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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Projekt architektoniczno-budowlany budynku zaplecza, 
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- Wizja lokalna, 
- Uzgodnienia. 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla zespołu boisk w ramach programu 
"Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Świedziebnia, a w szczególności: 
- usytuowanie boiska do piłki noŜnej wraz z konstrukcją nawierzchni, 
- usytuowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z konstrukcją nawierzchni, 
-    usytuowanie bieŜni, 
- usytuowanie ciągów komunikacyjnych wraz z konstrukcją nawierzchni, 
- przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza do obsługi 

boisk , 
- usytuowanie trybun boiska wielofunkcyjnego, 
- usytuowanie i konstrukcja ogrodzenia obiektu, 
- usytuowanie przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza, 
- usytuowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza, 
- usytuowanie drenaŜu boiska do piłki noŜnej i boiska wielofunkcyjnego, 
- usytuowanie sieci kanalizacji deszczowej zbierającej wody z odwodnienia, ciągów 

komunikacyjnych i dachu budynku zaplecza boisk, 
- usytuowanie szafki ze złączem kablowym, wewnętrznej sieci elektroenergetycznej, oświetlenia 

boisk oraz zewnętrznego oświetlenia budynku zaplecza boisk, 
- przewidywane usytuowanie bieŜni.  
 
3. LOKALIZACJA TERENU OBJ ĘTEGO OPRACOWANIEM. 
 

Inwestycję zlokalizowano na działkach nr: 281/5, 281/6, 285/3, Obręb Świedzienia, Gmina 
Świedziebnia, Powiat Brodnicki, Woj. Kujawsko-Pomorskie.  
 Boiska sportowe, budynek zaplecza boisk, ciągi komunikacyjne oraz część infrastruktury 
towarzyszącej zlokalizowano na działkach nr 281/6, 281/3, natomiast na działkach nr 281/5 
zlokalizowano przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe. 
 
4. POWIERZCHNIE ZAJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE OBIEKT Y. 
 

Powierzchnia obiektu w obrębie ogrodzenia wynosi: 3980,09 m2. 
Wymiary i powierzchnie całkowite poszczególnych obiektów: 

- boisko do piłki noŜnej (62,47 x 33,08 m):  2066,51 m2, 
- boisko wielofunkcyjne (32,1 x 19,1 m):  613,11 m2, 
- ciągi komunikacyjne:        554,19 m2, 
- budynek zaplecza boisk:       167,35 m2, 
- trybuny (3,25 x 77,0):        250,25 m2, 

Razem:   3651,41 m2. 
 
5. STAN ISTNIEJĄCY. 
  

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się  boisko sportowe, trawiaste o szerokości 
około 26 m i długości około 76 m wraz z bieŜnią szutrową i trybuną na skarpie. Boisko trawiaste 
znajduje się na działkach 281/6. Płyta boiska trawiastego znajduje się na rzędnej około +134,20 m 
n.p.m. Boisko znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej i jest częściowo ogrodzone.  

TuŜ przy boisku, w jego zachodniej części znajduje się budynek pełniący funkcję budynku 
gospodarczego szkoły podstawowej, o powierzchni zabudowy 87,21 m2. Do budynku przylega 
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budynek gospodarczy pełniący funkcję garaŜu. Po zachodniej stronie terenu boiska przebiega droga 
gminna, asfaltowa z przylegającym do niej chodnikiem z polbruku. Teren uzbrojony jest w sieci 
sanitarne oraz kable elektroenergetyczne. W drodze asfaltowej oraz za południowym ogrodzeniem 
boiska przebiegają: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć deszczowa. 

Istniejąca sieć wodociągowa oznaczona jako „w90”., to prawdopodobnie sieć wodociągowa z rur 
PE lub PVC o średnicy zewnętrznej ø90 mm. Przy płycie boiska znajduje się równieŜ hydrant DN 80. 

Istnieje równieŜ kanalizacja sanitarna oznaczona jako „ks 200”, która częściowo przebiega przez 
płytę boiska.  Przy południowym ogrodzeniu zlokalizowano duŜy betonowy zbiornik bezodpływowy 
odbierający ścieki z budynku gospodarczego który będzie rozbudowany na potrzeby zaplecza boisk.  

