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I.

INFORMACJE OGÓLNE
Projekt w swym zakresie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu
pieszo-jezdnym mieszkańców m-ci Wierzbica przy drogach woj. nr 744 i 727
oraz Pl. Jana Pawła II.
Projekt ujmuje budowę oświetlenia wydzielonego – kablowego na terenie Placu
Jana Pawła II oraz podwieszenie na sieci energetycznej oświetlenia w części
drogi wojewódzkiej nr 744 - ul. Radomska.
Zakres projektu będzie realizowany w całości przez Gminę Wierzbica
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

II.

DANE TECHNICZNE, ZAKRES PROJEKTOWY

1. Dane energetyczne
- moc przyłączeniowa (19 oprawy x80W), Po=1520W (1-f);
- napięcie zasilające 230V/400V, 50Hz;
- układ sieciowy TN-C;

2. Zakres projektowy
a) Wymiana zabezpieczeń w istniejącej SO na stacji „Wierzbica Wieś 1” – kpl-1
(S303C16);
b) Wymiana istniejących słupów linii napowietrznej w ul. Radomskiej od nr 1 do nr 6/1
za wyjątkiem słupów nr 4, 5, 6, których wymiana ujęta jest w projekcie przebudowy
kolizji;
c) Podwieszenie izolowanego przewodu oświetleniowego na odcinku od szafki
oświetleniowej zabudowanej na stacji „Wierzbica Wieś 1” do słupa nr 6/1;
d) budowa latarń oświetleniowych na słupach stylowych 6m:
- z 1 oprawą o mocy 70W szt-2;
- z 2 oprawami o mocy 70W szt-7;
- z 3 oprawami o mocy 70W szt-1;
e) budowa kablowej linii oświetleniowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x25mm2
o łącznej długości trasy 304m przy 424m łącznej długości kabla;

3. Zasilanie, sterowanie
Projektowane oświetlenie zasilane będzie od istniejącej szafki oświetleniowej
zabudowanej na stacji transformatorowej „Wierzbica Wieś 1”. Szafka oświetleniowa
wyposażona jest w układ pomiarowy 3-fazowy oraz aparaturę sterowniczą dla potrzeb
automatycznego załączania oświetlenia. W szafce tej zabudować zabezpieczenia główne
S303 C16A ograniczające pobór energii zgodnie z warunkami RE Radom. Projekt nie
przewiduje dodatkowego układu pomiarowo-sterowniczego.

III. PRZEBUDOWA KOLIZJI
Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej kolidującej z nowym planem zagospodarowania terenu ujęta jest w oddzielnym opracowaniu.
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IV. BUDOWA OŚWIETLENIA
1. Stan istniejący
Oświetlenie ul. Radomskiej, Jana Pawła II i ul. Górnej (DW nr 744) realizowane jest za
pomocą opraw oświetleniowych podwieszonych na istniejących słupach linii
napowietrznej niskiego napięcia. W ulicy Radomskiej i ul. Górnej słupy zlokalizowane są
w pasie drogowym, na Pl. Jana Pawła II słupy są znacznie oddalone od drogi co
powoduje słabe oświetlenie w miejscach kolizyjnych. Na sieci zabudowane są oprawy
sodowe. Zasilanie i sterowanie oświetleniem odbywa się z istniejącej szafki
oświetleniowej zabudowanej na stacji transformatorowej „Wierzbica Wieś 1”. W szafce
znajduje się układ sterowniczo-pomiarowy z licznikiem elektronicznym 3-f.

