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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
DZIAŁEK NR 2303, 1138/7 i 1245/3, POŁOśONYCH W BIAŁOBRZEGACH,  

PRZY ULICY KUSOCIŃSKIEGO 
 
I.  WSTĘP 
 
1.  Zakres opracowania  
 
Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji modernizacji stadionu 
miejskiego polegającej na  budowie boisk: treningowego i do rozgrywek piłkarskich z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy, wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wielofunkcyjnego  
z nawierzchnią poliuretanową oraz kortu tenisowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, w zakres 
opracowania wchodzą równieŜ ciągi piesze oraz jezdne, mała architektura typu ławki, wiaty oraz 
budowa budynku zaplecza dla klubu sportowego obejmującego szatnie, zaplecza sanitarne, 
magazyny i pomieszczenia klubowe, z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z instalacji wewnątrz 
działki, przyłączeniem wody z instalacji wewnątrz działki, energią elektryczną z instalacji wewnątrz 
działki, przyłączem  gazu do kotłowni oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, co, wentylacji 
grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacją i instalacją wewnętrzną elektryczną oraz oświetlenia 
terenu.  
Inwestycja obejmuje równieŜ budowę infrastruktury sportowej, przebudowę boiska do siatkówki 
plaŜowej, budowę trybun zewnętrznych oraz budowę zjazdu z działki nr 2303 na drogę lokalną 
działka 2302.  
 
Kategoria budynku XV, kategoria obiektu V, trybuna kategoria VIII. 
 
2. Lokalizacja:  
 
Białobrzegi, działki nr 2303, 1138/7 oraz 1245/3, obręb 1.17, ul. Kusocińskiego. 
 
3.  Inwestor 
 
Gmina Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi. 
 
4. Podstawa opracowania 

� Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta 
Białobrzegi z dnia 25 stycznia 2016r. 

� Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 22.07.2005r. 
� Umowa sprzedaŜy energii elektrycznej nr 01/2009/01838 z dnia 27.03.2009r. 
� Umowa sprzedaŜy paliwa gazowego nr BMK-3/848/Rrk/2356/2005/Z 
� Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
� Zlecenie Inwestora 

 
5. Stan prawny terenu opracowania 
 
Zgodnie z załączonym oświadczeniem teren będący przedmiotem opracowania stanowi własność  
Gminy Białobrzegi. 
 
6. Stan istniejący terenu opracowania 
 
Dla działki 2303 obowiązuje MPZP, który przewiduje następujące warunki kształtowania zabudowy, 
celem ochrony i właściwego kształtowania ładu przestrzennego:  
 
▫ Rodzaj podstawowej inwestycji: UP7 tereny usług sportu ogólno miejskiego 
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▫ Inwestycja obejmuje: budowę budynku zaplecza dla klubu sportowego, trybuny oraz boiska  
i infrastrukturę towarzyszącą i jest zgodna z przeznaczeniem terenu 
▫ Wskaźnik intensywności zabudowy brutto – od 0,4 do 0,9 
▫ Zapewnienie miejsc parkingowych – min. 10-18 miejsc parkingowych na 100 uŜytkowników 
jednocześnie – zapewniono poprzez parking istniejący, nie przewiduje się więcej niŜ 100-150 
uŜytkowników jednocześnie, licząc sportowców, trenerów, osoby zatrudnione w obiekcie i osoby 
towarzyszące, w momencie imprez masowych parkowanie publiczności odbywa się na warunkach 
ustalonych z odpowiednimi słuŜbami w pasach drogowych przylegających do działki, obecnie na 
działce znajduje się 19 miejsc parkingowych, co pokrywa zapotrzebowanie z warunków planu. 
▫ Forma i kształt zabudowy: wolnostojąca lub zwarta – zaprojektowano budynek wolnostojący, 
częściowo przekryty trybunami 
▫ Wysokość poniŜej dopuszczalnych 11m – zadaszenie trybun na poziomie 10,20m 
▫ Dach częściowo płaski, częściowo ukształtowany trybuną – wynikający ze wskazań 
technologicznych i uŜytkowych 
▫ Nieprzekraczalna linia zabudowy – zachowano, nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje się 
w linii zabudowy istniejącej na sąsiednich działkach 
▫ Maksymalna powierzchnia dróg, parkingów, obiektów i usług towarzyszących – 35% - 
zachowano jest 14% 
▫ Urządzenia i obiekty sportowe wraz z zielenią towarzyszącą – powyŜej 65% - zachowano – 
jest 84% 
▫ Obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnie oraz ukształtowanie terenu, 
zapewniono teŜ toalety dla niepełnosprawnych 
▫ UciąŜliwości nie przekraczają granic lokalizacji usługi 
▫ Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z zawartymi umowami. 
 
