	1 	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 
 
Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów; 

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie istniejącej 
drogi wewnętrznej wraz z budowa parkingu na samochody osobowe  i budowa siłowni plenerowej 
Lokalizacja:
ul. Krasickiego 10, 
47-206 Kędzierzyn - Koźle 
dz. nr 1313/1 obręb Kłodnica, J.E. Kędzierzyn - Koźle 
Inwestor:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 
im. Jana Brzechwy, 
ul. Krasickiego 10, 
47-206 Kędzierzyn - Koźle 
Podstawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Inwestora: 

	1. 	Dz. nr 1313/1 - własność Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski, 47-220 Kędzierzyn - Kożle ul Plac Wolności 13
Parametry techniczne obiektu: 
 PI. Wolności 13 

KATEGORIA V, k = 10,0 w = 1,0 Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw 
zabezpieczeń P.poż. 
Podstawa opracowania: 
1.	Umowa na wykonanie projektu wykonawczego  
2.	Mapa ewidencyjna 
3.	Projekt budowlany zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowę 
4.	Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem 
5.	Obowiązujące Normy 
6.	Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków. 

1.2 
 

Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów 
przeznaczonych do dalszego użytkowania; 

Działka 1313/1 położona w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Ignacego Krasickiego 10 obejmuje w swoim obrysie 
wolnostojący budynek szkoły. Projektuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie 
boiska pilkochwytami,  utwardzenie istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej z budową parkingów oraz budowę siłowni plenerowej. W zakresie rozbiórek jest wykonanie koryta konstrukcyjnego pod warstwy podbudowy utwardzenia terenu działki oraz wykopy liniowe pod 
obrzeża chodnikowe i odwodnienie liniowe. Rozplantowanie terenu z uwzględnieniem likwidacji części "górki" . 
Urobek przewidziany do wywózki na komunalne składowisko odpadów na ul. Naftową i utylizacji. Projektowana inwestycja nie wymaga innych prac rozbiórkowych. Dojazd do działki z ul. Krasickiego. 

 
1.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 
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Układ komunikacyjny; projektuje się utwardzenie istniejącej drogi dojazdowej w wydzieleniem stanowisk parkingowych, 
wykonać z kostki betonowej gr. 8cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamkniętej obrzeżem betonowym 
- zgodnie z częścią graficzną.  Nie wykonuje się dodatkowych utwardzeń dojść i dojazdów do boiska. 
Dla potrzeb budowy boiska sportowego konieczne jest wykonanie odwodnienia liniowego, wraz z wykonaniem 
podłączenia i montażem studni chłonnej. Z terenu boiska brak możliwości grawitacyjnego skanalizowania wód opadowych. 
Studnia chłonna dodatkowo pełnić będzie funkcję magazynu wody do podlewania trawników. W zakresie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę - zewnętrzne w ramach istniejących warunków dla obiektów szkolnych - inwestycja bezpośrednio w 
terenach szkolnych nie wprowadza zmian z warunkach ochrony przeciwpożarowej - obiekt samodzielnie nie wymaga 
zaopatrzenia w wodę wg Rozporządzenia. 
Ukształtowanie terenu Przyjęto, że teren jest płaski, wymaga niewielkiej niwelacji w zakresach średnich 15/20 cm 
terenów zielonych wokół boiska istniejące "górka " przeznaczona jest do likwidacji z obszarze kolizji jej lokalizacji z 
projektowanym boiskiem. 
Ogrodzenie terenu: istniejące 
Wokół  boiska przewidziano instalację piłkochwytów: - projektowane: o wysokości 510 m. Siatka pilkochwytów 45*45mm gr. 
splotu 3 mm, wiązana - kolor zielony. 
Wykopy, podbudowy utwardzeń. Całość robot ziemnych wykonać ręcznie - w celu uzyskania wymaganych parametrów 
zagęszczeń dla poszczególnych warstw zastosować ręczne zagęszczarki wibracyjne. Przy wykonywaniu podbudów prace 
należy wykonywać warstwami o grubości maksymalnie 15 cm i przy zastosowaniu urządzeń zagęszczających ręcznych do 
parametrów minimum:  IS2:1,00 E12:60 MPa, E22:100 MPa, E2/ E12:2,2. Wykonawca na własny koszt zapewni przeprowadzenie pomiarów zagęszczenia przez uprawnionego geologa na korycie oraz na warstwach podbudowy. Podstawą odbioru elementów będzie 
protokół z pomiarów - ustala się dla utwardzenia terenu 4 punkty pomiarowe. Lokalizację punktów wskaże Inspektor Nadzoru 
podczas wykonywania pomiaru. Bez wykonania pomiarów roboty nie mogą zostać odebrane i dopuszczone do kolejnego 
etapu. Jako metodę badawczą należy zastosować płytę sztywną VSS. 
1.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów, chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
	Zestawienie powierzchni:	 
Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie działkę nr 1313/1 zgodnie z częścią graficzną. 
1.	Powierzchnia boiska do przebudowy nawierzchni 1144,00 m2 
2.	Powierzchnia projektowanego utwardzenia 707,62 m2 
3.	Długość projektowanych obrzeży (boisko) 8*30*100 cm 193,08 mb 
4.	Długość projektowanego odwodnienia liniowego 88,0 mb 
5.	Projektowany piłkochwyt h=5,1 O m 
Projektowane roboty budowlane są zgodne z przeznaczeniem terenu - funkcja istniejąca zgodna z 
zapisami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego. 

