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ZASADY BHP I PPOŻ DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ  

PIESZO I POJAZDAMI MECHANICZNYMI NA TERENIE  

INSTALACJI KOMUNALNEJ W CZARTORII 

 w  

                Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.  

                 18 – 400 Łomża ul. Akademicka 22 

 
Zasady wprowadzają sposób postępowania dla pieszych i kierujących pojazdami 
mechanicznymi poruszających się na terenie IK w Czartorii wynikający z przepisów: 

Rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650 ze zm.)  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 852) 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz.110 ze zm.). 

 

Każda osoba poruszająca się po terenie IK zobowiązana jest do zachowania wszystkich zasad 
określonych w niniejszej instrukcji.  

Dostawcy i odbiorcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich 
pracowników, w związku z pracą wykonywaną na terenie Instalacji Komunalnej i są zobowiązani 
do zapoznania z w/w zasadami swoich pracowników.  

 

Zasady ogólne dla osób poruszających się pieszo i kierujących pojazdami 

1. Przy wejściu i wjeździe na teren Instalacji Komunalnej w Czartorii, zgłaszający się z dostawą 
odpadów lub po odbiór materiałów bezwzględnie powinni posiadać:   

• kask ochronny 
• obuwie ochronne 
• kamizelkę odblaskową ostrzegawczą  

Nie dotyczy osób zgłaszających się wyłącznie do budynku administracyjnego. 

UWAGA:  

Pracownik Instalacji Komunalnej ma prawo sprawdzić posiadane przez Uczestnika Ruchu w/w 
środki ochronne, a w przypadku ich braku może odmówić wpuszczenia na teren Instalacji 
Komunalnej w Czartorii. 

2. Uczestnik Ruchu ma obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników IK 
odpowiedzialnych za przyjęcie odpadów i załadunek materiałów. 

3. Pojazdy poruszające się po terenie Instalacji Komunalnej muszą być sprawne technicznie, tj. posiadać 
aktualne badania techniczne; w przypadku awarii pojazdu powodującej zagrożenie dla środowiska (np. 