2. Projektowane słupy, latarnie i oprawy oświetleniowe
Do oświetlenia ul. Radomskiej na wlocie do m-ci Wierzbica projektowana jest wymiana
słupów energetycznych niskiego napięcia dla potrzeb oświetleniowych. Na w/w odcinku
wymienić słupy nr 1, 2, 3, 6/1. Na słupach nr 1, 2, 3, zabudować dotychczasowe oprawy
oświetleniowe, na słupie nr 6/1 oprawę istniejącą zdemontować. Słupy nr 4, 5, 6 będą
wymienione w ramach przebudowy kolizji. Na słupach tych zostaną również zabudowane
dotychczasowe oprawy oświetleniowe.
Na Pl. Jana Pawła II projektowane są stylowe latarnie oświetleniowe 6m np. typu SPC
z wysięgnikami 1-ramiennymi, 2-ramiennymi oraz 1 latarnię z wysięgnikiem 3-ramiennym.
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Na słupach oświetleniowych SPC zabudowane zostaną oprawy oświetleniowe sodowe
o mocy 70W w II klasie ochronności.
Latarnie końcowe nr 6/5 i nr 11 należy uziemić stosując uziom szpilkowy z pręta
stalowego ocynkowanego. Wartość oporności uziemienia nie powinna przekraczać 5,0Ω.

3. Projektowane przewody i kable oświetleniowe
Zasilanie projektowanych latarń zaprojektowano:
- przewodem oświetleniowym AsXSn 4x25mm2 od SO na stacji „Wierzbica Wieś
1” do słupa nr 6/1 na Placu Jana Pawła II o długości 250m;
- kablem YAKXS 4x25mm2 na odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 6 do słupa 6/4 w
ul. Górnej o łącznej długości 205m;
- kablem YAKXS 4x25mm2 na odcinku od słupa nr 6/1 do latarni nr 6/5 z
wyjściem na istniejący słup linii NN nr 6/4 na Pl. Jana Paw II o łącznej długości
219m;
Łączna długość przewodu izolowanego AsXSn 4x25mm2 podwieszonego na sieci
napowietrznej wynosi 250m, a łączna długość kabla oświetleniowego YAKXS 4x25mm2
wynosi 424m.
Kable ziemne należy układać zgodnie z rysunkiem nr 2b – plan zagospodarowania. Przed
ułożeniem kabli należy wykonać podsypkę o grubości min 10cm. Na ułożone kable
nasypać warstwę 10cm piasku, 20cm gruntu rodzimego a następnie przykryć folią koloru
niebieskiego. Głębokość ułożenia kabli winna wynosić 70cm, 100cm przy skrzyżowaniu
z drogami. Odległość folii od kabla – 30cm.
Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz wjazdami do posesji,
kable osłonić rurami z PCV typu np. DVK 70.

4. Ochrona od porażeń
Ochronę przeciwporażeniową należy podzielić na :
- podstawową czyli ochronę przed dotykiem bezpośrednim do czynnych elementów
obwodu elektrycznego. Środkami ochrony podstawowej jest: izolacja robocza
przewodów i innych metalowych części obwodów elektrycznych, osłony gołych
części znajdujących się pod napięciem, właściwe odstępy izolacyjne, zabezpieczenie
przewodów i kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- dodatkową czyli ochronę przed dotykiem pośrednim realizowaną poprzez samoczynne
wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C.
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V.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobór wytrzymałości słupów.
a) Obliczenia dla słupa odporowego nr 1
Pu