 
1.5 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Ochronie konserwatorskie podlega budynek szkoły, działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Działka jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej „W”
1.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu    górniczego; 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje się poza wpływami działalności górniczej. 
6.	
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Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
	1.7 	użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

Projektowane boisko wielofunkcyjne wraz z utwardzeniem terenu  nie ma wpływu na zagospodarowanie terenu i nie powoduje negatywnego wpływu na stan środowiska. Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Projekt spełnia zapisy wynikające z usytuowania obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z 
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pożn. zm. 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 
09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu 
przewidzianego w projekcie. 

	1.8 	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 

Nie dotyczy 

1.9 W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi             w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej                     w załączniku do rozporządzenia. 

Nie dotyczy 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działki własnej. 

Zestawienie powierzchnia poszczególnych części działki: 
Powierzchnia utwardzonych dróg - 707,62 m2 
Powierzchnia zabudowy (budynek istniejący) - 1048.61 m2 
Powierzchnia utwardzona istniejąca - 861,11 m2 
Powierzchnia projektowanego boiska 1144,00 m2 
Powierzchnia działki 9156,61 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna 60.22% 
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2. P R O J. A R C H I T E K T O N I C Z N O . B U D O W L A N Y 

 
2.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji; 

Projekt został opracowany na podstawie wytycznych inwestora oraz zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowę dokumentacja techniczna – projektem budowlanym  
Lokalizacja:
ul. Krasickiego 10, 
47-206 Kędzierzyn - Koźle 
dz. nr 1313/1 obręb Kłodnica, J.E. Kędzierzyn - Koźle 
Inwestor:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. Jana Brzechwy, 
ul. Krasickiego 10, 
47-206 Kędzierzyn - Koźle 
Podstawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Inwestora: 
Dz. nr 1313/1 - własność Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski, 47-220 Kędzierzyn – Kożle PI. Wolności 13 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA V, k = 10,0 w = 1,0 Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.poż. 
Parametry techniczne obiektu: Długość boiska[wewnątrz obrzeży projektowanych]: 44,00 mb Szerokość boiska[wewnątrz 
obrzeży projektowanych]: 26,00 mb Powierzchnia utwardzenia (utwardzenie wewnętrznej drogi): 707,64 m2 Długość obrzeży 
8*30*100cm: 193,08 mb Długość odwodnienia liniowego: 88,00 mb Piłkochwyt projektowany:, wys. 5,10 m Studzienka 
inspekcyjna DN315 -2 szt. Studnia chłonna DN1500, gł. 5,5m -1 szt 
Podstawa opracowania: 
1.	Umowa na wykonanie prac projektowych 
2.	projekt budowlany
3.	Obowiązujące Normy 
4.	Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków. 
 

