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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
 
TEMAT:     BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA  
                   INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR. EWID. 233, 231/1 I 226,  
                   OBRĘB EWIDENCYJNY BŁENNA, GMINA IZBICA KUJAWSKA. 
                       
INWESTOR:   GMINA IZBICA KUJAWSKA 
                        87-865 IZBICA KUJAWSKA, UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 32  
   
WYKONAWCA:   PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE MAREK KUBICKI 
                             87-800 WŁOCŁAWEK, UL. JASNA 18 B/4 
 
                       

 

. 
                            
1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest:  

a. Budowa szkolnego boiska sportowego do amatorskiej gry w piłkę nożną o nawierzchni 
trawiastej o wymiarach 90 x 45 m netto z pasami bezpieczeństwa wzdłuż boiska 2,00m i za 
linią końcową 3,00 m - w części północnej wraz z ustawieniem kompletu bramek z siatkami. 

b. Budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni utwardzonej w południowo zachodniej części 
działki. 

c. Posadowienie studni rewizyjnych z pokrywami betonowymi wraz z kolektorem 
odprowadzającym wody opadowe z nawierzchni utwardzonej do istniejącego stawu 
znajdującego się na terenie działki. 

d. Ułożenie przepustu w rowie odwadniającym z rur betonowych do zapewnienia komunikacji 
między placem przed szkołą a nowoprojektowaną nawierzchnią utwardzoną. 

Boiska służyć będą rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz integracji lokalnej społeczności. 

 

1.1. Podstawa opracowania 

- Umowa z Zamawiającym. 

- Wytyczne Inwestora. 
-  Mapa zasadnicza i ewidencyjna oraz wypis z rej. gruntów. 
- Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego. o znaczeniu lokalnym nr   GKLP.6733.10.2016   
  z 23-12-2016. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.290 z   
  późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462  
  z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków  
  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (DZ. U. Nr 43 poz. 430) 

 

1.2. Cel opracowania:  
• przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji i zgłoszenia wykonania robót       
budowlanych, 
• dostarczenie dokumentacji do opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego  
zgodnego z Ustawą Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

2.1. Lokalizacja.  
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Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi bezpośrednie sąsiedztwo szkoły podstawowej. Działka o 
numerze ewidencyjnym 231/1 obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska  jest niezabudowana 
pokryta trawą naturalną i jest niezadrzewiona. 
Działka nr 233 (pas drogowy drogi gminnej) zabudowana jest jezdnią o nawierzchni twardej 
bitumicznej oraz chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej przyległym do jezdni.  
Działka 226 zabudowana jest budynkami użyteczności publicznej (budynki szkolne) wraz z placami 
utwardzonymi. 

 

2.2. Układ komunikacyjny  
Dojście do placu rekreacyjnego i boiska sportowego (do piłki nożnej) poprzez nowoprojektowane 
przejście nad przepustem w rowie odwadniającym  oraz od drogi gminnej z dz. nr. 233.  Projektowana 
inwestycja nie stwarza barier architektonicznych i nie zmienia dostępu dla osób niepełnosprawnych. 

 

2.3. Uzbrojenie terenu  
Na terenie działki objętym opracowaniem znajduje się naziemna sieć energetyczna poza strefą boiska 
do piłki nożnej. 

 

2.4. Ukształtowanie terenu  
Zakres opracowania obejmuje teren działek nr ew. 233, 231/1 i 226 obręb ewidencyjny Błenna, gmina 
Izbica Kujawska. Teren jest zróżnicowany, ukształtowany z lekkim spadkiem do rowu 
odwadniającego.  

 

2.5. Szata roślinna  
Działka na którym planuje się budowę boiska do piłki nożnej i rekreacyjnej nawierzchni utwardzonej 
pokryta jest trawą naturalną. Działka jest niezadrzewiona. 

