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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowie przy budowie
dotyczy : robót ziemnych i montażowych przy budowie sieci
rozbiórkowych drogowych i odtworzenia nawierzchni,

wodociągowej oraz robót

1.0 Zakres robót :
◦ roboty ziemne przy wykonaniu sieci wodociągowej
◦ roboty ziemne związane z rozbiórką i odtworzenie nawierzchni drogowej po
ułożeniu sieci wodociągowej.
◦ roboty montażowe armatury sieci wodociągowej
◦ roboty drogowe
2.0

Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
jednostka ewidencyjna 221103_1.0021, Miasto Puck
Obręb 2.1 . Puck działki : 172, 179/4, 200

Na terenie objętym inwestycja znajdują się obiekt budowlane :
uzbrojenie podziemne : sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kable
telekomunikacyjne, energetyczne, sieci gazowe
3.0 Elementy zagospodarowania terenu mogące zagrażać bezpieczeństwu :
◦ Teren nie jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych z uwagi na zakres
inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykonać winien wykonawca zgodnie
z Dz. U z 2003r. Nr 47, poz. 401 ). Rozładunek rur, armatury, wywóz gruzu
może zagrażać bezpieczeństwu ( teren ogólnodostępny )
◦ Prowadzone roboty ziemne i montażowe mogą zagrażać bezpieczeństwu.
4.0 Kolejność realizacji przedsięwzięcia :
• wytyczenie geodezyjne trasy rurociągów
• wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy poprzeczne;
• roboty ziemne prowadzone ręcznie - na odkład;
• zabezpieczenie wykopów,
• montaż rurociągów
• inwentaryzacja geodezyjna,
• odbiór techniczny,
• zasyp ręczny rurociągów
• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
5.0

Przewidywane zagrożenie w trakcie prowadzenia robót budowlanych :
◦ Roboty ziemne rozbiórkowe nawierzchni drogowej
◦ Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowej.
◦ Próby szczelności rurociągów
◦ Roboty drogowe związane z wykonaniem nawierzchni
◦ Posadowienie hydrantów, zaworów odpowietrzających
6.0 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych
◦ podczas wykonywania robót montażowych i ziemnych należy pracowników
wykonujących te roboty zapoznać z zakresem robót, przeszkolić w zakresie
przepisów BHP i P.Poż. oraz zabezpieczyć w niezbędnych sprzęt ochronny.
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przed rozpoczęciem tych robót jako niebezpieczne dla zdrowia. (w szczególności kabli
elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, ciepłociągów np.). w razie
przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek
nieoznaczonych w dokumentacji przewodów instalacji podziemnych należy:
o niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określić
w jaki sposób możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót w tym miejscu, należy
zwrócić się do użytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.
o W przypadku wykonywania przekopów kontrolnych w celu ustalenia położenia
przewodów instalacji podziemnych na głębokości większej niż 40 cm należy kopać
ręcznie bez użycia kilofów.
o w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji należy
bezzwłocznie przerwać roboty i zawiadomić właściwy urząd gminy, miasta itd. oraz
organy policji.
UWAGA !
Niewłaściwie składowany nadkład ziemi może być przyczyną zawalenia się wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi (zasypanie pracowników).
Wykopy w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza się do
robót niebezpiecznych wymagających szczególnej ostrożności i rozważnego dozoru. W
szczególności należy przestrzegać zachowania odległości od linii napowietrznych przy pracy
sprzętem mechanicznym lub po wyłączeniu linii spod napięcia potwierdzonym na piśmie
przez Zakład Energetyczny Miejsca, gdzie występują kolizje z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny być oznakowane na etapie wyznaczania
trasy rurociągu i roboty ziemne w tych miejscach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych po obu stronach
kolizji.
7.0 Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające niebezpieczeństwu :
◦ sprzęt pracujący sprawny posiadający aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczające do użytkowania
◦ Prowadzone roboty pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia
◦ Pracujące osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac
budowlanych, montażowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w
zakresie BHP i P.Poż.
8.0 W terenie zabudowanym oraz w miejscach zbliżenia wykopów do przejść, dróg itp.
wykopy powinny być wygrodzone zastawami w odległości l m od krawędzi wykopu oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposażone w oświetlenie barwy czerwonej w
porze nocnej.
• Należy dokonać odbioru instalacji przy udziale użytkownika oraz przeszkolić do go w
obsłudze urządzeń i instalacji .
• Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy należy dodatkowo wyposażyć w żółte
światła migające zawieszone co najmniej l m nad poziomem terenu.
9.0 Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa się ruch pieszy lub
kołowy oprócz, wyżej wymienionych zabezpieczeń powinny być dodatkowo oznakowane
znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego i posiadać mostki
(przejścia) dla pieszych z barierkami o wysokości minimum l. l m.
Wykopy należy prowadzić zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetę.
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tablicami ostrzegawczymi
„ UWAGA .’ GŁĘBOKIE WYKOPY”
„OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY”
◦ Na budowie w dostępnym miejscu musi znajdować apteczka pierwszej pomocy
oraz osoba wyznaczona do jej obsługi.
◦ Próby szczelności rurociągów muszą być prowadzone w warunkach
zapewniających bezpieczeństwo ludzi zamieszkałych lub znajdujących się
wrejonie wykonywanych robót, a także obiektów użyteczności publicznej i linii
komunikacyjnych. Cały personel zatrudniony przy próbach powinien być
specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, który posiada
doświadczenie zawodowe w tym zakresie.
◦ Odcinek drogi na którym prowadzone będą roboty ziemne, montażowe sieci
wodociągowej, a następnie wykonywana nowa nawierzchnia wyłączny będzie z
ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem ruchu pieszego.
◦ Wydobyty grunt winien być składowany z jednej strony wykopu z zachowaniem
szerokości pasa terenu o szerokości min. 1m dla komunikacji. W projekcje
określono szerokość pasów roboczych ( rys. szczegółowy )
◦ W przypadku niemożliwości zachowania warunków określonych wyżej wydobyty
grunt powinien być wywieziony na „odkład” stały lub przesunięty, tak aby
odległości podnóża nachylonej skarby odkładu tymczasowego od górnej krawędzi
była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejsza niż 5,0 m.
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