy wykonać kładki dla pieszych z barierkami. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, 

w odległościach nieprzekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną powinien być przewidziany z każdego 

stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej 

spływania na stopnie niżej położone. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie: 

• Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów używanych na budowie, 

• Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków, 

• Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• Zapewnienia właściwej wentylacji, 

• Zapewnienia łączności telefonicznej, 

• Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

W szczególności należy wykonać i zastosować: 

• Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy 

i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefę niebezpieczną, w której istnieje 

zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym 

wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której 

mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m, 

• powyżej 1m, zabezpieczyć balustradą. Balustrada powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 

należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem z wysokości. Przejścia o pochyleniu większym 

niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o 

szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, 

• Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpieczyć poręczami ochronnymi 

umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami, 

• Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15m, ustawić 

oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 

przejeżdżających pojazdów, 

• Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, 

• Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie 

budowy, 

• Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować daszki ochronne na wysokości nie 

mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i o nachyleniu pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty, szerokość daszka 

ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu, 

• Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Składowiska 

materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń, 

• W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym 

zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy należy 

przechowywać i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywać i 

przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta, 

• Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby zapewnić pełne 

bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać, 

• Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów 

przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia 

ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia, 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących tras mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych 

tras osoby wykonujące roboty budowlane, 

• Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji 

pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia 



 

 

 

 

budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z 

liczby zagrożonych osób. 

6.1 Podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

6.1.1 Roboty ziemne 
• wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrzegawcze 

• zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków nocnych i dziennych 

• wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu 

• wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wąskoprzestrzennym 

6.1.2 Transport drogowy i technologiczny 
• zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi 

• obowiązuje sygnalizacja przemieszczania 

• obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 

• należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 

• roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy 

6.1.3 Składowanie materiałów 
• zakazuje się składowania materiałów na drogach 

• materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 

VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 
Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby 

postępowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Przewidziano 

następujące rodzaje szkoleń: 

• Szkolenie wstępne ogólne, 

• Szkolenie wstępne stanowiskowe, 

• Szkolenie wstępne podstawowe, 

• Szkolenie okresowe. 

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na 

poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna. 

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

• Projektem budowlanym, rozwiązaniami materiałowo - konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy. 

• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

• Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku 

• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 

• Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi 

• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

• Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu 

• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład pracy zobowiązany jest wyposażyć go w środki ochrony indywidualnej  

Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów m.in. pogotowia ratunkowego, straży 

pożarnej, policji. 

Opracował :  