 

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) 
oraz rekreacyjnej nawierzchni utwardzonej  z kostki betonowej. Działki znajdują się w użytkowaniu 
Gminy.  
Obsługa sanitarno - szatniowa obiektów sportowych w istniejących budynkach dydaktycznych szkoły.   
Wymiary boiska do piłki nożnej netto – 90,00x45,00m  
Wymiary nawierzchni utwardzonej – 2 282,00 m2 
Zapotrzebowanie w energię elektryczną – nie występuje.  
Zapotrzebowanie w wodę – do podlewania boiska o nawierzchni trawiastej. Wodę należy zapewnić 
poprzez rozbudowę istniejących przyłączy wg odrębnego opracowania.  
Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych – nie występuje.  
Odprowadzenie wód pochodzenia atmosferycznego z placu utwardzonego za pośrednictwem  
kolektora kanalizacyjnego do pobliskiego stawu wymaga opracowanie operatu wodno prawnego.  

 

4. BILANS TERENU 
Powierzchnia działki nr 231/1obieta opracowaniem                                         – 13 160,00 m2 
Powierzchnia placu rekreacyjnego                                                                      – 2 210,00 m2 
Nawierzchnia zjazdów (nad przepustem oraz z drogi gminnej)                               – 45,00 m2 
Nawierzchnia chodnika                                                                                             – 27,00 m2 
Nawierzchnia zakończenia ścianki czołowej przy zbiorniku parownym                       - 9,00 m2 
Powierzchnia płyty boiska do piłki nożnej brutto - 96,00 x 49,00 =                       - 4 704,00 m2 

Powierzchnia terenów zielonych                                                                           -10 869,00m2                                                                          

 

5. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 
Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych projektuje się poprzez ukształtowanie 
powierzchniowe linii ściekowych z których wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do 
projektowanych wpustów. Wody opadowe z wpustów zostaną odprowadzone do przyległego stawu za 
pomocą projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej na którym zabudowane zostaną studzienki 
rewizyjne. 
Wylot do stawu zostanie zakończony prefabrykowaną betonową ścianką czołową, za którą 
zaprojektowano utwardzenie wykotu płytami ażurowymi z wypełnieniem pospółką 16-31,0 mm.  
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6. OCHRONA ZABYTKÓW 
Działka nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

7.WPŁYW NA ŚRODOWISKO  
Nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 
obiektu budowlanego. W omawianym obiekcie nie będą występować 
odpady i substancje szkodliwe dla środowiska. 
Oddziaływanie inwestycji na środowisko zamyka się w granicach działek będących przedmiotem 
opracowania tj. 233, 231/1, 226. 
 

 

                                                                                                                                    Projektant
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OPIS TECHNICZNY 
 
TEMAT:     BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA  
                   INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR. EWID. 233, 231/1 I 226,  
                   OBRĘB EWIDENCYJNY BŁENNA, GMINA IZBICA KUJAWSKA. 
                       
INWESTOR:   GMINA IZBICA KUJAWSKA 
                        87-865 IZBICA KUJAWSKA, UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 32  
   
WYKONAWCA:   PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE MAREK KUBICKI 
                             87-800 WŁOCŁAWEK, UL. JASNA 18 B/4 
 
                       

 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. PROGRAM I PRZEZNACZENIE OBIEKTU:  
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna), 
zlokalizowanego w północnej części działki, wyznaczonego liniami wymiarowymi  90,00x45,00 m 
netto. Wzdłuż linii boiska przewidziano strefy bezpieczeństwa szer. 2,0 (na długości) i 3,0m (na 
szerokości). Po stronie południowej działki zlokalizowano rekreacyjną nawierzchnię utwardzoną 
kostką betonową gr. 8cm. Działka jest w użytkowaniu Gminy Izbica Kujawska. Boisko oraz 
nawierzchnia utwardzona służyć będą rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz integracji lokalnej 
społeczności. 