Forma i funkcja: 
Projekt został opracowany pod kątem formy i funkcji ściśle według wytycznych Inwestora w oparciu obowiązujące przepisy i 
projekt. Projektuje się boisko o nawierzchni sztucznej. warstwowej poliuretanowej. utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej 
oraz budowę siłowni plenerowej. 
W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastąpiły zmiany w charakterze odbioru terenu - obiekt w sposób właściwy wpisuje 
się w otoczenie i stanowi z nim spójną całość o charakterze terenów usług oświatowych i sportowych. 
Zastosowano naturalne ekologiczne materiały łatwo wpisujące się w dowolne otoczenie 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1: 1 a) zastosowane rozwiązania konstrukcyjne dla boisk zawarte są w projekcie typowym i 
dotyczą robot inżynieryjnych prostych nie wymagających dodatkowych opracowań, całość spełnia wymogi bezpieczeństwa 
konstrukcji podbudów pod tego typu obiekty, 
1 b) obiekt samodzielnie nie stanowi zagrożenia pożarowego i nie jest klasyfikowany, 
1c) obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami, spełniono wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania obiektu w oparciu o Dział VII Rozporządzenia, 
1d) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały w projekcie spełnione zgodnie Z obowiązującymi przepisami 
w oparciu o Dział VIII Rozporządzenia, Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego 
promieniowania, zanieczyszczenia, wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, 
które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń, czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 
1e) nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń przed drganiami i hałasem, jak 
również sposób eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby, 
1D nie dotyczy zakresu opracowania 
2a) nie dotyczy zakresu opracowania 
2b) projektowany obiekt wymaga wykonania nowego układu odwodnienia liniowego, będzie ono włączone do projektowanej 
studni chłonnej, zapewni to właściwe odwodnienie płyty boiska, 
3) obiekt jest obiektem o konstrukcji która nie wymaga specjalistycznych zabiegów dla utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu, należy wykonywać okresowe przeglądy i dokonywać bieżących napraw - zgodnie z wymogami jakie 
ciążą na użytkowniku/administratorze obiektu budowlanego 
4) obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - zaprojektowano trakty 
komunikacyjne o odpowiedniej szerokości, dostępność z zewnątrz bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, 
5) nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony na pobyt stały lub czasowy 
ludzi, 
6)	nie dotyczy zakresu opracowania, 
7)	nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie wymaga opiniowania przez 
WOKOZ w Opolu 
8) usytuowanie obiektu na działce zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z poszanowaniem 
interesów osób trzecich oraz w zgodzie z zapisami MPZP - opracowanie nie wprowadza żadnych zmian w lokalizacji obiektów 
- zadanie remontowe 
9) obiekt projektowany nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz nie narusza interesów osób trzecich, 
10) zakres projektu obejmuje prace budowlane ziemne przy wykonywaniu, których należy zastosować ogólne zasady BHP, 
wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy na budowie 
2.4 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do 
obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, 
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki sposób jego 
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, 
do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne stan posadowienia 
obiektu; 