W/w teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się kanalizacja deszczowa oznaczona 
jako „kd”, biegnąca wzdłuŜ południowego ogrodzenia boiska. Jest to prawdopodobnie sieć deszczowa 
o średnicy ∅200 mm. Przy boisku występują równieŜ drzewa w ilości 14 sz. oraz 8 pni drzew 
wcześniej ściętych.  
 
6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

 Teren, na którym zaprojektowano obiekt charakteryzuje się dość duŜym zróŜnicowaniem 
wysokościowym od około 133,75 m n.p.m. do około 135,18 m n.p.m. Teren ma łagodny spadek w 
miejscu gdzie zaprojektowano płytę boiska, bieŜnię i skocznie, natomiast duŜy spadek występuje w 
miejscu usytuowania trybun i w miejscu gdzie powstać ma bieŜnia. 

 Przed wykonaniem niwelacji w/w terenu naleŜy zdjąć pierwszą warstwę gruntu rodzimego 
(humus) o grubości około 20 cm z częściowym wywozem nadmiaru, część humusu wykorzystać 
naleŜy na obsypanie skarp. Po zdjęciu warstwy humusu płaszczyznę terenu naleŜy uzupełnić 
dowoŜonym i zagęszczonym piaskiem do rzędnej warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnie boiska. 
Na tak przygotowanym terenie zostaną wykonane kolejne etapy inwestycji. 

 Z uwagi na znaczną róŜnicę wysokości projektowanego terenu a terenu istniejącego poza 
południowym ogrodzeniem, tuŜ za nim naleŜy wykonać skarpę o nachyleniu 1:1. 

 Na terenie gdzie powstać ma zespół boisk znajduje się 14 drzew oraz 8 pni. Elementy te naleŜy 
usunąć poprzez wycięcie drzew wraz z pocięciem i wywozem oraz mechaniczne karczowanie pni. 
 
7. USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓ W. 
 
7.1. USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA BOISKA DO PIŁKI NO śNEJ. 
 
 Boisko do piłki noŜnej usytuowano na działkach nr 281/6, 281/3. Boisko będzie miało wymiary 
62,47 x 33,08 m (powierzchnia całkowita 2066,51 m2). Górną rzędną płyty boiska ustalono na +134,52 
m n.p.m. Nawierzchnia boiska będzie profilowana z jednostronnym spadkiem w kierunku południowym 
około 0,5%. 

Boisko będzie ogrodzone od strony północnej, wschodniej i południowej. Przy płycie boiska 
zlokalizowana zostanie bieŜnia. Dodatkowo przy zachodnim i wschodnim krańcu boiska przy 
ogrodzeniu zostaną zamontowane tzw. "piłkochwyty”. Za ogrodzeniem zainstalowane zostaną słupy z 
oświetleniem płyty boiska. 
 Nawierzchnię boiska naleŜy wykonać po montaŜu drenaŜu. Nawierzchnia boiska do piłki noŜnej 
składa się z: 
- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 10 cm, 
- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 10 cm, 
- warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 5 cm, 
- warstwy wyrównującej z miału kamiennego o wielkości ziaren 0÷4 mm o grubości 4 cm, 
- warstwy trawy syntetycznej, przepuszczalnej. 
 Nawierzchnię naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
7.2. USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA BOISKA WIELOFUNKCYJN EGO. 
 
 Boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki oraz opcjonalnie do piłki ręcznej, usytuowano na 
działce nr 281/6. Boisko będzie miało wymiary 32,1 x 19,1 m (powierzchnia całkowita 613,11 m2). 
Górną rzędną płyty boiska ustalono na +134,52 m n.p.m. Nawierzchnia boiska będzie profilowana z 
jednostronnym spadkiem w kierunku południowym około 0,5%. 

Boisko będzie ogrodzone od strony północnej i południowej. W części południowej do boiska 
będzie przylegać część projektowanej bieŜni. Dodatkowo przy zachodnim i wschodnim krańcu boiska 
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zostaną zamontowane tzw. "piłkochwyty”. Za ogrodzeniem zainstalowane zostaną słupy z 
oświetleniem płyty boiska. 
 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego składa się z: 
- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 10 cm, 
- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 10 cm, 
- warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 0÷31,5 mm o grubości 5 cm, 
- warstwy powierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej. 
 Nawierzchnię naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
7.3. USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA BIE śNI. 
 

