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W trakcie realizacji robót w ramach budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach 

Górki, Kapli, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Dylew w gminie Mogielnica występują 
roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
W związku z art. 21a ust. 1 ustawy  „Prawo budowlane” kierownik budowy 
zobowiązany jest do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem 
BIOZ” w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy. 

 
Przy sporządzaniu planu „bioz” należy kierować się obowiązującymi warunkami 

technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności: 
 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.  
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
poz. 844), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 
 

1. Zakres robót . 
 Budowa kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny grawitacyjny, przewód tłoczny, 
przykanaliki sanitarne, studzienki rewizyjno – połączeniowe, tłocznie). 

  
 Kolejność prowadzenia robót: 
  

-   wytyczenie lokalizacji kanału sanitarnego, przewodu tłocznego, przykanalików,     
    studzienek rewizyjnych oraz tłoczni   
- wykopy pod kanał sanitarny, przewód tłoczny, studzienki i tłocznie 
- montaż w gotowych wykopach kanałów sanitarnych, studzienek i tłoczni 
- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
 

- kable energetyczne 
- linia  telekomunikacyjna 
- gazociąg 
- wodociąg 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 
Dla powyższej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót   
     budowlanych. 
 

Podczas prowadzenia prac budowlanych istnieją zagrożenia związane  
z następującymi czynnościami: 
- wykopy pod projektowaną kanalizację sanitarną ze względu na głębokość 

wykopów i możliwość zamknięcia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu 
- wykopy w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable 

energetyczne, sieć gazowa i wodociągowa) ze względu na możliwość 
uszkodzenia uzbrojenia i porażenie prądem lub wycieku gazu ziemnego 

- roboty związane z montażem studni i tłoczni w gotowych wykopach ze 
względu na możliwość przygniecenia elementami żelbetowymi pracowników 

 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do  
      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 
 Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na 
temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
powyższe przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych. 

 
6. Wskazanie środków zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom. 
 
- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu 
- prace ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego (w szczególności w pobliżu kabli 

energetycznych i telekomunikacyjnych) prowadzić ręcznie 
- stosować odpowiednie zabezpieczenie wykopów w zależności od lokalnych 

warunków gruntowo-wodnych 
- zachować odpowiednią odległość bezpieczną od maszyn i urządzeń technicznych 

podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej 
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- ściśle stosować się do uzgodnień branżowych 
- zapewnić bezpieczne zejście do wykopu (drabina) 
- oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich 

poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie 
 
7. Uwagi ko ńcowe. 
Wprowadzane zmiany w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikające  
z postępów prac budowlanych, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy 
o przyczynach ich wprowadzenia. 

 

 

Opracował: 

 

  