Dla działek 1138/7 oraz 1245/3 obowiązuje MPZP, który przewiduje następujące warunki 
kształtowania zabudowy, celem ochrony i właściwego kształtowania ładu przestrzennego:  
 
▫ Rodzaj podstawowej inwestycji: P-Ps tereny obiektów wytwórczości i składowania, 
uzupełniające przeznaczenie terenu – zieleń izolacyjna w celu całkowitej likwidacji uciąŜliwości 
zewnętrznej dla terenów sąsiednich, niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
 
a) Komunikacja 
Obsługa komunikacyjna posesji z drogi lokalnej, przez projektowany zjazd z drogi lokalnej i istniejący 
zjazd. 

 
b) Zabudowa istniejąca 
Działki nr 1138/7 oraz 1245/3  są niezabudowane. Działka 2303 jest zabudowana  
i zagospodarowana. 
 
c) Infrastruktura techniczna 
Teren inwestycji – działki nr 2303, 1138/7, 1245/3 ma dostęp do wody, kanalizacji, prądu i gazu,  
z tych mediów będzie zasilany nowoprojektowany budynek. 
 
II.  ELEMENTY ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH 

1. Komunikacja 
 

Obsługa komunikacyjna posesji z drogi lokalnej, przez projektowany i istniejący zjazd. 
Zapewnienie miejsc parkingowych – min. 10-18 miejsc parkingowych na 100 uŜytkowników 
jednocześnie – zapewniono poprzez parking istniejący, nie przewiduje się więcej niŜ 100-150 
uŜytkowników jednocześnie, licząc sportowców, trenerów, osoby zatrudnione w obiekcie i osoby 
towarzyszące, w momencie imprez masowych parkowanie publiczności odbywa się na warunkach 
ustalonych z odpowiednimi słuŜbami w pasach drogowych przylegających do działki. 
 



 
Strona 6 

2. Zabudowa istniejąca 
 

Działki nr 1138/7 oraz 1245/3  są niezabudowane. Na działce 2303 znajduje się stadion 
lekkoatletyczny wraz z boiskiem piłkarskim z murawą z trawy naturalnej, boisko treningowe  
z murawą z trawy naturalnej oraz skatepark, ciągi piesze, jezdne, parkingi, budynek klubowy, 
infrastruktura techniczna i sportowa. 
 
3. Projektowana budowa 

 
Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic.  
Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 118,85m n.p.m., około 30cm 
ponad poziom terenu, dla pokonania róŜnicy wysokości – projektowane stopnie i pochylnia dla 
niepełnosprawnych - zewnętrzne. Cały teren oraz budynek są dostępne dla osób niepełnosprawnych 
poprzez zastosowane pochylnie zewnętrzne. 
Konstrukcja budynku Ŝelbetowo - murowana, ściany z bloczków silikatowych o grubości 24cm 
ocieplone 20cm styropianu, dach w konstrukcji Ŝelbetowej (płyty), ocieplony styropianem, częściowo 
zadaszenie budynku stanowią betonowe trybuny. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
Projektowaną budowę budynku zlokalizowano na działce nr 2303,  sytuując go zgodnie z ustaleniami 
MPZP, zachowano nieprzekraczalną linię zabudowy oraz przepisowe odległości od granic działki 
sąsiedniej, najmniejsza odległość – 49m od budynków sąsiednich i 69m od granicy działek  
Wejścia do budynku usytuowano od strony północnej, południowej wschodniej i zachodniej. 
Do budynku podłączono sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową oraz elektryczną. 
Odwodnienie powierzchniowe na teren własnej działki na obszar nieutwardzony.  
Powierzchnia zabudowy odwadnianego budynku wraz z trybunami wynosi około 866,90m2. 
Budowa budynku nie oddziałuje na działki sąsiednie i nie ma wpływu na środowisko. Dla 
przedsięwzięcia nie jest wymagany raport o środowiskowych oddziaływaniach. 
Obszar oddziaływania projektowanych boisk, stadionu oraz miejsc parkingowych równieŜ zamyka 
się w obszarze działki budowlanej Inwestora. 
 
Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach opracowania uwidocznionych na 
projekcie zagospodarowania (A, B…). Obszar oddziaływania ustalono na podstawie artykułu 
3, punkt 20 Prawa Budowlanego. 