BieŜnia będzie przylegać do dolnej, tj. południowej strony boiska do piłki noŜnej i boiska 
wielofunkcyjnego i będzie składać się z trzech torów do biegów na 60 m. Jeden tor zakończony 
zostanie skrzynią do skoków dal o wymiarach 6,0 x 2,0 m. 
 Nawierzchnia bieŜni składa się z: 
- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 10 cm, 
- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 10 cm, 
- warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 0÷31,5 mm o grubości 5 cm, 
- warstwy powierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej, odpornej na kolce lekkoatletyczne. 
 Nawierzchnię naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
7.4. USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA CI ĄGÓW KOMUNIAKCYJNYCH.  
 
 Ciągi komunikacyjne zaprojektowano jako dojścia do budynku zaplecza, trybuny poza 
ogrodzeniem boisk oraz jako dojście do boiska do piłki noŜnej. Przy budynku zaplecza w/w ciąg 
pieszy przybiera formę placu. Ciąg stanowi pośrednio element zagospodarowania terenu 
umoŜliwiający częściowe odwodnienie powierzchni trybun, chroniąc nawierzchnię boiska przed 
spływem wód opadowych. 

Ciągi komunikacyjne zaprojektowano wg poniŜszego schematu konstrukcyjnego: 
- warstwy chudego betonu o grubości 10 cm, 
-    warstwy wyrównującej z podsypki cementowo – wapiennej o grubości 5 cm, 
- warstwy nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem. 
 
7.5.  USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA TRYBUN 
 
 Trybuny zaprojektowano w miejscu istniejących na skarpie znajdującej się z północnej strony 
boiska. Zakłada się wykonanie trzech ciągów trybun z miejscami do siedzenia w ilości około 250 osób. 
Trybuny zaprojektowano na ławie betonowej z betonu B-15 o wymiarach 45x20 cm. Fundamenty 
trybun wykonać naleŜy z bloczków betonowych o grubości 25 cm. Siedziska z belek drewnianych o 
wymiarach 70x40 mm na poprzeczkach drewnianych 40x30 mm. Stopnie schodów wejściowych na 
trybuny wykonane zostaną z tych samych bloczków betonowych co fundament. Nawierzchnię 
pomiędzy trybunami wykonać z polbruku wykorzystując te same warstwy konstrukcyjne jak dla ciągów 
komunikacyjnych. 
 
7.6. USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA BUDYNKU ZAPLECZA BOI SK. 
 
 Zakłada się  przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza 
do obsługi boisk zlokalizowanego na działce 281/6. Budynek po przebudowie będzie posiadał 
następujące wymiary zewnętrzne 5,80 x 15,39 m. Dane charakterystyczne budynku : 
- powierzchnia zabudowy:  167,35 m2, 
- powierzchnia uŜytkowa:  232,13 m2, 
-    kubatura:       691,45 m3. 

Projektowany budynek zaplecza przeznaczony jest dla osób bezpośrednio korzystających z boisk, 
opiekuna obiektów jak równieŜ przez inne osoby przebywające na obiektach. Podstawowy program 
uŜytkowy obiektu to: szatnie, sanitariaty dla osób bezpośrednio korzystających z boisk, sanitariaty 
ogólnodostępne dla osób towarzyszących, pokój „Animatora” i pomieszczenie na sprzęt sportowy. 
Dodatkowo zaprojektowano zadaszony taras. Formę architektoniczną budynku dostosowano do 
otaczających budynków mieszkalnych i obiektów szkolnych. Zadaszenie obiektu stanowi dach o 
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kątach nachylenia połaci 45° i 18°. Obiekt wyposa Ŝono w podjazd i sanitariat dla osób 
niepełnosprawnych. Zaprojektowany budynek spełnia wymagania wynikające z decyzji o warunkach 
zabudowy. 
Konstrukcja budynku: 
- stopy pod słupy z betonu Ŝwirowego B15 szer. o śr. 50cm, stal A-III, A-0 4Ø12, 
- nadproŜa Ŝelbetowe z prefabrykatów typ „L”, 
- schody zewnętrzne drewniane (na poddasze), 
- podjazd dla niepełnosprawnych z kostki typ „Polbruk”, 
- kominy dla kanałów wentylacyjnych murowane z cegły ceramicznej – wymurowanie ponad dachem 

po uprzedniej rozbiórce rozpadającej się części komina, 
- konstrukcja dachu krokwiowo - jętkowa z drewna sosnowego lub świerkowego C24, krokwie 16x8, 

murłata 14x14, kleszcze 14x7, słupy 14x14. 
 
