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OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 
nr 89 poz. 414 z pózn. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dotyczący 

modernizacji boiska wielofunkcyjnego przewidzianego do realizacji na: 
 

dz. nr 155/18, ark. 36, obr. 0052 Winiary, Miasto Poznań, gm. Poznań,  

pow. Poznań, woj. Wielkopolskie 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,  
a użyte materiały są dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi atestami. 

 
 

Dokumentacja projektowa została wydana Zamawiającemu w stanie zupełnym 
( z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 
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OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

1. Lokalizacja 
Obiekt znajduje się na terenie osiedla Zwycięstwa, wchodzącego w skład Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej WINOGRADY w Poznaniu. 
 

Na terenie działki 155/18 znajduje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry  
31,0 x 31,0m (powierzchnia 961,0m2), które jest pokryte nawierzchnią asfaltową w złym 
stanie technicznym. 

 
Ryc.1. Przybliżone położenie przedmiotowej działki 155/18 (źródło: www.google.pl/maps) 

 

2. Uzbrojenie terenu 
Na terenie obszaru inwestycji znajdują się 4 lampy oświetlające obiekt, 2 na boku po 
stronie wschodniej oraz 2 na boku po stronie zachodniej. 
 

3. Wyposażenie 
Obszar ogrodzony jest siatką stalową ocynkowaną na słupach stalowych ocynkowanych 
posiadającą dwa wejścia, jedno od strony wschodniej i jedno od strony zachodniej. 

 

Wyposażenie pola gry stanowią dwa stojaki z koszami do gry w piłkę koszykową.  
Obszar zieleni boiskowej jest płaski, porośnięty roślinnością trawiastą oraz drzewami.  
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zieleń międzyosiedlowa oraz dojścia do budynków. 

 

4. Ogrodzenie 
Pole gry ogrodzone jest siatką ocynkowaną o wysokości około 2.0m mocowaną do słupków 
stalowych ocynkowanych, rozstawionych co około 3.0m, zabetonowanych w gruncie. 
Wejścia znajdują się po stronie wschodniej i zachodniej. 

 

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE W CAŁOŚCI PRZEZNACZONE JEST DO DEMONTAŻU. 
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5. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Istniejące pole gry 

 

 
Istniejące pole gry 

 
Krawężnik przeznaczony do rozbiórki 

 

 
Fragment istniejącego ogrodzenia przeznaczonego do 

rozbiórki 

 
Istniejące wyposażenie przeznaczone do rozbiórki 

 

 
Istniejące lampy oświetleniowe 

 przeznaczone do wymiany 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
CZĘŚĆ OPISOWA – ARCHITEKTURA 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

Zamierzenie projektowe obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego 
zlokalizowanego na działce nr 155/18 , ark. 36, obręb 0052 Winiary, Miasto Poznań, 
gmina Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie. 
 

Projektowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy zakresem 
obejmuje: 

 Ułożenie warstwy wyrównawczej (e-layer) w miejscach lokalnych nierówności 
nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni ze sztucznej trawy, 

 Urządzenie boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i oznakowaniem 
umożliwiające grę w: 

o Piłkę koszykową 
o Piłkę siatkową 
o Tenis ziemny 
o Przewiduje się także możliwość gry w piłkę nożną, dlatego w celu 

zabezpieczenia siatki ogrodzeniowej przed nadmiernym odkształcaniem 
się na skutek uderzeń piłką, należy wzmocnić ją dodatkowymi drutami 
naciągowymi (dokładny opis – patrz. p.8) 

 Wymianę istniejących elementów oświetlenia obiektu (lamp), 
 Odwodnienie powierzchniowe terenu, 
 Gospodarkę drzewostanem, 
 Montaż/wymiana całego ogrodzenia, 
 Montaż elementów małej architektury. 

 

2. Podstawa opracowania 
 Zlecenie i wytyczne Inwestora, 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa działki 155/18, 
 Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją, 
 Wyniki badań geotechnicznych, 
 Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się modernizację istniejącego boiska 
wielofunkcyjnego, polegającą na ułożeniu na istniejącej płycie boiska o nawierzchni 
asfaltowej systemu nawierzchni sztucznej trawiastej.  
Wymiary pola gry (31,0 x 31,0m) pozostają bez zmian. 
Planowana jest wymiana istniejących lamp oświetleniowych na nowe, posiadające 
system oszczędności energii. 
Ponadto projektuje się zamontowanie nowych ławek, koszy oraz stojaków na rowery. 
 