BOISKO SPORTOWE 
Obiekt jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania obliczeń przewidzianych dla konstrukcji 
nośnych, nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które wymagałyby wykonania takich obliczeń. Sposób 
posadowienia wykonany został zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, a w związku lokalizacją obiektu poza obszarem 
objętym szkodami górniczymi nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń posadowienia. W związku z zastosowaną w 
projekcie technologię systemową zadania należy wykonać zgodnie z poniższym opisem: 
Boisko wielofunkcyjne - minimalne wymagania stawiane nawierzchni 
NAWIERZCHNIA: 
• warstwa wierzchnia pierwsza EPDM min 7mm • warstwa wierzchnia druga SBR min 7mm • warstwa elastyczna ET 35 mm 
Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego 
lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość 
warstwy min 7 mm Górna warstwa składa się z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość 
warstwy min 7 mm. Nawierzchnie należy rozkładać na macie elastycznej typu ET gr. min. 35 mm. Składa się ona z granulatu 
gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. 
Warstwa podkładowa ET układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. 
Planomatic). 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni 
poliuretanowej, które należy dołączyć do oferty: 
• Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną 
do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania 
Zamawiającego. 
·	Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008 
·	Atest Higieniczny PZH. 
·	Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych 
wymagań technicznych. 
• Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla 
wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej 10*10 cm. 
Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 
Charakterystyka podłoża: Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. Odchyłki mierzone na łacie 2m nie 
powinny przekraczać ±2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 
PODBUDOWA: 
• Asfaltowa warstwa z wykształconymi zgodnie z projektem spadkami - masa mineralno - asfaltowa 0/16 wg PN-S- 
96025:2000 
• podbudowa nośna 
Nawierzchnia boiska należy oddzielić od pozostałych elementów terenów za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm 
ustawianych na ławie betonowej B15 z oporem. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do studni 
chłonnej. 
WYPOSAŻENIE SPORTOWE: 
1.	Piłkochwyty: dostawa i montaż piłkochwytów , wys. 5,1 m, siatka 45*45 mm splot gr. 3 mm, kolor zielony 
2.	Bramki do piłki ręcznej/futsalu: dostawa i montaż dwóch profesjonalnych bramek aluminiowych do piłki ręcznej i futsalu 
[wym. 300*200*120cm), siatka profesjonalna z piłkochwytem, grubość sznurka 4 mm, kolor zielony 
3. Koszykówka: dostawa i montaż czterech koszy do koszykówki - tablice z kratownicy stalowej cynkowanej ogniowo [wym. 
1 05*180cm), obręcz cynkowana ogniowo z 12 uchwytami do siatki, siatka łańcuchowa cynkowana galwanicznie 12- zaciskowa 
4. Siatkówka/tenis/badminton: dostawa i montaż dwóch kompletów słupków aluminiowych do siatkówki [z pełną regulacją 
wysokości mocowania siatki pod kątem siatkówki, badmintona, tenisu) z osłonami słupka o wys. 200 cm [gąbka w materiale 
typu skaj na rurze PCVj, siatka profesjonalna splot 3 m, linka kewlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach, 
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Siłownia plenerowa 
Opis projektowanych prac 
1.	Oczyszczenie terenu 
2.	Wykonanie koryta pod stref bezpieczeństwa urządzeń 
3.	Plantowanie ziemi 
4.	Rowek na obrzeża chodnikowe i krawężnik drogowy 
5.	Osadzenie obrzeży betonowych 
6.	Montaż urządzeń fitness 
7.	Wykonanie stref bezpieczeństwa z nawierzchni syntetycznej 
8.	Montaż ławek i stojaka na rowery 
9.	Wykonanie trawników 
Dane techniczne 
Strefy bezpieczeństwa pod urządzeniami fitness 
Pod place należy wykonać korytowanie na głębokości 35,0 cm, po czym wzdłuż krawędzi zewnętrznych należy 
wykonać rowek pod obrzeże. W rowku należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8 cm w ławie 
betonowej z oporem. Po ułożeniu obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową z kruszywa naturalnego gr. 20 
cm zagęszczonego oraz podbudową z betonu jamistego 8-20 gr. 15 cm, następnie wykonać warstwę z syntetycznej 
nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego nawierzchnia 
dwuwarstwowa gr. 30 mm. Sposób ułożenia nawierzchni oraz kolorystykę należy wykonać zgodnie z załaczonym 
rysunkiem ze względów technologicznych dopuszcza się zwiększenie szerokości pasa w kolorze granatowym do 30 
cm. Obrzeża należy zabezpieczyć wylewając górna warstwie nawierzchni na górę obrzeża Przed wykonaniem 
nawierzchni osadzić stopy fundamentowe urządzenia fitness zgodnie instrukcja montażu dla danego urządzenia. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 
(plamy należy usunąć). Podbudowa betonowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka 
cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym. 
Nawierzchnia poliuretanowa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 
Wytrzymałość na rozciąganie ~ 0,70 MPa 
Wydłużenie przy zerwaniu >60% 
Ścieralność s 0,09mm 
Przyczepność do warstwy nośnej ~ 0,44 MPa 
Odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 500 + 600 mm2 
Spadek poprzeczny dwustronny 0,5 %. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm. 
Uwaga: Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości, nawierzchnie winny układać jedynie osoby 
przeszkolone przez producenta nawierzchni. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
1. Wykonawca powinien dostarczyć certyfikat lub deklarację zgodności zgodnie z normą PN-EN 14877:2008, lub 
aprobatę techniczną IT8, lub rekomendację techniczną IT8 lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 
2.	Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3.	Atest PZH lub dokumenty równoważne dla oferowanej nawierzchni. 
4.	Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz 
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię 
Urządzenia Fitness 
Urządzenia fitness powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójną warstwą farby. 
Przekrój rury zasadniczej 90 mm grubość ścianki min 3,5 mm. Urządzenia musza mieć tablice z instrukcja 
użytkowania. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska i oparcia metalowe. 
Spawy dodatkowo pokryte natryskowa warstwą cynku. Łożyska powinny być bezgłosowe. Urządzenia zatapiane w 
fundamencie betonowym z zastosowaniem częściowego szalunku. Wymiary fundamentów należy dopasować do
Każdego urządzenia zgodnie z kartą techniczną montaży urządzenia 
opis urządzenia 
1.	Ławka skośna dwustronnie na pylonie 
Wzmocnienie mięśni brzucha oraz mięśni 
dolnych partii pleców, Utrata tkanki 
tłuszczowej i ogólna poprawa kondycji, 
Max, waga cwiczacego: 120kg 
Wymiary: 1716 x 1518 x 2020 mm 
Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 5000 mm 
	2 	Rower treningowy dwustronnie na pylonie 
        Max, waga cwiczacego: 120kg 
Wymiary: 2360 x 560 x 2020 mm 
Strefa bezpieczenstwa: 6000 x 3500 mm 
Funkcje: poprawa ruchomości stawów kończyn dolnych, 
wzmocnienie mięsni nóg, Ogólna poprawa kondycji fizycznej, utrata 
wagi i zwiększenie wydolności organizmu, Szczególnie wskazane 
dla osób starszych, które nie mogą czynnie uprawiać jazdy na 
rowerze, 
	3 	Orbitrek dwustronnie na pylonie 
       Max. waga ćwiczącego: 120kg 
         Wymiary: 2950 x 528 x 2020 mm 
Strefa bezpieczeństwa: 6000 x 4000 mm 
Funkcje: 
Poprawa muskulatury nóg i rak, ogólna poprawa kondycji fizycznej i 
wydolności organizmu, 
Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy, Redukuje tkankę 
tłuszczowa. 
	4 	Wyciąg górny - pylon - wioślarz 
          Funkcje wyciąg górny: 
Wzmocnienie mięsni kończyn górnych, obręczy barkowej oraz 
grzbietu, Trening zwiększa sprawność fizyczna, szczególnie 
zalecany dla osób z bólami pleców, 
Max, waga ćwiczącego: 120kg 
Wymiary: 2218 x 742 x 2020 mm 
Strefa bezpieczeństwa: 5500 x 4000 mm 
Funkcje wioślarz: Budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, 
ramion i nóg, Poprawia ogólna 
kondycje organizmu, Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa, 
Max, waga ćwiczącego: 120kg 
Wymiary: 2323 x 1555 x 2020 mm 
Strefa bezpieczeństwa: 5000 x 4600 mm 
 
