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1. Zakres robót.
1.1 Budowa linii napowietrznej nn dług. 449m trasy .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie planowanych robót znajdują się następujące budowle:

- linie kablowe i napowietrzne nn
- wodociągi i kolektory, kable telefoniczne;
- droga gminna.

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

Na  terenie  planowanych  robót  występują  następujące  elementy 
zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i 
zdrowia ludzi:

      - Słup UG1, UG2, UG3, UG4, UG5, UG6, UG7,  UG8  UG9  (podczas stawiania i 
montażu);

 - ruch pojazdów na drodze gminnej.

4. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót 
budowlanych.

Prace  przy  budowie  linii  napowietrznej  i  kablowej  nn  niosą  następujące 
zagrożenia:
- nieprzewidziany upadek słupa podczas stawiania do wykopu;
-  przewrócenie  się  słupa  na  skutek  przekroczenia  dopuszczalnych  naciągów 
przewodów lub wadliwego wykonania fundamentu (ustoju);
- ryzyko upadku z wysokości ponad 5m przy robotach związanych z zawieszaniem 
przewodu izolowanego 2x25mm2 AsXSn;
-  ryzyko  upadku  z  wysokości  ponad  5m  przy  robotach  związanych  z 
wprowadzaniem kabli 1kV na słupy;
-  ryzyko  porażenie  prądem elektrycznym przy  wprowadzeniu  linii  kablowej  na 
słupa;
- ruch pojazdów podczas wykonywania budowy linii napowietrznej i kablowej przy 
drodze powiatowej.

5. Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
szczególnie niebezpiecznych.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas robót elektrycznych.

Zaznajomić  pracowników  z  przepisami  i  zasadami  BHP  w  zakresie 
wykonywanych przez nich prac, oraz zapoznać z zasadami postępowania w razie 
porażenia prądem elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 
muszą  być  wykonywane  z  zachowaniem  maksymalnej  ostrożności  i  przy 
przestrzeganiu zasad organizacji pracy i przepisów BHP.



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

Zgodnie z obowiązującymi przypisami bezpieczeństwa i higieny pracy należy 
zapewnić  pracownikom bezpieczne warunki  pracy, a przed rozpoczęciem pracy 
przeprowadzić  szkolenie  pracowników  w  zakresie  BHP.  Należy  wyposażyć 
pracowników  w  niezbędne  narzędzia  pracy,  sprzęt  ochrony  osobistej  i  odzież 
ochronną, dostosowane do warunków i rodzaju wykonywanych robót.

6.1. Prace przy budowie linii napowietrznej.
Prace budowlano-remontowe na linii napowietrznej mogą być wykonywane po jej 
wyłączeniu spod napięcia, zabezpieczeniu przed przypadkowym załączeniem pod 
napięcie i założeniu uziemienia w miejscu pracy.

Prace pod napięciem na częściach przewodzących prąd elektryczny mogą być 
wykonywane  tylko  przez  wyspecjalizowane  brygady  zgodnie  z  technologią 
dostosowaną do prac pod napięciem.

Jeżeli linia napowietrzna, na której mają być wykonywane prace, krzyżuje się 
z innymi liniami napowietrznymi będącymi pod napięciem lub znajduje się w ich 
pobliżu, to linie te powinny być również wyłączone spod napięcia i uziemione.
W każdym przypadku podnoszenia lub przewracania słupów zatrudnieni przy tym 
pracownicy  muszą  się  tak  rozstawić,  aby  w  racie  upadku  słupa,  nie  doznali 
obrażeń. Montaż konstrukcji i zakładanie przewodów na słupie wolno rozpocząć 
po pewnym ustawieniu słupa. Na słup można wchodzić po całkowitym zasypaniu 
wykopu  i  ubiciu  ziemi.  Na  słup  można  wchodzić  korzystając  i  odpowiednich 
słupołazów  i  z  zapiętym  wokół  słupa  pasem  bezpieczeństwa.  Naciągi 
zawieszonych przewodów nie mogą przekraczać wartości określonych w projekcie.

Podczas  budowy  linii  w  miejscu  z  drogami  kołowymi  lub  w  bezpośredniej 
bliskości tych dróg, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

6.2. Prace ziemne.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  rozpoznać  i  oznaczyć  na 

terenie  przyszłych  robót  przewody  i  urządzenia  uzbrojenia  podziemnego,  jak 
istniejące sieci elektroenergetyczne, cieplne, gazowe i inne. Prace w wykopach 
ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć.

W terenie, gdzie są zlokalizowane inne urządzenia lub gdy brak jest rozeznania 
co do uzbrojenia terenu, wykopy powinny być wykonywane wyłącznie łopatami, 
bez używania sprzętu mechanicznego. W razie przypadkowego odkrycia podczas 
wykonywania  robót  ziemnych  jakichkolwiek  przewodów  instalacyjnych,  należy 
niezwłocznie  przerwać  roboty  do  czasu  ustalenia  pochodzenia  tych  instalacji  i 
określona,  czy i  w jaki sposób możliwe jest  w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót.



W  miejscach  dostępnych  dla  ludzi  wykopy  należy  zabezpieczyć  przed 
przypadkowym wpadnięciem do nich osób postronnych  przez:
-  ustawienie  wzdłuż  rowów od strony  przejść  dla  pieszych  barierek  o  kolorze 
czerwono-białym;
-  umieszczenie  w  miejscach  przejść  nad  wykopami  kładek  zaopatrzonych  w 

poręcze;
- oznaczenie miejsc wykopów znakami ostrzegawczymi.

Po zakończeniu robót wykopy powinny być możliwie niezwłocznie zasypane.
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