W skład nowego wyposażenia będą wchodzić: 
 Słupy z naciągami do gry w piłkę siatkową i tenis ziemny, 
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 2 stojaki z tablicami i koszami do gry w piłkę koszykową, 
 4 ławki 
 10 stojaków na rowery 
 8 koszy na śmieci. 

 

Przeznaczenie boiska wielofunkcyjnego: 
 Piłka siatkowa 
 Piłka koszykowa 
 Tenis ziemny 
 Piłka nożna (opcjonalnie) 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ. NR 155/18 – WSKAŹNIKI 

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Sposób zagospodarowania 
Powierzchnia 

[m2] 
% 

Powierzchnia pola gry (31,0mx31,0m) 961,0 48,90 

Powierzchna utwardzona 
projektowana (dojścia, miejsca na ławki i 

stojaki do rowerów) 
45,20 2,30 

Powierzchnia utwardzona istniejąca 

(istniejące chodniki) 
253,0 12,88 

Powierzchnia biologicznie czynna 705,80 35,92 

RAZEM 1 965,0 100 

 

4. Roboty budowlane związane z inwestycją 

 

Prace budowlane: 
 Prace ziemne  
 Demontaż istniejących elementów wyposażenia boiska (stojaki z koszami do gry w 

koszykówkę, słupki do siatki do gry w tenis ziemny) 
 Rozbiórka istniejącego krawężnika 
 Ułożenie warstwy wyrównawczej (e-layer) w miejscach lokalnych nierówności z 

nadaniem spadku w celu powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z 
płyty boiska częściowo do gruntu, częściowo do wpustu deszczowego 

 Ułożenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy 
 Wykonanie obrzeża wokół płyty boiska 
 Demontaż istniejącego ogrodzenia 
 Montaż nowego ogrodzenia 
 Montaż elementów małej architektury 
 Demontaż starych słupów i opraw oświetleniowych – 4 sztuki 
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 Montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych – 4 sztuki 
5. Obsługa komunikacyjna, dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostępność komunikacyjna obiektu z terenem osiedla będzie odbywała się za pomocą 
istniejących, wewnętrznych dróg asfaltowych oraz utwardzonych ciągów pieszych z kostki 
betonowej. 

 

Do projektowanego boiska będą miały dostęp również osoby niepełnosprawne, 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dostęp bezpośrednio z poziomu przyległego 
terenu, od strony zachodniej oraz wschodniej działki. Szerokość projektowanego dojścia 
powinna wynosić 150cm. 
Położenie ławek zaprojektowano w taki sposób, aby osoby odpoczywające na nich nie 
utrudniały poruszania się użytkownikom boiska.  
 

6. Urządzenie pola gry 

6.1. Pole do gry w piłkę koszykową 
 Nawierzchnia – sztuczna trawa 
 Wymiary nominalnego pola gry – 28m x 15m 
 Powierzchnia nominalnego pola gry – 420m2 
 Wyposażenie – 2 kosze do gry w piłkę koszykową z prostokątną tablicą, 

statywy kosza z rur stalowych osadzone w gruncie na stałe, otulone matą 
chroniącą przed skutkami uderzenia. Montaż wg zaleceń producenta, 
zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa. 

 Linie czerwone, RAL3020 

 

6.2. Pole do gry w piłkę siatkową 
 Nawierzchnia – sztuczna trawa 
 Wymiary nominalnego pola gry – 18m x 9m 
 Powierzchnia nominalnego pola gry – 162m2 
 Wyposażenie – zestaw do gry w siatkówkę osadzony w tulejach 

montażowych tj. stojaki do siatkówki z mechanizmem do naciągania siatki 
oraz siatka. Montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa 

 Linie niebieskie – RAL 5005 
 

6.3. Pole do gry w tenis ziemny 
 Nawierzchnia - sztuczna trawa 
 Wymiary nominalnego pola gry – 23.77x10.97m 
 Powierzchnia nominalnego pola gry – 260,76m2 
 Linie żółte – RAL 1003 

 

7. Nawierzchnia 
 

7.1. Sztuczna trawa 

Projektuje się ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na całej powierzchni istniejącej 
pola gry o wymiarach 31,0 x 31,0m. 
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Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna posiadać parametry techniczne: 

 Wysokość włókna – 22mm 

 Ilość włókien – min.340 000/m2 

 Waga całkowita – min. 2500g/m2 

 Grubość włókna – min. 300 mikronów 

 Dtex – min.11 000 

 Siła potrzebna do wyrwania pęczka – min.47N 

 Typ trawy – monofil 

 Rodzaj trawy – polietylen 

 Zasyp trawy piaskiem kwarcowym – ok.30kg/m2 o granulacji 0,2-0,8mm do 
wysokości 20mm włókna trawy. 

