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  INWESTOR 

 

 Ośrodek Leczenia Odwykowego  

ul. Pałacowa 15, 46-100 Woskowice Małe 

  NAZWA ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO 

 Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na 

ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych 

 

  ADRES I KATEGORIA    

  OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

 Miejscowość: 46-100 Woskowice Małe;  

 ul. Pałacowa 15 

 Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i 

socjalnej 

  POZOSTAŁE DANE   

  ADRESOWE 

 Nazwa jednostki ewidencyjnej:               160602_5 Namysłów 

 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:  0063 Woskowice Małe 

 Numery działki ewidencyjnej:                26/45 

 

 

1. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, nr . ZN.5174.37.2021.WI 

2. Pismo z Pracowni Projektowo-Usługowej MALUGA Bartosz Maluga- w sprawie 

możliwości lokalizacji kaskady pomp ciepła w Ośrodku Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych 

3. Informacja BiOZ 



 

 

 

INFORMACJA BIOZ 

OBIEKT 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na 

ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych  

 

LOKALIZACJA 

DZ. NR 26/45 

JEDNOSTKA EWID.: Namysłów 

OBRĘB: 0063 Woskowice Małe 

 

INWESTOR 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 

ul. Pałacowa 15 

46-100 Woskowice Małe 

 

 

OPRACOWANIE: 

mgr inż. Adam Konsencjusz 

upr.nr 36/07/DOIA 
w spec. architektonicznej  
zam. Strzelin, ul. Grota Roweckiego 25/2, 57-100 Strzelin  

Woskowice Małe, 01.09. 2021 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 

1. Zakres robót 
▪ Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenia, 

oświetlenia i oznakowania placu budowy, urządzenie miejsca składowania materiałów 
budowlanych. 

▪ Roboty budowlane całości zamierzenia obejmują wykonanie poszczególnych 
elementów instalacyjnych zespołu budynków związanych ze miana sposobu 
ogrzewania. Szczegóły wykonania robót pokazują rysunki techniczne zawarte w 
projekcie budowlanym. 

 

2. Obecnie działka  nr 26/45 jest niezabudowana 
 

3. Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:  

• Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, zagrożenie ze strony pracujących maszyn 
budowlanych np. koparki, itp. 

• Roboty budowlano – montażowe -  możliwość upadku ludzi z wysokości, możliwość 
awarii rusztowań, zagrożenia podczas  rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony 
pracujących maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość upadku 
materiałów z wyższych partii budynku; wymagane jest zabezpieczenie dróg komunika-
cyjnych. 

• Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową 

• Porażenie prądem. 
 

4. Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni znać  wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określone 
obowiązującymi  przepisami w zakresie bhp. 
 

5. Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy natychmiast udzielić pierwszej pomocy 
oraz zawiadomić odpowiednie służby zgodnie z wykazem umieszczonym na tablicy 
informacyjnej budowy. 

 

6. Zgodnie z art.21a. prawa budowlanego kierownik budowy jest obowiązany do opracowania 
planu BIOZ. 

 

 

 

OPRACOWAŁ:  

mgr inż.  arch. Adam Konsencjusz-  

 

 