 

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
Powierzchnia płyty boiska do piłki nożnej brutto - 4704,00 m2 
Powierzchnia rekreacyjnej nawierzchni utwardzonej – 2210,00 m2 
Nawierzchnia zjazdów (nad przepustem oraz z drogi gminnej) – 45,00 m2 
Nawierzchnia chodnika (istniejący do przebudowy) – 27,00 m2 
Nawierzchnia zakończenia ścianki czołowej przy stawie - 9,00 m2 

 

 

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
3.1 Boisko do piłki nożnej  
Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem płaskim. Teren 
przewidziany pod płytę boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spełniająca wymogów 
trawiastego boiska piłkarskiego. Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na 
terenie przeznaczonym pod płytę boiska.  
 
3.1.1 Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 45,0x90,0 m z pasami bezpieczeństwa o 
szerokości: 
- wzdłuż boiska – 2,0 m, 
- za linią końcową – 3,0 m.  
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej wynosi ogółem 49,0*96,0=4 704,00 m2. 
Przyjęto kopertowy przekrój poprzeczny boiska w celu umożliwienia szybszego spływu  
wód deszczowych. Zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku krawędzi bocznych 0,5%. . 
Płaszczyzna boiska wzdłuż krawędzi bocznych i końcowych leży w poziomie na rzędnej  
125,40 m n.p.m. a środek koperty wyniesiono do wysokości 125,52 m n.p.m. 
 
3.1.2 Konstrukcja nawierzchni boiska 
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni trawiastej boiska:  
a) warstwa darniowa grubości 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1: 1, 
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b) warstwa wegetacyjna grubości 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej 
próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3 jednostki 
pospółki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki. 
c) warstwa drenażowa żwirowo - piaskowa grubości 15 cm. 
Mieszanki należy wykonać na terenie przyległym do boiska wykorzystując humus zdjęty z powierzchni 
projektowanego boiska.  
 
3.2 Plac rekreacyjny  
Projektuje się plac rekreacyjny o powierzchni 2210,00 m2 z warstwą ścieralną z kostki betonowej. 
Ograniczenie nawierzchni placu rekreacyjnego zaprojektowano z wykorzystaniem krawężników 
betonowych 15x30 cm, 15x30 cm - łukowych, wykonanych na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 o F=0,0675m3/mb oraz z wykorzystaniem krawężników betonowych 15x22 cm "wjazdowych" 
wykonanych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o F=0,0525m3/mb. 
 
Konstrukcja nawierzchni placu rekreacyjnego: 

 kostka betonowa kolor szary gr. 8 cm (typ :"cegiełka") 
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
Konstrukcja nawierzchni placu rekreacyjnego - ciek z kostki betonowej pomiędzy wpustami: 

 kostka betonowa kolor szary gr. 6 cm (typ :"cegiełka") 
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
3.3 Zjazdy  
Projektuje się zjazdy o powierzchni 45,00 m2 z warstwą ścieralną z kostki betonowej. 
Ograniczenie nawierzchni zjazdu zaprojektowano z wykorzystaniem krawężników betonowych 15x30 
cm - łukowych, wykonanych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o F=0,0675m3/mb (na 
zjeździe z drogi gminnej krawężniki łukowe wykonać jako wtopione) oraz z wykorzystaniem 
krawężników betonowych 15x22 cm "wjazdowych" (dotyczy zjazdu z drogi gminnej) wykonanych na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o F=0,0525m3/mb. 
 
Konstrukcja zjazdów: 

 kostka betonowa kolor szary gr. 8 cm (typ :"cegiełka") 
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
3.4 Chodniki  
Projektuje się przebudowę chodnika o powierzchni 27,00 m2 z warstwą ścieralną z kostki betonowej. 
Ograniczenie nawierzchni chodnika zaprojektowano z wykorzystaniem krawężników betonowych 
15x22 cm "wjazdowych" wykonanych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 F=0,0525m3/mb. 
 