 
 

Nawierzchnia trawiasta musi posiadać:  
 

 Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, 
Sports Lab) potwierdzające parametry techniczne sztucznej trawy nie gorsze niż 
określone powyżej. Atest higieniczny PZH (dla sztucznej trawy oraz dla granulatu 
SBR i dla lepiszcza PU składających się na materiał warstwy wyrównującej e-layer), 

 Kartę techniczną wydaną przez producenta zawierającą szczegółową 
charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni 

 Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej dla wykonawcy prac 
układania nawierzchni. 
Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem. Musi ona 
zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich, oryginalnych 
materiałów, niezbędnych do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju 
nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu, 

 Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20x30cm, z etykietą producenta 
(Wykonawca przekaże próbkę do zatwierdzenia Zamawiającemu), 

 

Rolki sztucznej trawy powinny być układane zgodnie z instrukcjami producenta. 
Linie kolorowe o szerokości 5cm należy wkleić zgodnie z rysunkami układu linii na 
poszczególnych boiskach wg następującego schematu: 

o Linie czerwone, RAL 3020 – piłka koszykowa 
o Linie niebieskie, RAL 5005 – piłka siatkowa 
o Linie żółte, RAL 1003 – tenis ziemny 

 

Pole gry ograniczone obrzeżem. Na styku pola gry z chodnikiem obrzeże z granulatu 
gumowego o wymiarach 1000x250x50mm koloru szarego, osadzone na ławie betonowej 
(C12/15). Na pozostałym obwodzie obrzeże betonowe o wymiarach 1000x300x80mm. 

 

7.2. Kostka betonowa 

Z kostki betonowej wykonane zostaną dojścia pomiędzy płytą boiska a istniejącymi 
drogami osiedlowymi znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. 
Szerokość dojść z kostki wynosi 1,50m. 
Dodatkowo nowa kostka zostanie ułożona w obrębie stojaków na rowery oraz ławek. 

 

 Grubość – 6cm 
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 Krawędzie – fazowane 
 Kolor – szary 

 

Konstrukcja nawierzchni: 
 Nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej (szara, „cegiełka”) gr.6cm 
 Podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm 
 Warstwa odsączająca z piasku gr.10cm 
 Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym o szerokości 8cm (8x30cm) 

osadzonym na mieszance cementowo-piaskowej o wytrzymałości Rm=5MPa 

 

8. Ogrodzenie 

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE W CAŁOŚCI PRZEZNACZONE JEST DO DEMONTAŻU. 
 

Projektowane ogrodzenie wykonać z siatki stalowej z drutu ocynkowanego o średnicy Ø 
2,2mm, wielkość oczka 50x50mm, przeznaczonej do tego typu zastosowań, mocowanej do 
słupków stalowych w rozstawie co około 3.0m. 
Siatka powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz powinna mieć 
odpowiednią wytrzymałość na rozdarcie. 

 

Wysokość projektowanego ogrodzenia – 4.0m. 
Wysokość piłkochwytów – 6.0m. 

 

Ogrodzenie o wysokości 4.0m powinno być usztywnione poziomymi drutami naciągowymi 
prowadzonymi po obwodzie ogrodzenia w rozstawie:  

o do wysokości 0,75m - co 25cm  
o na wysokości 0,75m do 2m – co 35÷45cm 
o na wysokości 2m do 4m – co 100cm (razem 9 sztuk na wysokości 4,0m).  

 

Poziome druty naciągowe należy przewlec przez oczka siatki co oczko. 

 

Słupki  z rur o średnicy 76,1mm i grubości ścianki 3,2mm osadzić w stopach betonowych 
(beton C12/15) o wymiarach 30x30cm, zagłębionych 1.20m poniżej poziomu terenu. 
Całkowita długość słupków powinna wynosić odpowiednio 5m i 7m. 
Słupki winny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie ogniowe. 

 

Piłkochwyty projektuje się z siatki z polipropylenu bezwęzełkowego o oczku maksymalnie 
5x5cm, grubości splotu min. 5mm w kolorze zielonym, mocowanego do słupków stalowych. 
Na szczycie słupków, na ścianie północnej oraz południowej, należy zamontować wysięgniki, 
prostopadłe do słupków o długości 0,2m.  Na końcu wysięgników należy zamontować 
uchwyty montażowe dla obwodowych linek stalowych, do których mocowana będzie 
polipropylenowa siatka piłkochwytu. Dołem piłkochwyty mocowane będą do obwodowej linki 
ze stali nierdzewnej  o średnicy Ø 4mm, przymocowanej do słupków ogrodzenia na 
wysokości minimum 2,50m (schemat przedstawiono na rysunku A8).  
 

