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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZENIA.  

 

Projekt dotyczy realizacji zamierzenia budowlanego pod tytułem: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15 w Woskowicach 

Małych. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zużycia energii i przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem 

gospodarki energetycznej budynku przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich wymagań w zakresie warunków 

komfortu cieplnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zadanie jak wyżej będzie wykonywane wg niżej wymienionego algorytmu prac: 

a.  usunięcia istniejących instalacji, 
b.  usunięcia istniejącego kotła stałopalnego, 
c.  przygotowania pomieszczeń pod pompownie- Pałac, Hydrofornia 
d.  przebicia otworów ścianach, 
e.  montaż rurociągów, 
f. montaż/podłączenie kaskady pomp ciepła, 

g. spięcie instalacji istniejącej z nowo projektowaną,  

h. naprawa przebić i przekuć oraz przejść przez ściany,  

i. próby i odbiory. 

 
2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

• BudynekPałacowy-Terapii 
• BudynekSzpitalny 
• Budynekhydroforni 
• BudynekGospodarczy z Garażami 

 

3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI. 

Należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych na zinwentaryzowane rurociągi i kable, naniesione 

na mapach, ponadto należy wziąć pod uwagę, iż nie wszystkie elementy mogą być zinwentaryzowane. Zwrócić należy 

również uwagę na bliskość działki z drogą publiczną na której odbywa się ruch samochodowy, co może być, zagrożeniem 

dla pracowników wykonujących prace przewidziane niniejszym projektem technicznym. Ponadto w ośrodku będą 

przebywać pacjenci, prace należy prowadzić z zachowaniem wszelkich procedur higieny i bezpieczeństwa.  

4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYGH , 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĘPOWAŃ. 

Podczas realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z 

następującymi robotami budowlano - montażowymi: 
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a. Prace z chemią budowlaną, 
b.  Prace montażowe z wykorzystaniem elektronarzędzi, 
c.  Prace z urządzeniami pod ciśnieniem, 
d.  Prace ziemne, 
e.  Transport zaopatrzenia placu budowy. 

Czas i skala zagrożeń oraz miejsca szczegółowe ich występowania mają ściśle związek z harmonogramem wykonywania 

robót. Zagrożenia występują w sposób ciągły w czasie całego okresu realizacji zamierzenia. Należy wszystkie sytuacje 

zagrożenia określić w planie BIOZ. Wykonawca sam określa czas wykonywania robót i technologię ich wykon ywania a stąd 

wynika ilość zatrudnionych osób przy danej czynności rodzaj urządzeń i maszyn koniecznych do wykonania zadania. 

Roboty należy wykonywać w porozumieniu z inwestorem i pod nadzorem. Należy wykonać harmonogram wykonywania 

prac, uzgodnić go z inwestorem oraz ustalić plan korzystania z obiektu przez wykonawcę zadania a co z tym idzie ustalić 

plan zabezpieczenia obiektu. 

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKOW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  

Prace objęte tym zamierzeniem należy uznać za niebezpieczne. Przed przystąpieniem do ich wykonywania 

należy przeprowadzić szkolenie BHP stanowiskowe. Przeprowadzone szkolenie stanowiskowe należy potwierdzić w formie 

pisemnego oświadczenia pracownika o uczestnictwie w takim szkoleniu. Należy krótko w kilku zdaniach opisać zakres prac 

wykonywanych i występujące tam zagrożenia. Szkolenie może przeprowadzić osoba uprawniona do przeprowadzania 

szkoleń w zakresie przepisów BHP, właściwych dla danego zakresu prac budow lano-montażowych w uzgodnieniu ze 

specjalistą - Inspektorem BHP. 

6.  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBOT 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. 

Na wykonywanym zadaniu strefy szczególnego zagrożenia dla zdrowia mogą wystąpić podczas budowy instalacji,  

a.  Prace przy demontażu instalacji prowadzić po szczegółowych zaleceniach postępowania które określa kierownik 

robót. 

b.  Przy próbach rozruchowych instalacji i urządzeń zachować szczególną ostrożność. Prace wykonywać pod 

nadzorem kierującego robotami. 

c.  Zapewnić właściwą i prawidłową pracę sprzętu oraz zadbać o jego zabezpieczenia BHP i właściwe przeglądy i 

konserwację. 

d. Przewidzieć drogi ewakuacyjne. Oznakować miejsca składowania podręcznego sprzętu ppoż. I pierwszej 

pomocy oraz telefonu. 

e.  Koordynować prace budowlane wg harmonogramu prac. 

f.  Zapewnić na widocznym miejscu spis telefonów do podstawowych służb bezpieczeństwa oraz telefony do 

nadzorujących budowę. 
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g.  Zapewnić oznakowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w instrukcje udzielania pomocy  

h.  Zapewnić właściwe i oznaczone miejsce składowania materiałów i narzędzi pracy.  

i.  Zapewnić właściwą obsadę do prac wymagających minimum dwóch osób jednocześnie tj. między innymi prace 

spawalnicze oraz ziemne. 

j. Udzielać instrukcji podczas prac z chemią budowlaną oraz pracach transportowych wielkogabarytowych.  

 
7. ZAŁĄCZNIKI 

1.  Oświadczenie projektanta 

2.  Oświadczenie sprawdzającego 
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1. Oświadczenie projektanta 
WRZESIEŃ, 2021 
 

mgr inż. Piotr Klimczak 

 uprawnienia nr: OPL/1350/PBS/17 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi 

zmianami) składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:  
 

 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na 

ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych ul. Pałacowa 15, 46-100 Woskowice Małe 
 

 

zlokalizowanego w: Woskowice Małe, gmina Namysłów, powiat namysłowski, woj. opolskie przy 
ulicy: Pałacowej 15 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 

przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 

zaprojektowany na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt Ib, sporządzona informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 

2018 r. z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagani rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

 

……………………………………………….. 

(pieczątka i podpis projektanta) 
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1. Oświadczenie sprawdzającego 
WRZESIEŃ, 2021 
 

mgr inż. Marcin Bieniarz 

uprawnienia nr: OPL/1527/PWBS/18 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi 

zmianami) składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:  
 

 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na 

ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych ul. Pałacowa 15, 46-100 Woskowice Małe 
 

 

zlokalizowanego w: Woskowice Małe, gmina Namysłów, powiat namysłowski, woj. opolskie przy 
ulicy: Pałacowej 15 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 

przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 

zaprojektowany na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt Ib, sporządzona informacja  dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 

2018 r. z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagani rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

 

……………………………………………….. 

(pieczątka i podpis sprawdzającego) 

 


