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Inwestor: Gmina ZTzieszowice 
 ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 

lbiekt: Parking na Tziałce nr 327I3 przy ulicy Nowej w ZTzieszowicach 

iokalizacja: m. ZTzieszowice, gmina ZTzieszowice, powiat krapkowicki, wojewóTztwo opolskie 

Stadium: Plan BIOZ 
Branża: Mrogowa, teletechniczna, sanitarna  
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INŃORMACJA MOTYCRĄCA BNRPINCRNŃSTPA 

I OCHRONY RMROPIA 
 

„Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. kowej w wdzieszowicach” 
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INŃORMACJA MOTYCRĄCA  
BNRPINCRNŃSTPA I OCHRONY RMROPIA 

 
 

1. Rakres robóW Tla YamierYenia buTowlanego oraY kolejność realiYacji posYcYególnych obiekWów 
 
 ProjekWowana inwesWycja zakłada wykonanie nasWępujących robóW: 

1) RoboWy przygoWowawcze: 

- zdjęcie warsWwy humusu, 

- rozbiórkę odcinka chodnika z kosWki brukowej przy ulicy Nowej. 

2) RoboWy drogowe: 

- budowa miejsc parkingowych, 

- budowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych, 

- wykonanie nawierzchni z płyW beWonowych, ażurowych, 

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego, 

- wykonanie opaski przy miejscach parkingowych, 

- wykonanie zieleni, 

- wykonanie oznakowania sWałego (znaki pionowe i poziome), 

3) RoboWy branżowe: 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- przebudowa kolidującej, podziemnej sieci WeleWechnicznej.  

  

2. PskaYanie isWniejących obiekWów buTowlanych 

 P obrębie planowanej inwesWycji zlokalizowane są nasWępujące obiekWy budowlane: 

1) Miejsca parkingowe, 

2) Mroga dojazdowa do miejsc parkingowych, 

3) Skrzyżowania z ulicą Nową, 

4) InfrasWrukWura Wechniczna: 

- podziemna kablowa linia energeWyczna średniego napięcia (SN), 

- podziemna kablowa linia energeWyczna niskiego napięcia (nN), 

- napowieWrzna linia energeWyczna niskiego napięcia (nN), 

- dysWrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia MN150, 

- kanalizacja deszczowa,  

- kanalizacja saniWarna,  

- podziemna sieć cieplna – kanały ciepłownicze, 

- podziemna sieć WeleWechniczna, 

- podziemna sieć wodociągowa.       
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3. PskaYanie elemenWów YagospoTarowania WerenuH kWóre mogą sWwarYać Yagrożenie beYpiecYeńsWwa i YTrowia 
luTYi 

 
  Na Werenie objęWym planowaną inwesWycją zlokalizowane są nasWępujące elemenWy zagospodarowania 

Werenu mogące sWwarzać zagrożenie bezpieczeńsWwa zdrowia i ludzi: 

- podziemna kablowa linia energeWyczna średniego napięcia (SN), 

- podziemna kablowa linia energeWyczna niskiego napięcia (nN), 

- napowieWrzna linia energeWyczna niskiego napięcia (nN), 

- dysWrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia MN150, 

- podziemna sieć cieplna – kanały ciepłownicze, 

 

4. PskaYanie ToWycYące prYewiTywanych Yagrożeń wysWępujących poTcYas realiYacji robóW buTowlanychH 
określające skalę i roTYaje Yagrożeń oraY miejsce ich wysWąpienia  
 
- roboWy związane z WransporWem przy użyciu urządzeń do przenoszenia ładunków (np. dźwigi, koparki), przy 

wykonywaniu kWórych isWnieje możliwość spadnięcia WransporWowanego ładunku lub uderzeniem ładunkiem, 

 - roboWy związane z użyciem ciężkiego sprzęWu budowlanego, przy wykonywaniu kWórych isWnieje możliwość 

wysWąpienia kolizji, najechania iWp., 

- roboWy związane z wysWępowaniem podziemnej sieci elekWroenergeWycznej (ryzyko porażenia prądem). 

 

5. Sposób prowaTYenia insWrukWażu pracowników prYeT prYysWąpieniem To realiYacji robóW sYcYególnie 
niebeYpiecYnych  

 

- szkolenie pracowników prowadzić należy zgodnie z zasadami bhp, 

- należy określić zasady posWępowania w przypadku wysWąpienia zagrożenia, 

- należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami sWwarzającymi szczególne niebezpieczeńsWwo przez    

   wyznaczone specjalnie do Wego celu osoby, 

- należy szczegółowo określić zasady sWosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

  i obuwia roboczego. 

 

6. ŚroTki WechnicYne i organiYacyjne Yapobiegające niebeYpiecYeńsWwom wynikającym Y wykonywania robóW 
buTowlanych w sWrefach sYcYególnego Yagrożenia YTrowia lub w ich sąsieTYWwieH w Wym Yapewniających 
beYpiecYną i sprawą komunikacjęH umożliwiającą sYybką ewakuację na wypaTek pożaruH awarii i innych 
Yagrożeń 
 

 Nadzór nad bezpieczeńsWwem i higiena pracy na poszczególnych sWanowiskach pracy sprawuje kierownik 

budowy (kierownik robóW) oraz misWrz budowlany w zakresie powierzonych obowiązków. 

 Osoba kierująca pracą ludzi na budowie jesW obowiązana: 

-   organizować sWanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeńsWwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich sWosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
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- organizować, przygoWowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny sWan pomieszczeń pracy i wyposażenia Wechnicznego, a Wakże o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich sWosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 Na podsWawie: 

- oceny ryzyka zawodowego wysWępującego przy wykonywaniu robóW na danym sWanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podsWawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

Oierownik budowy powinien podjąć sWosowne kroki mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i sWanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,   

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez sWosowanie Wechnologii, 

maWeriałów i subsWancji nie powodujących Wakich zagrożeń, 

 P razie sWwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jesW do niezwłocznego wsWrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia Wego 

zagrożenia. 

 Pracownicy zaWrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwie robocze, zgodnie z Wabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowana przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 

i bezpieczeńsWwa użyWkowników Wych środków powinny zapewnić wysWarczającą ochronę przed wysWępującymi 

zagrożeniami. Oierownik budowy jesW obowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się Wymi 

środkami. 
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