Konstrukcja chodników: 

 kostka betonowa kolor czerwony gr. 8 cm (typ :"cegiełka") 
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
3.5 Zakończenie wylotu kanalizacji deszczowej w istniejącym stawie  
Zakończenie wylotu rury kanalizacji deszczowej w stawie zaprojektowano poprzez wykonanie 
betonowej, prefabrykowanej ścianki czołowej ułożonej na ławie betonowej gr. 15 cm z betonu C8/10.    
Za ścianką czołową projektuje się umocnienie nawierzchni płytami ażurowymi wypełnionymi pospółką 
16-31,5 mm o powierzchni 9,00 m2. 
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Konstrukcja nawierzchni z płyt ażurowych (umocnienie nawierzchni): 

 płyty ażurowe szare gr. 10 cm z wypełnieniem pospółką 16-31,5 mm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
3.6 Przepust nad zjazdem  
Projektuje się wykonanie przepustu średnicy 400 mm z zakończeniem obustronnym ścianką czołową 
betonową prefabrykowaną. 
Rury przepustowe łożyć na warstwie podsypki piaskowej gr. 10 cm zagęszczonej do Wzag≥1,0. 
Obsypkę rur przepustowych wykonać z piasku drobnoziarnistego i zagęścić do Wzag≥1,0. 
Prefabrykowaną ściankę czołową ułożyć na ławie betonowej gr. 15 cm z betonu C8/10.    
 
 
4 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Boisko do piłki nożnej:  
W celu zrealizowania zadania należy wykonać następujące po sobie lub zazębiające się  
roboty: 
 
4.1.1.Roboty przy formowaniu koryta ziemnego boiska: 
a) wykonanie robót pomiarowych powierzchniowych, 
b) zdjęcie humusu, 
c) korytowanie mechaniczne, profilowanie powierzchni płyty boiska z nadaniem jej odpowiednich  
   spadków projektowych, 
d) przemieszczanie mechaniczne nadmiaru ziemi z obszaru boiska w kierunku projektowanej  
    nawierzchni utwardzonej, 
e) profilowanie skarp wzdłuż linii bocznych boiska. 
 
4.1.2.Roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni boiska: 
a) dowiezienie i mechaniczne rozścielenie warstwy drenażowej o grubości 15 cm,  
b) zagęszczenie warstwy drenażowej,  
c) dowiezienie i mechaniczne rozścielenie warstwy wegetacyjnej o grubości 15 cm,  
d) zagęszczenie warstwy wegetacyjnej,  
e) dowiezienie i mechaniczne rozścielenie warstwy darniowej o grubości 3 cm,  
f) zagęszczenie warstwy darniowej;  
 
4.1.3.Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska oraz terenu przyległego: 
a) wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez  
    wałowanie walcem kolczatką,  
b) deszczowanie wykonanej nawierzchni, 
c) dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawożenie wykonanej nawierzchni trawiastej; 
 
4.1.4.Wykonanie fundamentów pod bramki:  
a) wykopanie dołów pod fundamenty o wymiarach 0,4x04x1,0 m dla zakotwienia  słupków bramek, 
b) odwóz urobku taczkami poza teren boiska, 
c) wykonanie fundamentów z betonu B-15 i ustawieniu tulei do zamocowania bramek  
   aluminiowych w świeżym betonie; 
 
4.1.5.Ustawienie bramek w gotowych otworach: 
a) ustawienie bramek z zachowaniem pionów i poziomów ich elementów. 
b) w przypadku decyzji o ustawieniu bramek na stałe – zabetonowanie słupków w trakcie  
     wykonywania stóp fundamentowych pod bramki. 
 
4.2. Nawierzchnie utwardzone:  
W celu zrealizowania zadania należy wykonać następujące po sobie lub zazębiające się  
roboty: 
4.2.1. Roboty rozbiórkowe: 
a) rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika, 
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b) rozebranie krawężnika pomiędzy jezdnia i chodnikiem 
c) wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki 
 
4.2.2. Roboty przy formowaniu koryta ziemnego nawierzchni utwardzonych: 
a) wykonanie robót pomiarowych powierzchniowych, 
b) zdjęcie humusu, 
c) wykonanie nasypów wraz z zagęszczenie gruntu, 
c) korytowanie mechaniczne wraz z wywozem urobku, profilowanie i zagęszczenie powierzchni koryt z 
nadaniem jej odpowiednich spadków projektowych, 
e) profilowanie skarp. 
 