Nowe ogrodzenie należy wykonać w śladzie zdemontowanego ogrodzenia. 

 

Wejścia na teren boiska planuje się od strony wschodniej oraz zachodniej. 
Przewiduje się furtki o szerokości 1,0m w oraz wysokości 2,0m w świetle, otwierane na 
zewnątrz. Ramę furtki wykonać z rury prostokątnej o przekroju 60x40 i grubości ścianki 
3mm, ocynkować ogniowo. 
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Furtki powinny być wyposażone w klamki, zamki wpuszczane typu „zamek zapadka” oraz 
samozamykacze, powinny otwierać się na zewnątrz. Furtki należy zabezpieczyć przed 
wystawieniem przez zastosowanie odpowiednich zawiasów. Siatka mocowana za pomocą 
haczyków lub łączników systemowych.  
 

9. Wyposażenie pól gry 
9.1. Pole do gry w piłkę koszykową 

TABLICA DO KOSZYKÓWKI: 
 Wymiary – 120 x 90cm 
 Materiał – polipropylen 
 Odporna na warunki atmosferyczne 

OBRĘCZ: 
 Średnica – 45cm 
 Materiał – pręt stalowy Ø1,8cm; na obwodzie wzmocniona kołnierzem z blachy o 

grubości 5mm 
 Malowana proszkowo 
 Bezpieczne mocowanie siatki eliminujące ryzyko uszkodzenia ciała w czasie gry. 

SIATKA: 
 Materiał – polipropylen bezwęzłowy 
 Kolor - biały 
 Wielkość oczek – 50mm 
 Długość zawieszonej siatki – 40-45cm 
 Odporna na warunki atmosferyczne 

STOJAKI DO TABLIC: 
 Pionowe z wysięgnikiem poziomym o długości min. 1,2m 
 Profil stalowy 8 x 8 x 0,2cm 
 Ocynkowane ogniowo  
 Otulone matą chroniącą przed skutkami uderzenia 

 

9.2. Pole do gry w piłkę siatkową 

SIATKA: 
 Długość – 850-950cm 
 Wysokość – 100cm 
 Wielkość oczka – 100x100mm 
 Kolor – biały 
 Obszyta po całym obwodzie taśmą koloru białego. Napinana za pomocą linki 

stalowej ze stali nierdzewnej oraz dwóch naciągów (górnego i dolnego), które 
pozwolą dobrze naprężyć siatkę.  

 Siatka bezwęzłowa, polipropylenowa, odporna na działanie czynników 
atmosferycznych 

SŁUPEK: 
 Materiał – stalowy 
 Kolor – szary, RAL 7012 
 Profil – okrągły Ø12cm 
 Mocowanie – w tulejach 
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 Słupek z płynną regulacją wysokości zawieszania siatki od 107 do 243cm, 
umożliwiając grę w siatkówkę i tenisa 

 Ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo 
 

9.3. Pole do gry w tenis ziemny 

SIATKA: 
 Długość – 1280cm 
 Wysokość – 108cm 
 Wielkość oczek – 42 x 42mm 
 Materiał – polipropylen bezwęzłowy 
 Kolor – biały 
 Siatka ze zmienną wysokością, która zmienia się od 91,4cm na środku kortu do 

107cm przy słupku oddalonym od linii bocznych o 91,4cm. Siatka wykonana z 
grubego polipropylenu bezwęzłowego, wyposażona w linkę stalową powleczoną 
PCV, górna krawędź obszyta taśmą o szerokości 50mm. 

SŁUPEK: 
 Materiał – stalowy 
 Kolor – szary RAL 7012 
 Profil – okrągły Ø12cm 
 Mocowanie – w tulejach 
 Słupek z płynną regulacją wysokości zawieszania siatki od 107 do 243cm, 

umożliwiając grę w siatkówkę i tenisa 
 Ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo 

 

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE 
ATESTY ORAZ SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY. 

 

10. Mała architektura 
Zaprojektowano 4 ławki zlokalizowane po 2 sztuki w pobliżu narożnika południowo-
zachodniego oraz północno - wschodniego.  
Przed ogrodzeniem należy ustawić tablicę informacyjną z regulaminem określającym zasady 
korzystania z obiektu. 