Puw
Pz

Pu [daN] ≥ 2/3ΣNp
Pz [daN] ≥ Ps + Po + Pp
Puw [daN] = P2u + P2z
gdzie:
Po – parcie wiatru na oprawę i wysięgnik;
Ps – parcie wiatru na słupa;
Pp – parcie wiatru na przewody;
Po = 22 [daN]
Ps = 52 [daN]
Pp(AsXSn) = 0, 87 [daN/m] x 45m = 39,2 [daN]
Np(AsXSn) = 300 [daN]
Np(Al50) = 6 x 6kg/mm2 x 50mm2= 1800kg = 17658[N]=1766[daN]
Np(Al35) = 2 x 7kg/mm2 x 35mm2= 490kg = 4807[N]=481[daN]
Np(Al25) = 1 x 8kg/mm2 x 25mm2= 200kg = 1962[N]=196[daN]
ΣNp = Np(AsXSn)+ Np(Al50) + Np(Al35) + Np(Al25) =300+1766+481+196=2743[daN]
Pu = 2/3 x 2743= 1829[daN]
Pz [daN] ≥ Ps + Po + ΣPp
Ps = 52 [daN]
Po = 22 [daN]
Pp(AsXSn) = 0, 87 [daN/m] x 45m = 39,2 [daN]
Pp(Al50) = C x K x p x A
C=0,8 (T.2 PN-E-05100)
K=1,1 (T.3. PN-E-05100)
p=628N/m2
A=0,18 (dla AL 50mm2 i długości 45m)
Pp(Al50) = 0,8 x 1,1 x 628 x 0,18 = 99,5N = 9,9daN x 6 = 59,4[daN]
Pp(Al35) = 0,8 x 1,1 x 628 x 0,15 = 82,9N = 8,3daN x 2 = 16,6[daN]
Pp(Al25) = 0,8 x 1,1 x 628 x 0,13 = 71,8N = 7,2[daN]
ΣPp = Pp(AsXSn) + Pp(Al50) + Pp(Al35) + Pp(Al25)= 39,2+59,4+16,6+7,2 =122,4 [daN]
Pr = 0; - pominięto siły od przyłączy
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ΣPp = 52+22+122,4 =196,4[daN]
Pz = 196.4[daN]
Puw [daN] = 18292 + 196.42 = 1840 [daN]
Dobiera się słup EM-10,5/20
Maksymalne obciążenie słupa odporowego wynosi ok. 2000 [daN] 20[kN]
Słup spełnia wymogi dopuszczalnego obciążenia.
b) Obliczenia dla słupów przelotowych linii II torowej
Ps
Po
Pp
Pr

Pu [daN] = Po + Ps+ ΣPp + Pr
gdzie:
Po – parcie wiatru na oprawę i wysięgnik;
Ps – parcie wiatru na słupa;
ΣPp – parcie wiatru na przewody gołe i izolowane;
Pr – wartość wypadkowa naciągu przewodów przyłączy;
Po = 22 [daN]
Ps = 52 [daN]
Pp(AsXSn) = 0, 87 [daN/m] x 45m = 39,2 [daN]
Pp(Al50) = C x K x p x A
C=0,8 (T.2 PN-E-05100)
K=1,1 (T.3. PN-E-05100)
p=628N/m2
A=0,18 (dla AL 50mm2 i długości 45m)
Pp(Al50) = 0,8 x 1,1 x 628 x 0,18 = 99,5N = 9,9daN x 6 = 59,4[daN]
Pp(Al35) = 0,8 x 1,1 x 628 x 0,15 = 82,9N = 8,3daN x 2 = 16,6[daN]
Pp(Al25) = 0,8 x 1,1 x 628 x 0,13 = 71,8N = 7,2[daN]
ΣPp = Pp(AsXSn) + Pp(Al50) + Pp(Al35) + Pp(Al25)= 39,2+59,4+16,6+7,2 =122,4 [daN]
Pr = 0; - pominięto siły od przyłączy
Pu = 22 + 52 + 122,4 + 0 = 196,4[daN]
Maksymalne obciążenie słupa E-10,5/4,3 wynosi 430 [daN]
Słup spełnia wymogi dopuszczalnego obciążenia.
c) Obliczenia dla słupa nr 5
Ps
Po
Pp