4.2.3.Roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni utwardzonych: 
a) wykonanie okrawężnikowania nawierzchni, 
b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku wraz z jej zagęszczeniem o grubości 10 cm,  
c) wykonanie podbudowy betonowej wraz z wykonaniem dylatacji z betonu C8/10 o grubości 18 cm,  
d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, płyt ażurowych. 
e) uporządkowanie terenu w obrębie wykonanych robót wraz z odtworzeniem uszkodzonych w trakcie 
robót nawierzchni;  
 
5.ROBOTY ZIEMNE 
5.1. Boisko do piłki nożnej:  
Roboty ziemne, przy budowie zadania sprowadzają się do wykonania następującego zakresu robót: 
-zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu) z powierzchni projektowanego boiska z pryzmowaniem urobku w 
hałdach, 
-wykonania koryta pod nawierzchnię boiska mechanicznie spycharkami (równiarkami) 
  (odspojenie gruntu rodzimego w wykopie i przemieszczenie w nasypy, ukopanie i dowóz  
  gruntu brakującego na nasypy),  
-wykonanie mieszanek na warstwy wegetacyjną i darniową, 
-wykonaniu warstwy drenażowej , 
-wykonaniu wykopów ręcznych pod słupki bramek, 
-wykonaniu warstwy wegetacyjnej i darniowej. 
 
 5.2. Nawierzchnie utwardzone:  
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć. 
Nie wyklucza się wystąpienia w podłożu pod projektowanymi nawierzchniami innych, nie 
zinwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego; w przypadku potwierdzenia faktu ich 
występowania (metoda przekopu kontrolnego) należy powiadomić właściwych gestorów sieci i pod ich 
nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci. 
W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny używania sprzętu 
mechanicznego. 
Roboty należy prowadzić z należytą ostrożnością, szczególnie w rejonie czynnych sieci; przestrzegać 
zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media. Roboty prowadzić ręcznie w obrębie kabli 
elektroenergetycznych. 
Po wykonaniu robót ziemnych i splantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Proces 
zagęszczania kontynuować aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Wzag≥1,0, po uprzednim 
usunięciu gruntu niezagęszczalnego (np. humus). 
Zebrane masy ziemne z korytowania należy załadować na środki transportu kołowego i odwieźć w 
miejsce utylizacji. 
 
 
6.WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
Projektowany obiekt nie zmienia globalnie oddziaływania terenu objętego opracowaniem  
na środowisko – nawierzchnia trawiasta: 
-emisja spalin pozostaje na tym samym poziomie,  
-poziom hałasu, wibracji i promieniowania – jw., 
-wody opadowe pozostają niezmienione – odprowadzane do pobliskiego stawu, 
-nie jest położony na terenach szkód górniczych w związku z tym nie wymaga się na etapie realizacji  
  szczególnych zabezpieczeń, 
- nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej, 
- zakres oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje w całości działkę nr 231/1 zgodnie z § 12 
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  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych  
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane.  Obszar oddziaływania oraz zasięg obszaru 
  oddziaływania boska wraz z zagospodarowaniem terenu  spełnia wymagania i wszystkie przepisy  
  dotyczące ich lokalizacji  co nie ogranicza możliwości zabudowy bądź zagospodarowania sąsiednich  
  działek, 
- inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
- projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzech.  
 
 
7.UWAGI KOŃCOWE 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót budowlano – montażowych” z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, wiedzą 
i sztuką budowy dróg, terenów zielonych i boisk piłkarskich o nawierzchni trawiastej.  
 