 

10.1. Tablica informacyjna 
Tablicę informacyjną formatu A2 wykonać z blachy stalowej o grubości 1mm.  
W narożnikach blachy nawiercić otwory Ø6mm i za pomocą opasek zaciskowych 
zamocować tablicę do siatki ogrodzenia.  
Całość zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe oraz pomalować na 
kolor szary RAL 9006.  
Tablicę wykonać w 2 egzemplarzach i zamontować przy każdym z wejść na teren boiska. 
Na tablicy umieścić regulamin określający zasady korzystania z obiektu, m.in. zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu, 
czynności dozwolone oraz zabronione na terenie obiektu, czynności wykonywane w 
następstwie wypadku oraz czynności po zakończeniu zajęć na terenie obiektu.  
Na tablicy należy również umieścić dane administratora obiektu. 
Tekst napisany czcionką CALIBRI, wysokość tekstu minimalna 14, maksymalna 22. 
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Instrukcję wydrukować na folii samoprzylepnej zabezpieczonej przed warunkami 
atmosferycznymi. 
 

Obok tablicy informacyjnej (wykonać również w 2 egzemplarzach) należy umieścić 
tabliczkę z informacją o dofinansowaniu modernizacji boiska z budżetu Miasta Poznania.  
Tabliczka formatu A3, wykonana z blachy stalowej gr. 1mm, zabezpieczona przed korozją 
przez ocynkowanie ogniowe oraz pomalowana na kolor szary RAL 9006. 
Tekst napisany czcionką CALIBRI, wysokość tekstu 22. 

 

Tablicę informacyjną oraz tabliczkę pamiątkową przedstawiono na rysunku A9. 
 

10.2. Ławki 
Proponuje się ławki o numerze identyfikacyjnym LAW-03-CHO-UL/PL/SK zgodnie z 
Katalogiem Mebli Miejskich Poznania o wymiarach 196x45x45cm. 
Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor jasny szary 
(RAL 9006). Siedzisko ławek z elementów z drewna iglastego litego, I klasy, 
bezsękowego oraz bezrdzeniowego o grubości 38mm. Skrajne elementy siedziska 
powinny zapewnić odpowiednią sztywność całej konstrukcji. W tym celu należy je 
pogrubić lub wzmocnić płaskownikiem stalowym (np. 40x5mm). 
Do zabezpieczenia elementów drewnianych należy zastosować impregnaty jednego 
producenta, tworzące kompletny system ochronny przed czynnikami zewnętrznymi. 

 

10.3. Kosz do segregowania śmieci 
Na terenie obiektu należy umieścić kosze na 4 rodzaje odpadów (szkło, plastik, papier i 
bio). Na podstawie Katalogu Mebli Miejskich Poznania proponuje się kosze na śmieci o 
numerze identyfikacyjnym KOS-02-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 1,5mm, malowanej proszkowo na kolor jasny szary (RAL 9006). 
Kosze zamontować w ilości po 4 sztuki w pobliżu miejsca ustawienia ławek. 
Każdy kosz należy oznakować, do jakiego rodzaju odpadów jest przeznaczony. 
Elementy należy zamontować w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. 

 

10.4. Stojaki na rowery 
W pobliżu wejść na teren obiektu zaprojektowano stojaki na rowery, po 5 stojaków przy 
każdym z wejść. Proponuje się stojaki na rowery o numerze identyfikacyjnym  
STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ. 
Wysokość stojaków 70cm, długość 100cm, rozstaw stojaków 100-120cm. 
Stojaki wykonać z rur stalowych o średnicy Ø4,8cm, ocynkowanych ogniowo i 
pomalowanych proszkowo na kolor jasny szary RAL 9006 (tożsamy z kolorem ławek). 

 
 
 
 
 

10.5. Zapory przeciw wejściu psów 
Teren boiska powinien być zabezpieczony przed wchodzeniem psów, dlatego w miejscu 
wejść na teren boiska projektuje się furtki o szerokości 1,0m i wysokości 2,0m w świetle. 
Furtki, wyposażone w samozamykacze, powinny otwierać się za zewnątrz, żeby 
dodatkowo utrudnić ewentualne dostanie się psom na płytę boiska. 

 

11. Odwodnienie 
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W wyniku przeprowadzonych pomiarów rzędnych istniejącej płyty boiska stwierdzono 
lokalne nierówności w postaci zaniżeń nawierzchni bitumicznej. Zaniżenia zakłócają 
spływ powierzchniowy wód opadowych. Zasadniczo przełamanie spadków nawierzchni 
przebiega po przekątnej nawierzchni od narożnika północno-wschodniego do 
południowo-zachodniego.  
Projektowany układ spadków przewiduje dostosowanie do spadków istniejących: 

 na płycie północno-zachodniej projektuje się spadek 0,2% od narożnika północno-
zachodniego w kierunku w/w przekątnej, 

 na płycie południowo-wschodniej projektuje się spadek 0,7% od w/w przekątnej w 
kierunku narożnika południowo-wschodniego. 

