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V. 
 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA 
I  OCHRONY  ZDROWIA  LUDZI 

 
 
 
 

TEMAT: 

 

  Budowa oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej 
  w Głuchołazach wraz z oświetleniem parkingu 
  i przyłączem do oświetlenia skateparku. 

 
 

INWESTOR: 

 

  Gmina Głuchołazy 
  ul. Rynek 15 
  48-340 GŁUCHOŁAZY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR  OPRACOWANIA: 
 

PROJEKTANT 
 

 inżynier elektryk 
 Józef  Radomański 

 

 
 
 
 
 

 
Nysa, grudzień 2017 r. 
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SPIS TREŚCI 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

2) Istniejące obiekty budowlane. 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4) Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót. 

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

  



str.                                                                
 

55 

 

C zę ś ć  o p i s o w a  

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia w obrębie ulic Kościuszki i Opolskiej 
w Głuchołazach, a w szczególności: 
− budowę linii kablowej niskiego nN wykonaną kablem YAKXS 4x35mm2, 
− ustawienie wzdłuż ulic Kościuszki i Opolskiej 16 kompletnych latarni 

oświetleniowych wykonanych ze słupów aluminiowych SAL-60 z wysięgnikami 
WR-10/1/0,85/5 i oprawami typu Iskra LED, 

− ustawienie wokół parkingu przy kąpielisku miejskim 4 latarni oświetleniowych 
wykonanych ze słupów aluminiowych SAL-9 WŁ 1/1,0/5,0/10 z oprawami typu 
Cuddle LED oraz 2 słupów SAL-9 WŁ 1/1,0/5,0/10 WRŁ 1/1,0/5,0/5 z oprawami 
typu Cuddle LED i Iskra LED, 

- budowa przyłącza kablowego wykonanego kablem YAKXS 4x35mm2 wraz 
z ustawieniem skrzynki sterowniczej SO do zasilania oświetlenia skateparku. 

2) Istniejące obiekty budowlane 

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty infrastruktury technicznej 
i drogowej: 
− drogi asfaltowe, chodniki z kostki betonowej, droga gruntowa, 
− podziemne uzbrojenie terenu: sieć gazowa, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, 

sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, sieć teletechniczna. 
Poza obszarem inwestycji zlokalizowane są obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 
jak wyżej, a także zabudowa mieszkalna i usługowa. 
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu 
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszystkie z wymienionych wyżej projektowanych elementów zagospodarowania terenu 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4) Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót. 

Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie części robót wymienionych w wykazie 
zawartym w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 póz. 1126). 
Roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczyć będą następujących robót: 

− praca na wysokości, ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
− roboty wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznych. 

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zaznajomić pracowników 
z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych 
z wykonywaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi 
być przez pracownika potwierdzone pisemnie. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków.  
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6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 

Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych, oraz 
taśm odgradzających. Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania 
z wysokości przedmiotów, oraz wykopy należy ogrodzić balustradami i oznakować 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy 
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi. Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony 
indywidualnej, w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa zestaw do 
asekuracji, lub podnośnik typu PHM na podwoziu samojezdnym. Stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
Prace związane z podłączeniem kabla oświetleniowego do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej należy wykonywać na polecenie pisemne, metodą prac 
pod napięciem lub przy wyłączeniu sieci spod napięcia z zachowaniem szczególnej 
ostrożności oraz przestrzeganiem warunków określonych przepisami BHP podczas 
organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
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VI. 
 

ZESTAWIENIE  RYSUNKÓW 

 

- rys. nr 4. Schemat ideowy zasilania. 

- rys. nr 5.  Przekrój poprzeczny ulic Kościuszki i Opolskiej. 

- rys. nr 6.  Karta katalogowa oprawy Iskra LED PROG. 

- rys. nr 7.  Karta katalogowa oprawy Cuddle LED. 

- rys. nr 8.  Karta katalogowa słupa SAL-60. 

- rys. nr 9. Karta katalogowa słupa SAL-9 WŁ 1. 

- rys. nr 10. Karta katalogowa słupa SAL-9 WŁ 1 WR 10. 

- rys. nr 11. Karta katalogowa wysięgnika WR-10/1/0,85/5. 

- rys. nr 12. Karta katalogowa fundamentu betonowego B-60. 

- rys. nr 13. Karta katalogowa fundamentu betonowego B-71 
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VII. 
 

OŚWIADCZENIE, 
 

ZAŚWIADCZENIE,  UPRAWNIENIA 
 

1. Oświadczenie projektanta, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego. 

2. Zaświadczenie projektanta z właściwej izby samorządu zawodowego. 

3. Uprawnienia do sporządzania projektów. 
 

  








