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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

 Budynek przedszkola 
 

 

 

 

 

ADRES OBIETKTU BUDOWLANEGO: 

ul.Bolesława Chrobrego 4A, 78-500 Drawsko Pomorskie 

jednostka ewidencyjna: 320302_4 Drawsko Pomorskie miasto 

dz.nr 389/10, obr.0011, Drawsko Pomorskie 
 

 

 

 

 

OPRACOWANIE:  

1) kotłownia gazowa 

2) instalacje technologiczne 
 

 

 

 

 

INWESTOR:  

Gmina Drawsko Pomorskie 

ul.Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie 
 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

Łukasz Bawarski 

ul.Grunwaldzka 3/20, 78-500 Drawsko Pomorskie 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Zakres robót obejmuje przebudowę kotłowni gazowej w budynku 

przedszkola przy ulicy Bolesława Chrobrego 4A w Drawsku Pomorskim. 

 

Kolejność realizacji robót: 

– demontaż starych kotłów gazowych; 

– demontaż czopuchów odprowadzenia spalin; 

– demontaż instalacji technologicznych; 

– demontaż podejść gazowych pod stare kotły; 

– demontaż starych wkładek ze stali kwasoodpornej; 

– montaż kaskady kotłów gazowych; 

– montaż rozdzielaczy na obiegi grzewcze; 

– montaż instalacji technologicznych w kotłowni; 

– montaż układu powietrzno-spalinowego; 

– montaż automatyki. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

– budynek przedszkola. 

 

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

– przyłącze gazowe. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 

– rozszczelnie istniejącej instalacji gazowej; 

– porażenie prądem od instalacji elektrycznych; 

– porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac 

monterskich i spawalniczych; 

– rozszczelnienie urządzeń spawalniczych; 

– rozszczelnienie przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych; 

– roboty wykonywane na wysokości. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

należy zapoznać pracowników z: 

– harmonogramem i zakresem robót; 

– zagadnieniami BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych; 

– planowanymi do użycia maszynami, urządzeniami i sprzętem; 

– możliwymi do wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa; 

– zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

– koniecznością stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych należy przestrzegać następujących zasad: 

– stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z 

ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta; 

– wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i 

atesty dopuszczające do stosowania i użytku; 

– wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w 

nich; 

– oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami 

ostrzegawczymi; 

– właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie 

stwarzały zagrożeń dla pracowników; 

– usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów. 
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