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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  obiektów: 

1.1 Wytyczenie geodezyjne projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego, posadowienia słupów 

oświetleniowych i szafy kablowej  

1.2 Przywóz na teren budowy słupów energetycznych i złożenie ich na jednej z działek 

1.3 Wykopy mechaniczne oraz ręczne o głębokości do 1,5m pod fundamenty słupów oświetleniowych 

1.4 Ustawienie fundamentów w wykonanych wykopach 

1.5 Ustawienie szafy oświetleniowej i słupów oświetleniowych na fundamentach 

1.6 Wykopanie rowu kablowego o głębokości 0,7m dla kabla i ułożenie rur ochronnych 

1.7 Ułożenie kabla w rowie kablowym i w rurach, zasypanie rowu 

1.8 Podłączenie kabla do tabliczek bezpiecznikowych w słupach 

1.9 Zamocowanie na słupach opraw oświetleniowych  

1.10 Podłączenie opraw do tabliczek bezpiecznikowych 

1.11 Podłączenie projektowanych linii do szafy oświetleniowej  

1.12 Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

1.13 Podanie napięcia na wykonaną linię 

1.14 Demontaż istniejących słupów oświetleniowych nr 33÷41 i linii napowietrznej nN pomiędzy tymi słupami  

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

2.1 Sieć energetyczna napowietrzna SN 15kV  

2.2 Słupowa stacja transformatorowa „Dzikowiec 7” 

2.3 Sieć energetyczna napowietrzna nN 0,4kV i oświetlenie uliczne 

2.4 Droga gminna i powiatowa 

2.5 Budynki zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, usługowo - handlowej, administracyjnej 

2.6 Potok Olszynka biegnący wzdłuż drogi powiatowej 

2.7 Przebiegająca w pobliżu sieć infrastruktury nadziemnej i podziemnej – teletechnika, kanalizacja, woda, gaz 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

3.1 Przebiegające w pobliżu czynna sieć energetyczna nN 0,4kV, SN 15kV 

3.2 Przebiegająca sieć gazowa 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

4.1 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy pracy w pobliżu urządzeń o napięciu 0,4kV i 15kV  

4.2 Zagrożenie w czasie posadowienia fundamentów pod słupy oświetleniowe – 7 dni 

4.3 Ryzyko upadku z wysokości ponad 8m przy montażu opraw na słupach  

4.4 Zagrożenie przez spadający przedmiot (narzędzie) – 7 dni 

4.5 Zagrożenie dla osób postronnych powodowane przez dźwig budowlany, zwyżkę wykorzystywane  

      do wyposażania słupów oświetleniowych – 7 dni 

4.6 Układanie kabla na skrzyżowaniu z rurociągiem gazowym – przez cały okres układania kabli energetycznych 

4.7 Potrącenie przez pojazdy z uwagi na pracę w pobliżu pasa drogowego 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

5.1 Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym,  zagrożeniem życia i zdrowia, 

      które występują na danym stanowisku pracy, zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi 

      to ryzyko i zagrożenia oraz szczegółowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi 

     wykonywanych przez nich prac.           

5.2 Przed przystąpieniem do realizacji robót należy poddać pracowników instruktażowi    

       stanowiskowemu bhp, w szczególności: 

• zwrócić uwagę na zagrożenia związane z pracą sprzętu zmechanizowanego  

• omówić sposób prawidłowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, 

• wydzielić strefę niebezpieczną wzdłuż wykopu barierkami, umieścić napisy ostrzegawcze w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi, na noc strefę niebezpieczną oznakować czerwonym światłem, 

wydzielić strefę niebezpieczną wokół miejsca pracy sprzętu zmechanizowanego 

• określić bezpieczne sposoby pracy w wykopie 



• nakazać stosowanie kasków ochronnych głowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej sprzętu 

zmechanizowanego 

• wykonywać prace na sieci po uprzednim wyłączeniu i dopuszczeniu przez PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów 

• prace wykonywać sprzętem o nienagannym stanie technicznym 

• na budowie poruszać się z zachowaniem szczególnej uwagi z powodu wykonywania prac w pobliżu 

pasa drogowego  

      

6) Wskazanie 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 

6.1 Urządzenia, instalacje energetyczne lub ich części , przy których będą prowadzone prace modernizacyjne 

      powinny być pozbawione czynników stwarzających zagrożenie, lub wyłączone  z ruchu. 

6.2 Ochroną przed przypadkowo spadającymi przedmiotami będą hełmy przeciwuderzeniowe noszone przez 

      pracowników podczas pracy na budowie 

6.3 Zwrócić uwagę na zagrożenia związane z pracą sprzętu zmechanizowanego w pobliżu kabli energetycznych 

6.4 Wykonywać prace na sieci po uprzednim wyłączeniu i dopuszczeniu przez Rejon Energetyczny Mielec 

6.5 Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzić bezpośrednio przed jego użyciem. 

6.6 W miejscach skrzyżowania kabli energetycznych z rurociągiem gazowym wykopy pod kable wykonywać ręcznie 

6.7 W trakcie stawiania słupów za pomocą dźwigu zachować szczególną ostrożność 

6.8 Kierownik budowy winien zapewnić punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub określić miejsce lokalizacji 

      najbliższego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji 