N2

173o

N1

Pu [daN] = 2 x ΣNp x (cos α/2) + Po + Ps+ ΣPp
gdzie:
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Po – parcie wiatru na oprawę i wysięgnik;
Ps – parcie wiatru na słupa;
ΣPp – parcie wiatru na przewody gołe i izolowane;
Np(AsXSn) = 300 [daN]
Np1(Al50) = 6 x 6kg/mm2 x 50mm2= 1800kg = 17658[N]=1766[daN]
Np1(Al35) = 2 x 7kg/mm2 x 35mm2= 490kg = 4807[N]=481[daN]
Np1(Al25) = 1 x 8kg/mm2 x 25mm2= 200kg = 1962[N]=196[daN]
Ν1 = Np(AsXSn)+ Np(Al50) + Np(Al35) + Np(Al25) =300+1766+481+196=2743[daN]
Np2(Al50) = 5 x 6kg/mm2 x 50mm2= 1500kg = 14715[N]=1471,5[daN]
Np2(Al35) = 1 x 7kg/mm2 x 35mm2= 245kg = 2403[N]=240,3[daN]
Ν2 = Np2(AsXSn)+ Np2(Al50) + Np2(Al35) =300+1471,5+240,3=2012[daN]
Np = N1 – N2 = 2743 – 2012 = 730[daN]
Pu = 2 x 730 x cos 173/2 + 22+52+122,4 = 285,5 [daN]
Dobiera się słup narożny E-10,5/10
Maksymalne obciążenie słupa E-10,5/10 wynosi 1000 [daN]
Słup spełnia wymogi dopuszczalnego obciążenia.
d) Obliczenia dla słupa nr 6
N3

Pu

Puwo

Pz

N2

177o

N1

Puwg

Puwg [daN] = 2 x ΣNpg x (cos α/2) + Po
Puwo [daN] = Pu2 + Pz2 gdy Pu ≥ N3; Pz ≥ Ps + Po
gdzie:
Npg – naciąg od linii głównej będący wynikiem N1 i N2
Po – parcie wiatru na oprawę i wysięgnik;
Ps – parcie wiatru na słup;
Np1(AsXSn) = 300 [daN]
Np1(Al50) = 5 x 6kg/mm2 x 50mm2= 1500kg = 14715[N]=1472[daN]
Np1(Al35) = 1 x 7kg/mm2 x 35mm2= 245kg = 2403[N]=240[daN]
Ν1 = Np1(AsXSn)+ Np(Al50) + Np(Al35) =300+1472+240=2012[daN]
Np2(Al50) = 5 x 6kg/mm2 x 50mm2= 1500kg = 14715[N]=1472[daN]
Np2(Al35) = 1 x 7kg/mm2 x 35mm2= 245kg = 2403[N]=240[daN]
Ν2 = Np2(Al50) + Np2(Al35) =1472+240=1712[daN]
Np3(AsXSn) = 300 [daN]
Np3(Al35) = 5 x 7kg/mm2 x 35mm2= 1225kg = 12017[N]=1202[daN]
N3 = Np3(AsXSn) + Np3(Al35) = 300 + 1202 = 1502[daN]
Pu = N3 = 1502[daN]
Po = 22 [daN]
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Ps = 52 [daN]
Pz = 22 + 52 = 74[daN]
Puwo = 15022 + 742 = 1504[daN]
Npg = (N1 + N2)/2 = (2012 + 1712)/2 = 1862[daN]
Puwg = 2 x 1862 x cos 177/2 + 22 = 120 [daN]
Ze względu na duży kąt linii odgałęźnej w stosunku do linii głównej wnosi się uproszczenia do
obliczeń:
Pwyp = N2 + N3 – N1 = 1712 + 1502 – 2012 = 1202 [daN]
Po uwzględnieniu dodatkowych sił związanych z parciem wiatru na słup, oprawę i przewody
dobiera się słup RNK typu E-10,5/20.
Maksymalne obciążenie słupa E-10,5/20 wynosi 2000 [daN]
Słup spełnia wymogi dopuszczalnego obciążenia.

2. Obliczenia elektryczne.
Dobrane kable YAKXS 4x25mm2 spełniają wymogi dopuszczalnego spadku napięcia i
skuteczności ochrony od porażeń.