Odprowadzenie wód opadowych z pola gry nastąpi częściowo do obszaru zieleni 
boiskowej i częściowo do kanalizacji deszczowej przez wpust deszczowy znajdujący się 
w pobliżu narożnika południowo-wschodniego obszaru ogrodzonego.  
W zaniżeniach nawierzchni, znajdujących się w obrębie płyty północno-zachodniej może 
gromadzić się woda opadowa i w celu odprowadzenia jej z powierzchni płyty projektuje 
się wykonanie przewiertów o średnicy 20 mm przez konstrukcję nawierzchni. Otwory 
zostaną wykonane w grupie 3 szt. w odstępach 20-30 cm, w miejscu maksymalnych 
wartości. Przewierty należy wykonać na głębokość minimum 50cm, łączna ilość 
przewidywanych przewiertów wg wykonanych pomiarów wysokościowych wynosi 40.  
Dodatkowo wzdłuż wschodniego boku obszaru ogrodzonego, na długości 24m 
poprowadzony zostanie ściek prefabrykowany (40x50x15) z minimalnym spadkiem 
podłużnym 0,5% w kierunku wpustu deszczowego. Ściek należy układać na ławie 
betonowej o wymiarach 5x40cm z betonu C8/10. Wyniki pomiarów rzędnych boiska 
przedstawiono na rysunku I1 „Inwentaryzacja rzędnych wysokościowych”. 
W miejscach występowania znacznych uszkodzeń istniejącej nawierzchni zaleca się 
zdjęcie warstwy bitumicznej z wykonaniem uzupełnienia podbudowy do poziomu 
istniejącej nawierzchni bitumicznej. W tym celu należy zastosować kruszywo naturalne 
łamane o frakcji 0÷31,5mm, wskaźnik zagęszczenia kruszywa nowej podbudowy 0,98. 

 

12. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
Nie dotyczy. 
 

13. Oddziaływanie na środowisko 
Projektowane boisko nie prowadzi do przekroczenia dopuszczalnych wielkości 
oddziaływania na środowisko – nie należy do przedsięwzięć potencjalnie znacząco 
oddziałujących na środowisko ani znacząco oddziałujących na środowisko. 

 

14. Zagrożenia dla środowiska oraz ochrona i higiena zdrowia 
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska ani dla higieny i zdrowia. 
 
 

15. Ochrona ppoż 
Wszystkie materiały zastosowane na terenie obiektu powinny być niepalne lub trudno 
zapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 

16. Kategoria geotechniczna 
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Na podstawie treści Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) oraz na podstawie 
załączonych wyników badań geotechnicznych (patrz Załącznik 1) projektowaną inwestycję 
zakwalifikowano do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 
 

17. Uwagi końcowe 

 Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy bezwzględnie konsultować z 
Inwestorem. 

 Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod nadzorem osoby 
uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. 

 Roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami BHP oraz przy użyciu wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Prace modernizacyjne należy wykonywać po akceptacji zgłoszenia robót 
budowlanych. 

 Przed wykonaniem prac należy wytyczyć istniejące uzbrojenie terenu. 
 Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi 

instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów, dotyczące właściwej 
eksploatacji nawierzchni oraz utrzymania w stanie niepogorszonym. 

 Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i 
dopuszczenie do zastosowania za znakiem B oraz deklarację zgodności. 

 W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań 
projektowych ze stanem faktycznym, wykonawca powinien niezwłocznie 
skontaktować się z projektantem. 

 Zarządca zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego 
elementów zagospodarowania i wyposażenia technicznego. Kontrola winna być 
dokonywana przez uprawnioną osobę. W przypadkach koniecznych należy 
zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich i dokonać remontu. 

 
 
 
 

……………………………..                 ……………………………… 
 

 
 
 
 

Poznań, 20 październik 2020r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
  

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany realizowany w ramach modernizacji 
boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na działce nr 155/18 , ark. 36, obręb 0052 
Winiary, Miasto Poznań, gmina Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie. 
 

2. Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

 Projekt architektoniczno – budowlany 
 Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3. Zakres opracowania 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 Instalację oświetleniową 
 Instalację uziemiającą. 

 

4. Opis stanu istniejącego 
Istniejące boisko oświetlane jest za pomocą czterech lamp, dwie pozostałe podłączone 
do instalacji to lampy parkowe (nie obsługujące obiektu). Na rysunku I1 „Inwentaryzacja 
instalacji elektrycznych” zaznaczono wskazane rodzaje lamp. 
Instalacja podłączona jest do istniejącej rozdzielni elektrycznej znajdującej się w budynku 
nr 11. 
Na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono technicznych przeciwwskazań do 
podłączenia nowych lamp do istniejącej instalacji. 
 

5. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu 
Charakterystyka elektroenergetyczna: 
- napięcie zasilania U = 230V 
- układ sieci: TN-C 

 

6. Ochrona przeciwporażeniowa, przepięciowa i połączenia wyrównawcze 
Zastosowano układ ochrony przeciwporażeniowej TN-C. Jako ochronę podstawową 
przyjęto izolowanie części czynnych. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem 
elektrycznym realizuje się przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przy 
zastosowaniu uziemienia. 

 

7. Instalacja oświetleniowa 
Oświetlenie boiska zrealizowane zostanie z wykorzystaniem nowych opraw LED 
umieszczonych na wymienionych słupach o wysokości 8m. Przewidziane jest średnie 
natężenie oświetlenia na poziomie 100lux, przy uwzględnieniu współczynnika 
konserwacji równego 0.8.  

 

Proponuje się: 
 Fundament B120 ELMONTER  

 

 Słup stalowy ocynkowany CN8/3/60/F250, wysokość 8m, grubość blachy 
3mm + belka B1/350-60 
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 Naświetlacz asymetryczny POWERLUG LED szeroki 155W 5700K 19100lm 

 

8. Instalacja uziemiająca 
Zaprojektowane jest uziemienie słupów oświetleniowych poprzez bezpośrednie 
przyłączenie do istniejącej bednarki lub wykonanie uziemień pionowych. Wszystkie 
połączenia w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć. 
 

9. Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów konieczne jest sprawdzenie zgodności 
rzędnych terenu z danymi projektowymi. Prace w obszarze kolizji z rozpatrywaną siecią 
należy prowadzić ręcznie. 

 
Realizacja prac ziemnych musi być zgodna z normą N SEP-E-004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań, 20 październik 2020r. 
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CZĘŚĆ IV 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
  Nazwa obiektu  Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na  
  budowlanego:  osiedlu Zwycięstwa 11 w Poznaniu 
 
   
  Adres budowy:  dz. nr 155/18, ark. 36, obręb 0052 Winiary, miasto Poznań 
      gmina Poznań, powiat Poznań, woj. Wielkopolskie 
 
   

Inwestor:   Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” 
    os. Przyjaźni 125B, 61-639 Poznań 
 
 
Nazwa i adres  VIZIA DOM Katarzyna Jankowiak 
jedn. projektowej  Bolechowo-Osiedle, ul. C.K. Norwida 36 
    62-005 Owińska 

 
 
 
 
 
 

……………………………..                 ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
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I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – 
ARCHITEKTURA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest: 

 

modernizacja boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na Osiedlu Zwycięstwa 11  
w Poznaniu, działka nr 155/18 , ark. 36, obręb 0052 Winiary, Miasto Poznań,  
gmina Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie. 

 

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres robót począwszy od robót przygotowawczych i 
rozbiórkowych, przez montażowe po wykończeniowe. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na działce nr 155/18 zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne, będące przedmiotem 
opracowania. Pozostały obszar działki jest terenem biologicznie czynnym, porośniętym trawą 
oraz drzewami. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy umieścić właściwe tablice 
ostrzegawcze, m.in. informujące o zakazie wstępu osobom trzecim na teren budowy oraz 
tablicę informacyjną o realizowanym przedsięwzięciu z danymi Inwestora, kierownika 
budowy, sygnaturą pozwolenia na budowę, telefonami alarmowymi itp. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich występowania 

 

Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

 Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
 Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych, 
 Zapewnienia oświetlenia naturalnego oraz sztucznego, 
 Zapewnienia właściwej wentylacji, 
 Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 
najmniej 1,5m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0.75m, a dwukierunkowego 1.20m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub 
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robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze 
na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0.40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 
0.75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się deski 
krawężnikowej o wysokości 0.15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1.10m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 0.60m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 
 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2.40m nad terenem 
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunki źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu lub 
materiałów jest zabronione. 
 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
 

Nie jest dopuszczalne  sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 
a) 3.0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV 
b) 5.0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV do 15kV 
c) 10.0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV do 30kV 
d) 15.0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV do 110kV 
e) 35.0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV  
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Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych. 
Powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii. Przewody elektryczne 
zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razu w roku, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 
miesiąc, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń. 
 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi 