 
8. WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU „BIOZ” 

ZAGROŻENIA:  
-Możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.  
-Praca ludzi z pracującymi maszynami drogowymi i sprzętem.  
-Bliskie sąsiedztwo szkoły i związaną z tym możliwość wtargnięcia młodzieży na plac budowy.  
-Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do układania nawierzchni.  
 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść przeszkolenie BHP -
szkolenie wstępne w zakresie BHP: 

   -instruktaż ogólny związany z przepisami BHP  
   -instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów 
1. roboty drogowe  
2. współpraca z maszynami i pojazdami ,sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn  
3. odzież robocza i ochronna  
4. zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji 
zamierzenia budowlanego. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w 
dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robót. 

 

                                                                                                                        Projektant
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONU ZDROWIA 
 

TEMAT:     BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA  
                   INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR. EWID. 233, 231/1 I 226,  
                   OBRĘB EWIDENCYJNY BŁENNA, GMINA IZBICA KUJAWSKA. 
                       
INWESTOR:   GMINA IZBICA KUJAWSKA 

                        87-865 IZBICA KUJAWSKA, UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 32 

                         

 

1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej eliminują wszelkie możliwości zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie normalnej eksploatacji obszaru 
przeznaczonego dla ruchu, postoju i manewrów pojazdów. 

Roboty o szczególnym zagrożeniu: 

 Linie elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne stwarzające niebezpieczeństwo i 

zagrożenie w przypadku prowadzenia robót z użyciem sprzętu mechanicznego (dźwigi, 

podnośniki, koparki itp.) 

 Roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie 

 Transport technologiczny poziomy i pionowy materiałów budowlanych 

 Składowanie materiałów budowlanych (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża itp.) 

 

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

 

Przed rozpoczęciem robót obowiązuje konieczność zapoznania pracowników z: 

 Projektem budowlanym 

 Rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi 

 Organizacją budowy 

 Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

 Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia i porządku 

 Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

 Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń 

 Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi 

 Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

 Zagrożeniem p.poż 

 Odpowiedzialnością pracowników z naruszenie przepisów bhp. 

 

W trakcie budowy: 

 Prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapów robót 

 Kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp. 

 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp: 

 Przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej 

 Znajomość przepisów bhp dotyczących rodzaju wykonywanej pracy 
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 Właściwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 

 Znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

 Znajomość telefonów alarmowych 

 Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych 

 

Obostrzenia szczególne w postaci zakazu: 

 Samodzielnego opuszczania i zmiany stanowisk pracy 

 Zasypywania wykopów bez dokonania odbioru robót zanikających przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 

 

System kontroli stanu bezpieczeństwa: 

 Pracownik 

 Codzienna ocena stanowiska pracy przed rozpoczęciem robót 

 Przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp. 

 Zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem osób 

postronnych 

 Kierownik 

 Bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie 

 Wydawanie poleceń i kontrola ich wykonywania 

 Koordynowanie działań w zakresie bhp wszystkich podwykonawców 

 Udostępnienie i informowanie pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, 

wytyczne, oceny ryzyka zawodowego, itp. znajdują się do wglądu w biurze 

kierownika budowy. 

 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZĘSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT 

 

Uwzględniając specyfikę robót niezbędne będzie zabezpieczenie budowy w następujące środki 
techniczne i organizacyjne: 

 Ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami przez majstra budowy 

 Wyposażenie majstra budowy w środki łączności bezprzewodowej z kierownictwem 

budowy 

 

5.  PLAN BIOZ 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania planu 
BIOZ. 

Konieczność sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z treści art.21a 
ust. 1a Ustawy z dn. 07.07.1994r z póź. zmianami „Praw budowlane” jeżeli: 

 W trakcie budowy wykonywane będzie przynajmniej jeden rodzaj robót wymienionych w 

ust 2 ustawy lub 

 Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 

planowanych robót będzie przekraczała 500 osobodni. 

Wykonanie robót w oparciu o przedmiotowe opracowanie przekroczy powyższe kryteria w 
związku z powyższym wymagane jest sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

                                           P R O J E K T A N T     
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