3. Obliczenia zawieszenia przewodów.
Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 744 w przęśle słup nr 6 – 6/1 – powyżej 6m
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V.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Zabezpieczenia instalacyjne S303 C16A
Słup kompletny z osprzętem O-10/5/20
J.w. lecz P-10,5/4,3
J.w. lecz N-10,5/6
Słupy oświetleniowe 6-cio metrowe SPC lub podobne z F150 i TZ
Wysięgniki 1-ramienne
Wysięgniki 2-ramienne
Wysięgniki 3-ramienne
Oprawy sodowe ozdobne 70W
Przewód izolowany AsXSn 4x25mm2
Kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm2
Rury ochronne DVK 70 (ośw)
Rury ochronne SRS 110 (ośw)
Rury ochronne słupowe SV 70
uziom szpilkowy z pręta φ18 3m
bednarka ocynkowana
końcówki kablowe 2KA 25
wkładki topikowe BiWts-4A

szt-1
kpl-1
kpl-2
kpl-1
kpl-10
szt-2
szt-7
szt-1
szt-19
m-250
m-424
m-34
m-32
m-12
kpl-7
kg-70
szt- 20
szt-19

Uwaga: szczegółowy wykaz materiałów będzie załączony do kosztorysu

VI. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU
a)
b)
c)
d)
e)

szt-5
szt-1
szt-1
m-200
szt-5

Żerdź żelbetonowa ŻN-10
Żerdź żelbetonowa ALA-10
Klin wierzchołkowy
Przewód AL. 35mm2
Oprawy sodowe
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VII. OPINIE, UZGODNIENIA I DECYZJE
1. Warunki RE Radom nr RP/MD/1465/2013
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2. Akceptacja UG projektu oświetlenia RGiI 7011.03.2013
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3. Postanowienie Konserwatora Zabytków nr 142/DR/13
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4. Uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim WM NI-D-I.8010.236.2013.JM
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5. Uzgodnienie z Pow. Zarządem Dróg Publicznych PZD.II.446.2.34.2013
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6. Opinia ZUDP nr 1033-1/2013
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7. Uzgodnienie RE Radom nr 796/2013 z 21.10.2013r.
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VII. BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy
oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 744
i Placu Jana Pawła II w Wierzbicy

Zgodnie z:
1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z późniejszymi zmianami.

2.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Nazwa obiektu:

Adres:

Projektant:

Budowa oświetlenia
Wierzbica Pl. Jana Pawła II
(miejscowość, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr działki)

mgr inż. Zbigniew Siwek
upr.proj. MAZ/0417/PWOE/11
(imię i nazwisko, nr odp. uprawnień, podpis)

Radom,10.2013
Projektował: Zbigniew Siwek PROJEKTzs
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1.

OPIS.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawą prawną opracowania „informacji” dotyczącej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

1.2. Zakres robót i ich kolejność
Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem, polegać będą na budowie oświetlenia przy
Placu Jana Pawła II oraz przebudowie istniejącej sieci napowietrznej w ul. Radomskiej w związku
z koniecznością podwieszenia przewodu oświetleniowego od stacji transformatorowej „Wierzbica
Wieś 1”. Zakres związany z przebudową kolizji będzie ujęty w osobnym opracowaniu i BIOZ.

1.2.1. Kolejność realizacji poszczególnych robót.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTĘPNE
−

Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów;

−

Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowych oświetleniowych wraz z lokalizacją słupów
oświetleniowych;

−

Określenie i wytyczenie występujących kolizji oraz występujących zagrożeń przy realizacji
przebudowy sieci i budowy oświetlenia.

BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWYCH, PRZEBUDOWA KOLIZJI

−

Ręczne wykonanie wykopów pod kable oświetleniowe, kable NN;

−

Ręczne odkopanie kabli istniejących podlegających przełożeniu i zabezpieczeniu;

−

Mechaniczne wykonanie wykopów pod latarnie oświetleniowe oraz osadzenie fundamentów latarń;

−

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowów kablowych;

−

Rozciągnięcie i ułożenie kabli oraz oświetleniowych;

−

Założenie na kablach oświetleniowych rur ochronnych, założenie opasek informacyjnych na trasie
kabli i przy ich końcach;

−

Nasypanie warstwy piasku, nasypanie warstwy 30cm gruntu rodzimego, przykrycie kabli folią koloru
niebieskiego, zasypanie wykopu;

−

Zagęszczenie ziemi, wywóz nadmiaru ziemi;