        Przykładowe urządzenie
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	5 		Poręcze gimnastyczne - pylon- trenażer ramion 
       	Funkcje Poręcze gimnastyczne: 
Budowa muskulatury przedramion, ramion i obręczy barkowej. 
Budowa mięsni brzucha i grzbietu. 
Poprawa koordynacji ruchowej. 
Wymiary: 2390 x 680 x 2020 mm 
Strefa bezpieczeństwa: 5000 x 4200 mm 
Trenażer ramion 
Max. waga ćwiczącego: 120 kg 
Wymiary: 1771 x 700 x 2380 mm 
Strefa bez ieczeństwa: 3500 x 3800 mm 

	6 	Zestaw Street Workout przeznaczony do ćwiczeń kalistenicznych na 
świeżym powietrzu wyposażony w drążki rozmieszczone na różnych 
wysokościach, poręczy i drabinek. Zestaw składający się z: 
Trzech drążków do podciągania mocowane na wysokościach 150, 
170 i 150 cm. 



Należy zachować odpowiedzenie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. 
Uwaga: Wszelkie załączone karty katalogowe maja charakter informacyjny i są przykładami wybranych urządzeń, jednak 
ostatecznie dobrane urządzenia nie powinny mieć parametrów niższych niż opisane w niniejszym opracowaniu. Bezwzględnie 
należy przestrzegać instrukcji montażu dla wybranych urządzeń oraz wykonać fundamenty zgodnie z karta techniczna 
wybranego urządzenia. Stefy bezpieczeństwa zarówno pod względem powierzchni jak i grubości odpowiadającej wysokości 
upadku muszą być dobrane zgodnie z katrami technicznymi urządzeń. 

Parking i utwardzenie drogi dojazdowej. 

Projektuje się utwardzenie drogi dojazdowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowym.  
Nawierzchnia : 
kostka betonowa prasowana szra 10x20x8
podstpka cemnetowo- piaskowa gr 3,00cm
kruszywo łamane 0-31,50 mm gr 8cm Ismin 1,00
kruszywo łamane 0-31,50-63 mm gr 15cm Ismin 1,00
piasek zagęszczony do Is min.1,00gr 10cm
grunt rodzimy do Is min 1,00gr 10cm
Grunt
Przygotowanie gruntu pod nawierzchnię z kostki brukowej zaczynamy od korytowania. Jest to usunięcie wierzchniej warstwy gleby na taką głębokość, która umożliwi położenie wszystkich warstw nawierzchni tak, aby ostatnia warstwa kostki brukowej była na równym poziomie z resztą gruntu. Przygotowany grunt przed wykonaniem podbudowy powinien być nośny i niewysadzinowy. 