7.7. USYTUOWANIE I KONSTRUKCJA OGRODZENIA OBIEKTU.  
 

Ogrodzony został cały teren obiektu. W ogrodzeniu zlokalizowano 2 bramy wjazdowe oraz dwie 
furtki. Jedna brama znajduje się od strony drogi asfaltowej druga od strony szkoły. Furtki – jedna od 
strony drogi, druga od strony trybun.               

Ogrodzenie powinno posiadać następujące cechy konstrukcyjne:  
- fundamenty słupków - betonowe, 
- słupki ogrodzenia – stalowe, ocynkowane, Ø60 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 

6005 o wysokości 4,82 m (wysokość ogrodzenia 4,00 m), rozstaw słupków 2,50 m, 
- pręty konstrukcji pośrednie i górne poziome - stalowe, ocynkowane, Ø42 mm, pokryte lakierem 

poliestrowym w kolorze RAL. 6005, 
- odciągi - linki stalowe ocynkowane  Ø2,6/4,0 mm, 
- wypełnienie - siatka ocynkowana powlekana PVC, oczka 35x35 mm, grubość drutu Ø2,6/4,0 mm, 
- brama - o wysokości 2,00 m i szerokości 3,5 m, na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø100 mm, 

pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 2,92 m), z zamkiem wypełnienie 
siatką jw., 

- furtka - o wysokości 2,00 m i szerokości 1,5 m, na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø70 mm, 
pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 2,92 m), z zamkiem wypełnienie 
siatką jw. 

- „piłkochwyty” - o wysokości 6,00 m od powierzchni boiska, na słupkach (stalowe, ocynkowane, 
Ø80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 6,85 m i rozstawie 4,4 
m ), wypełnienie siatką polipropylenową o grubości linek 5 mm o oczkach 12x12 cm. 

 
8. USYTUOWANIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY SANITAR NEJ 
    I ELEKTROENERGETYCZNEJ.  
 
8.1. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. 
 

Włączenie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano w drodze gminnej, działka 
nr 281/5. Następnie przyłącze poprowadzono pod chodnikiem na teren zespołu boisk. Wejście z 
przyłączem do budynku zaplecza od strony północnej ściany szczytowej. TuŜ przy budynku 
zainstalować naleŜy hydrant nadziemny o średnicy DN 80. 
 
8.2. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 

Wyjście z przyłączem kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza od strony południowej budynku do 
projektowanej studzienki S1 o rzędnych 134,45/133,0. Przyłącze zostanie podłączone do istniejącej 
studzienki kanalizacyjnej w asfaltowej drodze gminnej, działka nr 281/5. 
 
8.3. USYTUOWANIE DRENAśU. 
 
 Zaprojektowano drenaŜ boiska do piłki noŜnej oraz boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki, piłki 
siatkowej oraz piłki ręcznej). 
 DrenaŜ boisk do zaprojektowano jako główną, zbiorczą  rurę drenarską o średnicy Ø160 mm 
biegnącą po przekątnej obu boisk, do której podłączono przewody boczne pod kątem 45º o średnicy 
Ø65 mm, ułoŜone do siebie równolegle w odległości 5,0 m, które odprowadzają wody opadowe z płyt 
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boisk. Na początku i na końcu przewodu zbiorczego usytuowano studzienki drenarskie, będące 
jednocześnie studzienkami kanalizacji deszczowej. Przewód zbiorczy drenarski będzie równieŜ słuŜył 
do odbioru wód opadowych z dachu budynku zaplecza. 
 