−

Montaż słupów oświetleniowych na uprzednio wykonanych fundamentach;

−

Przebudowa istniejących słupów linii NN wraz z demontażem przewodu oświetleniowego i opraw
oświetleniowych;

−

Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu sieciowego;

−

Montaż na słupach przewodu izolowanego;

−

Montaż zabezpieczeń w SO;

−

Montaż uziemień słupa, latarni oświetleniowej;

−

Wprowadzenie kabli oświetleniowych do latarń,

−

Zarobienie końców kabli i podpięcie ich pod zaciski przyłączeniowe w latarniach i szafie
oświetleniowej;

PRACE WYKOŃCZENIOWE
−

Inwentaryzacja sieci oświetleniowej i niskiego napięcia;

−

Pomiary, linii kablowej niskiego napięcia, pomiar uziemień, ochrony przeciwporażeniowej, pomiary
parametrów oświetleniowych;
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−

Uporządkowanie terenu budowy, wywóz zbędnych materiałów i odpadków;

−

Dokonanie komisyjnego odbioru robót.

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W obszarze realizacji inwestycji występują:
- drogi wojewódzkie nr 744, 727;
- zwarta zabudowa mieszkaniowa;

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie
−

Możliwość porażenia prądem, przy wykonywaniu prac związanych z przebudową istniejących
urządzeń energetycznych - sieć kablowa niskiego i średniego napięcia;

−

Upadek człowieka z powierzchni terenu do wykopów pod kable;

−

Upadek człowieka z wysokości przy przebudowie słupów i montażu latarń oświetleniowych;

−

Upadek narzędzi z wysokości przy przebudowie słupów i montażu latarń oświetleniowych;

−

ruch pojazdów;

−

Ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane.

1.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych
−

Rejon wykopów pod kable niskiego napięcia, słupy, należy wygrodzić i oznakować tablicami
„Uwaga głębokie wykopy”.

−

Przejścia dla pieszych wygrodzić, przy skrzyżowaniu z wykopami ułożyć kładki umożliwiające
bezpieczne poruszanie się pieszych;

−

Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić.

1.6. Zakres instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót
Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomość przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).
Zakres instruktażu powinien obejmować:
−

Zasady organizacji budowy;

−

Zakres i miejsce odbywających się danego dnia robót;

−

Zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym;

−

Możliwe zagrożenia;

−

Tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

1.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, ustala się jak niżej:

1.7.1. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
−

Prace przy istniejących urządzeniach energetycznych należy prowadzić po wyłączeniu ich spod
napięcia lub przez pracowników uprawnionych do wykonywania prac pod napięciem,
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−

Do pracy przy urządzeniach elektrycznych winny być oddelegowane osoby posiadające uprawnienia
BHP, prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia dozoru;

−

Osoby prowadzące prace powinny używać sprzętu BHP posiadającego aktualne atesty
i badania;

−

Osoby prowadzące prace na wysokości i operatorzy sprzętu mechanicznego powinni mieć do tego
odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
−

Gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt.

−

Koc gaśniczy – 1 szt.

−

Obecny na budowie piasek lub ziemia

Zabezpieczenie medyczne
−

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

Środki łączności
−

Telefony stacjonarne lub komórkowe, łączność firmowymi radiotelefonami.

1.7.2. Środki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa.
Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi polskich norm w tym względzie.

1.7.3. Środki organizacyjne
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są:
−

Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;

−

Inwestor.

1.7.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
−

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o niniejszą „informację” sporządzić lub
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej „Planem BIOZ”;

−

Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie
Kierownika budowy.
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VIII. CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS RYSUNKÓW
1. RYS. NR 1 – LOKALIZACJA W SKALI 1:10 000
2. RYS. NR 2a – PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500.
3. RYS. NR 2b – PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500.
4. RYS. NR 3a – PLAN NA MAPACH EWIDENCJI GRUNTÓW
5. RYS. NR 3b – PLAN NA MAPACH EWIDENCJI GRUNTÓW
6. RYS. NR 4 – SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA
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