2. Podbudowa
Niewidoczny, ale kluczowy element w prawidłowym wykonaniu nawierzchni to podbudowa. Jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy mrozochronnej i stanowi podstawę dla równego ułożenia kostki. Dno powstałego wcześniej koryta należy wyrównać i wyłożyć odpowiednią warstwą podbudowy. Podbudowę wykonuje się z kruszywa grubego, które wykładane jest na dnie koryta i mocno zagęszczane czyli ubijane.
Od podbudowy zależy jakość i wytrzymałość całej nawierzchni. Do prawidłowego jej wykonania należy wykorzystać kruszywa o frakcji 0-60 (żwiry, grysy, tłucznie, beton kruszony). O grubości podbudowy decyduje rodzaj gruntu oraz przeznaczenie nawierzchni (30-60 cm). 
Kruszywa należy nanosić warstwowo – zgodnie z uziarnieniem: od najgrubszych począwszy, dobrze zagęszczając każdą z warstw. 
Aby zagwarantować dobry spływ wody deszczowej z ułożonej powierzchni, ważne jest mocne zagęszczenie i odpowiednie wyprofilowanie całego terenu. Górną warstwę pod kostką należy wykonać pod każdy rodzaj kostki i pod każdy rodzaj obciążenia. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać 4 cm, zalecane jest użycie grysów 2-5 mm. Nie dopuszcza się wykonania tej warstwy z materiałów nienaturalnych lub zanieczyszczonych np. piasków hutniczych, kopalnianych, gdyż może to spowodować przebarwienia na elementach brukowych. Podbudowa winna być w całości przesiąkliwa!
W przypadku wystąpienia dodatkowych czynników powodujących nadmiernie utrzymywanie się wody i wilgoci w podbudowie należy wykonać dodatkowe drenaże, umożliwiające jej odprowadzenie. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować długotrwałe utrzymanie się wilgoci co powoduje:
- nasilone występowanie wykwitów wapiennych i przebarwień różnego pochodzenia,
- wzmożony porost glonów, porostów i mchu.
Reklamacje wynikające z niezastosowania się do w/w zaleceń nie będą uwzględniane przez producenta wyrobów.

3. Układanie kostki brukowej
Kostki na przygotowaną podbudowę powinny być pobierane z co najmniej 4 palet, tak aby zniwelować ewentualne różnice w odcieniach powstałych niezależnie od producenta, poprzez użycie do produkcji naturalnych kruszyw, cementu, które z natury nie gwarantują stabilności odcieni. Szczególnej staranności w układaniu wymagają melanże, należy je układać z jak największej ilości palet równocześnie, zapewniając sobie w ten sposób oryginalny i niepowtarzalny układ kolorów. 
4. Fugowanie ułożonej powierzchni
Przy układaniu kostki należy zachować spoiny (fugi), które nie powinny być mniejsze niż 3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do zasypywania spoin należy stosować tylko płukane piaski, nie zawierające drobnych pyłów lub gliny, ponieważ ich obecność może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Pozostawienie piasku na kostce również może spowodować nieodwracalne przebarwienia, dlatego należy go niezwłocznie po zasypaniu spoin usunąć z powierzchni kostki. Niedopuszczalne jest fugowanie zaprawami na bazie cementu lub wapna. 
5. Zagęszczenie powierzchni kostki
Przed zagęszczeniem należy się upewnić, że kostka jest sucha, a z jej powierzchni zostały usunięte wszelkie zanieczyszczenia i piasek. Do zagęszczania należy bezwzględnie używać płyty wibracyjnej z nakładką z tworzywa sztucznego. Przy kostkach z mini fazą, bezfazowych oraz przy powierzchniach o dużym obciążeniu należy się upewnić, że spoiny zostały należycie zasypane. Daje to gwarancję stabilności powierzchni oraz zapobiega uszkodzeniu krawędzi przylicowych. 
6. Fugowanie krawężników i obrzeży
Układanie krawężnika lub innych obrzeży ścieżek z kostki brukowej ma na celu rozdzielnie różnych funkcji stref w ogrodzie. Drugim aspektem jest estetyka, ale najważniejszą funkcją obrzeży jest wzmocnienie nawierzchni i zabezpieczenie przed rozsuwaniem się elementów pod wpływem obciążenia.
Przy układaniu krawężników i obrzeży należy zachować odpowiednie szerokości spoin (fug) nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania spoin tych elementów. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masą elastyczną. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