8.4. USYTUOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.  
 

Wody deszczowe z budynku zaplecza boisk odprowadzone zostaną dwiema rurami spustowymi, 
wyposaŜonymi w rewizje PVC-U Ø160 mm zamontowanymi 0,5 m n.p.t., do przewodów kanalizacji 
deszczowej biegnących wzdłuŜ północnej ściany szczytowej budynku zaplecza do studzienki 
rewizyjnej D1 o rzędnych 134,60/133,60, będącej jednocześnie studzienką drenarską.  
Następnie wody deszczowe poprowadzone zostaną głównym przewodem zbiorczym drenaŜowym 
boisk do drugiej studzienki rewizyjnej D2 o rzędnych 134,42/133,15, będącej równieŜ studzienką 
drenarską, skąd dalej zaprojektowano przewód PVC ∅160mm, podłączony do istniejącej studzienki 
kanalizacji deszczowej która znajduje się tuŜ za południowym ogrodzeniem terenu zespołu boisk.  
 Wody opadowe z terenu ciągów komunikacyjnych zostaną odprowadzone poprzez odwodnienie 
liniowe i dalej poprzez rurociąg PVC ∅200 mm do istniejącej studzienki poza ogrodzeniem 
południowym zespoły boisk. 
 
8.5. USYTUOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
 Na terenie istniejącego boiska sportowego, a tym samym w miejscu gdzie powstanie płyta boiska 
do piłki noŜnej, przebiega istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ze studzienką w płycie boiska. 
Dlatego zakłada się przełoŜenie tej sieci poprzez wykonanie prostopadłego odcinka sieci z rur PVC 
∅200 mm i posadowieniu studzienki kanalizacyjnej na skarpie powyŜej trybun. Projektowana sieć 
kanalizacyjna włączona zostanie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się poza 
południowym ogrodzeniem zespołu boisk.     
 
8.6. USYTUOWANIE SZAFKI ZE ZŁ ĄCZEM KABLOWYM, WEWN ĘTRZNEJ SIECI  
       ELEKTROENERGETYCZNEJ, OŚWIETLENIA BOISK ORAZ ZEWN ĘTRZNEGO     
       OŚWIETLENIA BUDYNKU ZAPLECZA BOISK.  
 
 Szafkę ze złączem kablowym usytuowano w zachodniej części działki 281/6, poza ogrodzeniem 
inwestycji, przy jej północno-zachodnim rogu. Wejście z kablem zasilającym do budynku od strony 
północnej ściany szczytowej budynku. Kable energetyczne rozprowadzono po terenie zespołu boisk 
wzdłuŜ ogrodzeń, zasilając poszczególne lampy oświetlenia płyt boiska. Dodatkowo zakłada się 
przebudowę kolizji kabli, które znajdują się w na terenie projektowanego zespołu boisk. Trasa tych 
kabli została zmieniona tak, aby znalazły się one poza ogrodzeniem. 
 
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.  
 
 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącą robót budowlanych przy 
zagospodarowaniu terenu wykonano zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 
21a ust. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
 
9.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEG O ORAZ KOLEJNO ŚĆ 
       REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
 
 Roboty budowlane dla projektowanego kompleksu boisk sportowych obejmują: 
- ewentualne roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- roboty ziemne (roboty przygotowawcze, wykopy pod fundamenty i rurociągi, przemieszczanie mas 

ziemnych, plantowanie terenu, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, formowanie skarp, wywóz 
nadmiaru gruntu, roboty wykończeniowe), 

- roboty ogólnobudowlane (montaŜ ogrodzenia, przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza), 
-    roboty ogólnobudowlane (montaŜ trybun), 
- roboty instalacyjne (montaŜ przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, montaŜ drenaŜu, 

sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej), 
- roboty ogólnobudowlane końcowe (ułoŜenie nawierzchni boisk i bieŜni oraz ciągów 

komunikacyjnych). 
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 Wykaz robót z zachowaniem kolejności realizacji poszczególnych obiektów: 
- roboty przygotowawcze (zdjęcie warstwy humusu, wyrównanie terenu pod boiska i ciągi 

komunikacyjne, uzupełnienie i zagęszczenie warstwy podbudowy pod nawierzchnie) 
- wykonanie przyłącza wodociągowego (wykonanie wykopów, ułoŜenie podsypki, montaŜ 

rurociągów, odwadnianie wykopów, wykonanie obsypki, , zasypanie wykopu gruntem rodzimym z 
zgęszczeniem). 

