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INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część opisowa

sporządzona  na  podstawie  p-ktu  4  ust.  1  §4  rozdz.  2  Zakres  i  forma  dokumentacji  projektowej, 
rozporządzenia MI z dnia 2 września 2004 r. oraz na podstawie ust. 1 §2  rozporządzenia MI z dnia 23 
czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót

Informacja BIOZ dotyczy robót budowlano-montażowych w zakresie budowy zewnętrznych 
przyłączy sanitarnych i gazu:

- kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
- kanalizacji wód opadowych i roztopowych,
- przyłącza wodociągowego,
- przyłącza gazowego,

przy budynku projektowanej strażnicy OSP w Ligocie Prószkowskiej.

2. Istniejące obiekty budowlane

Roboty  budowlano-montażowe  prowadzone  będą  na  zewnątrz  projektowanego  budynku 
strażnicy na działkach budowlanych położonych w Ligocie Prószkowskiej. Na terenie działki 
inwestowania brak jest istniejących obiektów budowlanych wchodzących w zakres utrudnień 
w realizacji ww robót budowlano-montażowych.

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie BIOZ

Zarówno zagospodarowanie terenu działki jak i terenu ją okalającego, z wyjątkiem lokalnej 
drogi wiejskiej i istniejącego, podziemnego uzbrojenia sieciowego, nie stwarzają zagrożenia 
BIOZ w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych.

4.  Przewidywane  zagrożenia  występujące  w  czasie  realizacji  robót 
budowlano-montażowych

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych wystąpią utrudnienia związane z 
realizacją  przedmiotowych  robót  polegające  na  przejściu  przewodem  przykanalika 
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kanalizacji  sanitarnej  przewiertem pod drogą krajową stanowiącą ul.  Szkolną i  przejściem 
przykanalika  wód  opadowych  i  roztopowych  wzdłuż  chodnika  lokalnej  drogi  wiejskiej, 
stanowiącej ul. Szkolną.

Informacja  dotyczy robót  budowlano-montażowych  przewidzianych  projektem przyłączy 
wod-kan i gazu. Projektowana inwestycja będzie inwestycją liniową polegającą na ułożenie 
pod ziemią przewodów przyłączy wod-kan i gazu.

Roboty budowlano-montażowe polegać będą na wykonaniu:
• robót ziemnych (wykopy, obsypki, zasypki i zagęszczenia gruntu),
• ułożeniu  przewodów  przyłącza  wodociągowego,  przykanalika  sanitarnego  i  wód 

opadowych oraz przyłącza gazowego bezpośrednio w gruncie (wykopach),
• przejścia przewodem kanalizacyjnym pod drogą krajową przewiertem i wprowadzenie w 

rurę przewiertową przewodu kanalizacyjnego.

Szczególnie  niebezpieczne,  pod  względem  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia 
pracowników wykonawstwa, będą następujące roboty:
• wykopy jamiste i liniowe wraz z obsypaniem i zagęszczaniem obsypki na głębokości 1,8 m 

ppt;
• przy poziomie wód gruntowych zalegających na głębokości min. ≈ 1,0 m ppt, maksimum 

1,8÷2,0 m ppt,
• zbliżeniu  do  istniejących,  podziemnych  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacji  wód 

opadowych,
• wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  przykanalika  wód  opadowych  wzdłuż 

odcinka czynnej drogi lokalnej stanowiącej ul Szkolną,
• wykonanie  przewiertu  pod drogą  krajową oraz  wprowadzenie  do  rury  przewiertowej 

przewodu przykanalika sanitarnego.

Teren  robót  budowlano-montażowych jest  terenem  otwartym,  należącym  do  Urzędu 
Gminnego w Prószkowie oraz osób prawnych i fizycznych wymienionych w tytule opisu 
technicznego do projektów oraz zawartych w uproszczonym wypisie z rejestru gruntów.

Grunt przeznaczony do prowadzenia robót budowlano-montażowych. Przewiduje się, że w 
trakcie robót ziemnych wystąpi grunt kat II i  III  z przewarstwieniami w postaci pospółki 
żwirowo-piaskowej i wodą gruntową zalegającą na głębokości min. ≈ 1.0 m ppt. i max 1,8÷2,0 
m ppt.

W opracowaniu  dotyczącym Planu  BIOZ i  w wykonawstwie  należy  zwrócić  szczególną 
uwagę  na  powyższe  informacje  zapewniając  sporządzenie  Planu  BiOZ  i  odpowiednie 
warunki bezpiecznego i sprawnego wykonawstwa.

5. Sposoby prowadzenia instruktażu BIOZ

W  instruktażu  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na  koordynację  postępujących  robót 
budowlano-montażowych  oraz  na  zagadnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  wykonawstwa 
kanalizacji pod powierzchnią lokalnej drogi wiejskiej.
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6. Środki zapobiegawcze

Ze  względu  na  warunki  niebezpieczne  (strefy  szczególnego  zagrożenia  lub  ich 
bezpośredniego sąsiedztwa) dla wykonawstwa robót budowlano-montażowych, wskazuje się 
na przedsięwzięcie szczególnych środków zapobiegawczych w trakcie wykonywania robót 
budowlano-montażowych. Środkiem zapobiegawczym BIOZ winno być podporządkowanie 
się  ogólnym wskazaniom związanym z zachowaniem porządku na terenie  realizowanego 
obiektu  i  ustalonymi  w  nim  drogami  ewakuacyjnymi  i  komunikacyjnymi  oraz  ruchem 
drogowym na krajowej i lokalnej drodze wiejskiej.
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