7. Użytkowanie i pielęgnacja
Nawierzchnia wokół domu pełni dwie ważne funkcje – dekoracyjną oraz stricte użytkową. Podjazd czy alejki powinny być stabilne i estetyczne przez wiele lat, niezależnie od pory roku. Ostateczny efekt zależy jednak od właściwej aranżacji i odpowiedniej pielęgnacji. Po zagęszczeniu powierzchni, kostka brukowa może być natychmiast używana, pod warunkiem osiągnięcia jej dojrzałości i wytrzymałości (po 28 dniach od daty produkcji). 
Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są nieustannie narażone na wpływ szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także zaplamienia, działanie mikroorganizmów, czy zachwaszczanie. Należy unikać zabrudzeń, takich jak: zalegające liście, oleje silnikowe, glina, ziemia, soki, kawa wino itp. i jak najszybciej je usunąć i zmyć wodą. Wszystkie te elementy wpływają na wygląd i trwałość kostki, dlatego też warto pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
W celu utrzymania estetycznego wyglądu i odświeżenia kostki zaleca się 1-2 razy w roku umycie całej powierzchni myjką ciśnieniową. Istnieje możliwość zastosowania impregnatów, które poprawią wyrazistość kolorów i pomogą w utrzymaniu czystości powierzchni. Powierzchnię przed naniesieniem impregnatu należy gruntownie oczyścić myjką ciśnieniową, usunąć wszelkie plamy i wykwity, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać one utrwalone. Do impregnacji powierzchnia musi być sucha! W przypadku usuwania trudnych zabrudzeń, takich jak plamy z tłuszczu czy oleju silnikowego, musimy być ostrożni, gdyż silne środki chemiczne lub mechaniczne, zeskrobywanie, mogą spowodować odbarwienia i naruszyć strukturę kostki. W takich przypadkach najlepiej wykorzystać specjalistyczne preparaty.


      Linie stanowisk postojowych malować farba drogowa białą :
Farba drogowa do cienkowarstwowego oznakowania drogowego. Stosowana również na parkingach do wyznaczania miejsc postojowych.

2. OPIS I CHARAKTERYSTYKA
Farba najezdniowa akrylowa do stosowania z kulkami szklanymi. 
Zastosowanie: znakowanie poziome dróg miejskich i pozamiejskich.
1 kg farby wystarczy na pomalowanie około 1.5m2
Dozowanie mikrokulek: 320g na 1m2
Farba jest bardzo ekonomiczna w stosowaniu dzięki stosunkowo małemu zużyciu jednostkowemu, które w połączeniu z krótkim czasem schnięcia, pozwala na wyjątkowo szybkie wznowienie ruchu kołowego.

Właściwości:
Farba na bazie żywicy akrylowej zmodyfikowanej poprzez połączenie z mieszaniną rozpuszczalników gwarantujących bardzo szybkie schnięcie farby. Farba ta została opracowana dla realizacji wysokiej jakości poziomego znakowania dróg przy zachowaniu ogromnej łatwości stosowania.
Farba zastępuje starsze farby na bazie żywic chlorokauczukowych.
                  Aprobata Techniczna: IBDiM (AT/2008-03-0372/1)


Stanowiska dla osób niepełnosprawnych malować farba drogowa niebieską
2. OPIS I CHARAKTERYSTYKA
Farba niebieska o kolorystyce zbliżonej w palecie barw do RAL 5017.

Farba najezdniowa akrylowa do stosowania z kulkami szklanymi. 
Zastosowanie: znakowanie poziome dróg miejskich i pozamiejskich.
1 kg farby wystarczy na pomalowanie około 1.5m2
Dozowanie mikrokulek: 320g na 1m2
Farba jest bardzo ekonomiczna w stosowaniu dzięki stosunkowo małemu zużyciu jednostkowemu, które w połączeniu z krótkim czasem schnięcia, pozwala na wyjątkowo szybkie wznowienie ruchu kołowego.

Właściwości:
Farba na bazie żywicy akrylowej zmodyfikowanej poprzez połączenie z mieszaniną rozpuszczalników gwarantujących bardzo szybkie schnięcie farby. Farba ta została opracowana dla realizacji wysokiej jakości poziomego znakowania dróg przy zachowaniu ogromnej łatwości stosowania.
Farba zastępuje starsze farby na bazie żywic chlorokauczukowych.
Aprobata Techniczna: IBDiM (AT/2008-03-0372/1)
Miejsca dla osób niepełnosprawnych oznakować D-18a + T-29 I gen. - oznakowanie miejsca postojowego osoby niepełnosprawnej
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu takich samych lub lepszych parametrów technicznych i 
jakościowych zamiennika w stosunku do materiału przyjętego w projekcie. Zamiana następuje na wniosek - podlega 
sprawdzeniu oraz pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora i autorów projektu. 
Opisane w projekcie urządzenia i materiały są jedynie przykładowe i mają na celu określenie wymaganego przez Inwestora i 
Projektantów standardu wykonania zadania. 
2.5 W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób 
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

