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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Temat:  Budowa elektrycznej linii kablowej do 1kV - wykonanie WLZ wraz z 

przyłączem wiaty w miejscowości Mikołajowa 

Adres inwestycji:  Mikołajowa, 49-200 Grodków, dz. nr 76 

Opracował:  mgr inż. Sebastian Kulik 

   42-700 Lubliniec ul. Oleska 85 

 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1) Zakres robót: 

 budowa instalacji uziemiającej, 

 budowa złącza ZK1, 

 budowa zasilania wraz z przyłączem, 

 wykopy/przewierty pod linie kablowe,  

 ułożenie linii kablowych, 

 zasypanie trasy kablowej, 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 infrastruktura techniczna budynków i otoczenia budynków: sieć kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna 0,4kV. 

 

3) Elementy mogące stwarzać zagrożenie: 

 czynna sieć elektroenergetyczna nN. 

 

4) Przewidywane zagrożenia podczas realizacji 

 porażenie prądem elektrycznym podczas przygotowania miejsca pracy w pobliżu 

czynnych urządzeń energetycznych, podczas wykonywania pomiarów  

i podłączania instalacji itp.  

 upadek z wysokości podczas robót z użyciem rusztowań, drabin, podnośników itp. 

 użycie sprzętu  mechanicznego 

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji: 
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 przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami powinien przeprowadzić 

instruktaż BHP wskazując miejsca zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia przed 

wypadkiem, przeprowadzić szkolenie ukierunkowane na bezpieczeństwo prowadzenia 

robót przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz robót przy użyciu 

wykorzystywanego sprzętu mechanicznego, zapewnić obsługę z odpowiednimi 

kwalifikacjami i wymaganymi aktualnymi badaniami lekarskimi 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

• przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien dopilnować wdrożenia 

 ustaleń planu BIOZ a w szczególności: 

o wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczających przed 

dostępem osób postronnych, 

o wyznaczenia stref komunikacyjnych i składowych, 

o umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ, 

o przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 

robót z uwzględnieniem wynikających z nich zagrożeń, 

o wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, 

o sprawowania ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami, 

o prowadzenia dokumentacji budowy. 

 