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (wykonanie wykopów, ułoŜenie podsypki, montaŜ 
rurociągów i studzienek rewizyjnych, odwadnianie wykopów, wykonanie obsypki, zasypanie 
wykopu gruntem rodzimym z zgęszczeniem), 

- wykonanie drenaŜu (wykonanie wykopów, montaŜ rurociągów drenarskich, odwadnianie wykopów, 
wykonanie obsypki drenarskiej),  

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (wykonanie wykopów, odwadnianie wykopów, ułoŜenie 
podsypki, montaŜ rurociągów i studzienek rewizyjnych, wykonanie obsypki, zasypanie wykopu 
gruntem rodzimym z zgęszczeniem), 

- budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej warz z montaŜem słupów i opraw oświetleniowych, 
- budowa budynku zaplecza boisk, 
- wykonanie ogrodzenia i „piłkochwytów” (wykonanie fundamentów, ustawienie słupków, montaŜ 

wypełnienia z siatki, montaŜ furtek i bramy, 
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej, 
- montaŜ wyposaŜenia boisk (bramek, koszy i słupków do siatkówki)  
- wykonanie podbudowy i nawierzchni poszczególnych boisk 
- uporządkowanie terenu po robotach. 
 Szczegółową kolejność realizacji robót ustali Wykonawca po rozpoznaniu terenu. 
 
9.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 
 Obiekty budowlane występujące obecnie na terenie, na którym zaprojektowano boiska sportowe 
wraz budynkiem zaplecza z infrastrukturą:  
- boisko trawiaste, 
-    bieŜnia szutrowa, 
- drogi wewnętrzne utwardzone, 
- podziemna sieć elektroenergetyczna, 
- wodociąg, 
- bezodpływowy zbiornik na ścieki, 
- siec kanalizacji deszczowej, 
-    sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
9.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROśENIE 
       BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  
 
 Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi są: 
- drogi - ruch kołowy pojazdów, 
- skarpy - niebezpieczeństwo osunięcia, 
- sieć elektroenergetyczna - poparzenie prądem w przypadku uszkodzenia kabla przy robotach 

ziemnych. 
 
9.4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT.  
 
 Wykaz zagroŜeń mogących wystąpić podczas realizacji robót: 
- środki transportu poziomego i pionowego: przejeŜdŜające samochody, pracujące koparki, 

spycharki, walce, Ŝurawie, wyciągi, wciągarki, 
- inne urządzenia wykorzystywane w wykonawstwie: mieszarki, piaskarki, zagęszczarki, ubijaki, 
- głębokie wykopy - wpadnięcie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub układania w 

nim rurociągu, 
- przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych na dnie wykopu, 
- potknięcie się, poślizgnięcie, wypadek na płaszczyźnie, 
- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym elementów i materiałów, 
- potrącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprzętu, 
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- uszkodzenia ciała mogące wystąpić podczas przenoszenia ręcznego lub montaŜu elementów, 
- poraŜenie lub poparzenie prądem elektrycznym przy pracach lub naprawie urządzeń elektrycznych 

lub przy wykopach w bezpośredniej bliskości podziemnej sieci elektroenergetycznej, 
- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urządzeniami spalinowymi. 
 
9.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  
       REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH. 
 
 Roboty mogące być zaliczone do niebezpiecznych nie występują.  
Mimo powyŜszego przeprowadzenie instruktaŜu pracowników wchodzi w zakres obowiązków firmy, która będzie 
wykonywała własnymi siłami wszystkie prace.  
 Roboty powinny być wykonywane z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej oraz pod 
specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru naleŜy do obowiązków firmy spełniającej w/w zadania. 
 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca winny jest przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
placu budowy. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są uwzględnione 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i 
higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
 W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, 
- obuwie i odzieŜ ochronną, 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. - dojścia na budowę i oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety, 
-  środki przeciwpoŜarowe. 
 PowyŜsza lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ŝe wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są 
spełnione. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostroŜności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 
upowaŜnionych do przebywania na budowie. 
 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
 
9.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
       WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH  
       SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE. 
 
 Środki takie nie są konieczne, poniewaŜ inwestycja nie jest zaprojektowana w strefach szczególnego 
zagroŜenia dla zdrowia. 

Wykonawca ma za zadanie spełnić warunki podane w punkcie 8.5 oraz stosować się do przepisów 
szczegółowych odnoszących do konkretnego rodzaju robót oraz przy montaŜu urządzeń stosować się do zaleceń 
podanych w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczególnych urządzeń, dostarczanej przez Producenta 
wraz z urządzeniami. 
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