Obiekt użyteczności publicznej - do boiska został zapewniony dostęp ze strefy parkingu . Zapewnia zgodny z przepisami dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
2.6 W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne 
oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
2.7 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych 
lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 
wymaganych stref ochronnych; 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
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2.8 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i 
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, 
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego 
z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: a) dla instalacji ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów 
techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, b) dobór i zwymiarowanie parametrów 
technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych chłodniczych oraz określenie wartości 
mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 
Projekt zakłada montaż wyłącznie odwodnienia liniowego przy bocznych krawędziach boiska - zgodnie z częścią graficzną. 
Projekt zakłada zastosowanie korytek z tworzywa sztucznego z rusztem kratowym zaciskowym. Jako produkt referencyjny 
przyjęto korytka Recyfix Standard 100 w klasie A 15 zgodne z PN 1433. Korytka należy dostarczyć i zamontować ściśle 
zgodnie z wytycznymi producenta - zwłaszcza w zakresie wykonania fundamentowania. 
Zaprojektowano układ korytek ze spadkiem wewnętrznym podzielonym na odcinki elementami poziomymi - zgodnie ze 
schematem ułożenie odwodnienia 
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Ad a) wody opadowe z boiska- w ramach zadania zostaną przechwycone na granicy boiska przez odwodnienie liniowe i 
odprowadzone do projektowanej studni chłonnej 
Ad b) nie dotyczy - obiekt projektowany nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych w 
rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 
Ad e) nie ulega zmianie 
Ad d) nie dotyczy 
Ad e) obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany został na terenie przeznaczonym dla tego typu 
urządzeń, przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu 
przewidzianego w projekcie. 
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- wykonanie korygowania pod warstwy podbudowy boiska oraz drogi wewnętrznej dojazdowej 
- montaż urządzeń siłowni plenerowej 
- montaż odwodnienia liniowego 
- montaż piłkochwytów 
Elementy zagospodarowania działki J które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
nie występują 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
b) związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek użytkowany 
w trakcie wykonywania robót) 
c) związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych 
Ad. a) roboty niosące ryzyko upadku z wysokości 
Nie występują 
Ad. b) z uwagi na eksploatację budynku w trakcie wykonywania robót i jego sąsiedztwie istnieje możliwość zagrożenie zdrowia 
osób przebywających w budynku, a także osób także osób wchodzących i wychodzących z budynku. Ponadto na plac budowy 
mogą wejść osoby niepowołane. 
Uwagi końcowe 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych doprawid/owej eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych winno być w pomieszczeniu. Na budowie obowiązują standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw 
socjalno-bytowych. 
Pouczenie: 
wg Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126 - t.j. 
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie, inwestor jest obowiązany 
zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, 
dołączając na piśmie oświadczenia: 
1)	kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania daną budową (robotami budowlanymi), 
2)	inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego. 
Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 
Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest 
obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
1)	Inspekcji Ochrony Środowiska, 
2)	Inspekcji Sanitarnej, 
3)	Państwowej Inspekcji Pracy, 
4)	Państwowej Straży Pożarnej, 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. 
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Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak 
nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor 
jest obowiązany dołączyć: 
1)	oryginał dziennika budowy, 
2)	oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego Z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3)	oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
4)	protokoły badań i sprawdzeń, 
5)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych: 
- roboty ziemne - występujące zagrożenia 
- przestrzeganie przepisów BHP podczas prac w pobliżu sprzętu mechanicznego 
- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i 
sprzętu 
- praca na wysokościach 
- odzież robocza i ochronna 
PODSTAWA PRAWNA: 
·	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. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 
·	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 
·	Rozporządzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 
1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 
30 z 1977 r.) 
·	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263 z 2001 r.) 
·	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pażdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z 2002 r.) 
·	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.(Oz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 
·	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z 
poż. zm) 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i 
sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń: 
·	wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 
·	opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy 
·	określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
·	bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - w tym przypadku praca ludzi 
sprzętu i maszyn przy wykopach i na rusztowaniach 
·	wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony osobistej, 
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·	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) 
·	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004 r.) 
·	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zwoż. zm.) 
·	Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania i warunki prowadzenia robot 
budowlanych i stanowią podstawę opracowania "Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robot budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi". 