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku korzystania z 
natrysków, 

b) 90l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60l w 
przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.  
 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „{a”, „b” i „c” należy zapewnić co najmniej 2.5l 
na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami wymagającej 
podlewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.). 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić posiłki 
wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 
dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane z 
wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500kcal u mężczyzn i powyżej 1000kcal u kobiet, 
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wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uważa się okres 
od dnia 1 listopada do 31 marca). 
 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni 
przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.  
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się 
urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, 
na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 
przytwierdzone do podłoża.  
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) Jadalni właściwej gdzie powinno przypadać co najmniej 1.10m2 powierzchni na każdego z 

pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) Pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 

stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20m. 
 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone utwardzone i odwodnione miejsca do 
składowania materiałów i wyrobów. 
 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy w wysokości nie większej niż 2,0m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. 
 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0.75m – od ogrodzenia lub zabudowań 
b) 5.0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów i wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
4.1. ROBOTY ZIEMNE 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
Powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1.10m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia i podparcia mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1.0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1.0m, lecz nie większej od 2.0m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-
inżynierska. 
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Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4.0m. 
 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20.0m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i 
wyrobiskach o głębokości większej od 2.0m. 
 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
 w odległości mniejszej niż 0.60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy, 
 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać 
się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, 
nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio 
wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1.0m wymaga 
tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
4.2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANA NA PLACU BUDOWY 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, 
niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
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techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 
maszyniści maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 

Stanowiska pracy operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
4.3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, 
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1kW. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bhp. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 

Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba 
kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą 
norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
powinien informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

4.4. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy. 
Dotyczy to n/w dokumentów: 

 projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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 odpis zgłoszenia budowy. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom 
kontroli. 
 

4.5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 
poz.94 z późn. zmianami), 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. nr 106 
poz.1126 z późniejszymi zmianami), 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 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 151 poz.1256), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 
62 poz.285), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 
poz.287), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 
nr 62 poz.288), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad 
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U. nr 62 poz.290), 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz.278), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z 
późniejszymi zmianami), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263), 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120 poz.1021), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47 poz.401) z uwagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz.93) z 
dniem 19 września 2003r.  
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników budowlanych przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 
 

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 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia i życia podczas planowanych robót budowlanych nie 
występują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………..                 ……………………………… 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych etapów 

 wymiana opraw oświetleniowych oraz rozprowadzenie czujników na słupach 
 podłączenie urządzeń elektrycznych i teletechnicznych 
 wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia w obiekcie 

 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 
 zagrożenie przy rozładunku bębna z kablem, 
 zagrożenie przy rozwijaniu kabla z bębna, 
 zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym, 
 zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 
 zagrożenie przy robotach wysokościowych. 

 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników budowlanych przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH: 
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
porażonych prądem elektrycznym. 
Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzenia elektroenergetycznych. 
 

ROBOTY ZIEMNE: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym i 
trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót 
oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania 
co do uzbrojenia terenu, wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. 

 

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie 
przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w 
miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  

 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu ramp 
lub pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bębny z 
kablami należy ustawiać na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna 
wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO - KOPARKI: 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać  zgodę inwestora i sprawdzić, czy na 
trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie 
pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom 
postronnym. 
 

 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH: 
Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 
zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa. 

 

Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych 
wiatrów, ulewnych deszczy, oblodzeni i w nocy. 

 

Pracownicy znajdujący się na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący 
znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy 
organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by 
stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących 
pod napięciem albo nie były narażone na potrącenie przez środki transportowe (np. wózki 
elektryczne) lub inne. 

 

Przy pracach na dachach należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, 
przywiązując je do odpowiednio wytrzymałych części budynku. 

 

Na terenie wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o 
promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie 
mniejszym niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 
1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między deskami 
pomostu nie powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory 
zamocowane do pomostu. Na wysokości powyżej 1m pomost powinien być wyposażony w 
barierę o wysokości 1,10m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m. 

 

Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub 
drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania 
prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w 
sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
 
UWAGA! 
UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W 
BUDOWNICTWIE. 
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4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 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 

 

 Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 
materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

 Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
 Umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - 

informacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 

 

             ……………………………… 
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CZĘŚĆ V 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 
 

Z1  WYNIKI BADAŃ GEOTECHNICZNYCH 
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CZĘŚĆ VI 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 
 -    MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

 

I1 INWENTARYZACJA RZĘDNYCH TERENU 

I2 INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

Z1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Z1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - POWIĘKSZENIE 

A1. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ 

A2. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ 

A3. BOISKO DO GRY W TENIS ZIEMNY 

A4. UKŁAD SPADKÓW TERENU 

A5. PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ 

A6. PRZEKRÓJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIĘ 

A7. PRZEKRÓJ B-B 

A8. KONSTRUKCJA OGRODZENIA  

A9. TABLICA INFORMACYJNA I TABLICZKA PAMIĄTKOWA 

  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 


