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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

 

Nazwa inwestycji:  przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu  użytkowania budynku 
    Wiejskiego Domu Towarowego  
    dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie 
 
Adres inwestycji:  Plac Grunwaldzki 9, 42-253 Janów 
     działka nr ewid 130, obręb Janów 
 
Inwestor:   GMINA JANÓW 
    42-253 Janów ul. Częstochowska 1 
 
 
 
 
Opracował:    Piotr Kędzierski 

mgr inż. budownictwa 
inż. architekt 
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02 
członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń nr 9/07/SLOKK 
członek ŚOIA numer SL-1235 
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Spis zawarto ści:  
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Opis elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
4. Opis dotyczący przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiająca 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń budynku Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb centrum Usług 
Społecznościowych w Janowie wraz z dostosowaniem zagospodarowania terenu.
 Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczeń budynku Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb Centrum Usług 
Społecznościowych w Janowie wraz z dostosowaniem zagospodarowania terenu. W zakresie 
zagospodarowania terenu przewiduje się dobudowę nowego wejścia i klatki schodowej wraz z 
szybem windowym od strony północnej. W ramach projektu zamiennego zaprojektowane 
zostały toalety dostępne z zewnątrz oraz pomieszczenie magazynowe zlokalizowane nad 
toaletami. 
 Do obsługi projektowanego budynku przewidziano 12 miejsc postojowych. 
Zaprojektowano dojścia do budynku oraz elementy malej architektury – ławki i kosze na śmieci 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w m. Janów. Teren posesji jest ogrodzony, 
zabudowany budynkiem usługowym podlegającym opracowaniu oraz budynkami gospodarczymi 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie  
 Nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia  
 Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
/art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/: 
- roboty budowlano montażowe o wys. powyżej 5.00 m, 
-roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzętu 
zmechanizowanego, 
- roboty budowlane transportowo montażowe ciężkich elementów prefabrykowanych, których 
masa przekracza l tonę, 
 Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagają opracowania przez kierownika 
budowy planu bioz. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
 Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montażowe, rozbiórkowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji sprzętu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na 
placu składowania materiałów budowlanych na terenie budowy/może być zatrudniony wyłącznie 
pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
 Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku bez wstępnego przeszkolenia w 
zakresie bhp. 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowiązany jest udzielić 
doraźnego instruktażu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania środków ochronnych. 

Wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie należy przeszkolić zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I, II, III, 
V. 
- do robót budowlanych należy używać tylko atestowanych materiałów budowlanych 
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dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spełniających wymogi polskich norm. 
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczna i sprawna komunikacj ę, umo żliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 
 Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 
budowy. 
 Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montażowe, prace przy obsłudze i 
konserwacji sprzętu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu 
składowania materiałów budowlanych na terenie budowy/ może być zatrudniony wyłącznie 
pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
 Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku bez wstępnego przeszkolenia w 
zakresie bhp. 
 Wyprzedzające roboty przygotowawcze w zakresie: 
- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przyłączy,  
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracowników w tymczasowym budynku zaplecza 
budowy. 
 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 
przewiduje się wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami 
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. 
 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Na budowie powinna być umieszczona tablica 
informacyjna z wykazem ważnych telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji. 
 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy. 
 Uwagi końcowe: wszystkie roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z 
projektem budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami BHP i pod nadzorem i 
kierownictwem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
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Częstochowa, lipiec 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
projektanta i projektanta sprawdzającego  

projekt budowlany zamienny 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt 
budowlany zamienny pn: 

Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Wiejskiego Domu 
Towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie 

przy ul. Placu Grunwaldzkim nr 9, 42-253 Janów 
działka numer ewid 130, obręb Janów 

opracowany dla 
GMINY JANÓW 

42-253 Janów ul. Częstochowska 1 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody 
zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany.  
 
 
 
Piotr Kędzierski 
mgr inż. budownictwa 
inż. architekt 
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02 
członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń nr 9/07/SLOKK 
członek ŚOIA numer SL-1235 
 

Marzena Ratajczyk 
mgr inż. architekt 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
nr 61/LOOKK/2015 członek LOOIA numer LO-0898 
 
Rafał Michalak 
mgr inż. budownictwa 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej nr 184/02 członek ŚOIIB numer SLK/BO/1161/02 
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