 
Opis obszaru oddziaływania 
 

Projektowaną budowę zlokalizowano na działkach nr 2303, 1138/7 oraz 1245/3, obręb 1.17, 
sytuując ją zgodnie z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odległości od granic działki 
sąsiedniej. Odległości wg projektu zagospodarowania. 
Budynek projektowany i budynki na sąsiednich działkach oraz istniejący na działce 2303 nie ulegają 
zacienianiu i przesłanianiu poprzez część projektowaną. 
Wszystkie projektowane pomieszczenia spełniają warunki paragrafu 57 i 60 Warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002  
z późniejszymi zmianami. 
Do budynku podłączono sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczną, wszystkie media 
zaopatrujące nowy budynek będą opierać się na przyłączach doprojektowanych – według opisów  
w części instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
Odwodnienie powierzchniowe na teren własnej działki na obszar nieutwardzony, wody opadowe nie 
będą odprowadzane powierzchniowo na działki sąsiednie. 
Powierzchnia zabudowy odwadnianego budynku wynosi 866,90m2. 
Centrale wentylacyjne będą umiejscowione w budynku.  
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Hałas docierający do działki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziaływanie zamyka się w granicy 
działki.  
 
Budowa budynku nie oddziałuje na działki sąsiednie i nie ma wpływu na środowisko. Dla 
przedsięwzięcia nie jest wymagany raport o środowiskowych oddziaływaniach. 
Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. oraz 
Ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji środowiskowej 
(zabudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą poniŜej 4ha). Nie oddziałuje teŜ na tereny 
NATURA 2000. 
 
5. Uzbrojenie 

 
− projektowane przyłącze z sieci wewnątrz działki wody do budynku  
− projektowane przyłącze z sieci wewnątrz działki kanalizacji sanitarnej  
− projektowane przyłącze z sieci wewnątrz działki gazu  
− projektowane przyłącze z sieci wewnątrz działki energii elektrycznej; 
 
6. Wielkości liczbowe projektowanej budowy budynku  

 

  projektowana 

1. 
Powierzchnia 
zabudowy 

866,90m2 

2. 
Powierzchnia 
całkowita budynku 

629,39m2 

3. 
Powierzchnia 
uŜytkowa budynku 

530,61m2 

4. Kubatura 3 021,30m3 
 
Ilość kondygnacji ………………………………....................................................................................1 
 
Wysokość kondygnacji w świetle 
 
▫ parter ………..........................................................  od 2,00 (pomieszczenia techniczne) do 4,20m 
▫ komunikacja …………………………………………………………………………...................... 2,90m 
▫ pomieszczenia sanitarne…………………………………………………………………………… 2,70m 
 
7. Bilans terenu  

 

Lp.  Powierzchnia 
1. Powierzchnia działki budowlanej Inwestora ca 43 770,43 m2 
2. Powierzchnia zabudowy projektowana 866,90m2 

3. Powierzchnia zabudowy istniejąca 234,04m2 

4. Powierzchnia zabudowy razem 1 100,94m2 

5. Powierzchnia biologicznie czynna 11 006,15m2  
6. Powierzchnia terenów utwardzonych projektowana  

(w tym powierzchnia drogi dojazdowej, dojść, dojazdów, 
tarasów i schodów zewnętrznych) 

5 141,92m2 

7. Powierzchnia parkingów i dróg istniejąca 770,64m2 
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8. Powierzchnia parkingów i dróg oraz terenów utwardzonych 
razem 

5 912,56m2  
(ca 14%<35%) 

9. Powierzchnia boisk projektowana 10 528,69m2 
10. Powierzchnia boisk i bieŜni istniejąca 15 222,29m2 
11. Powierzchnia obiektów sportowych i zieleni towarzyszącej 

razem 
36 757,13m2  

(ca 84%>65%) 
12. Powierzchnia uŜytkowa projektowana 530,61m2 
13. Kubatura projektowana 3 021,30m3 
14. Zabudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 32 764,48 < 4ha 

 
 

8. Ochrona konserwatorska 
 
Teren opracowania, na którym zlokalizowano projektowaną inwestycję, stanowiący działki nr 2303, 
1138/7 oraz 1245/3, nie jest objęty strefą ochrony krajobrazu ani ochroną konserwatorską.  
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych znalezisk mogących być zabytkiem, 
na Inwestorze ciąŜy obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
 
9. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
 
Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom górniczym. 
 
10. Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie uŜytkowników 
 
Nie istnieje zagroŜenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników podczas przyszłej 
eksploatacji budynku.  
Obiekt będzie podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Ścieki naleŜy odprowadzać  
do kanalizacji sanitarnej. 
Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleb oraz pogorszenia 
warunków krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych. 
 
11. Specyfika obiektu i robót budowlanych 
 
Wynikające ze specyfiki i charakteru obiektów roboty budowlane obejmować będą: 
� roboty ziemne; 
� pracę na wysokości; 
� pracę przy uŜyciu urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 

 
12. Ocena geotechniczna 
 
� Grunty PN-81/B-03020 kategorii „B”, warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna „I”, 
według przeprowadzonych badań geotechnicznych przez Pracownię DANGEO.  
Nie występują grunty słabonośne, brak spadków terenu na obszarze planowanej zabudowy oraz nie 
występują wysokie poziomy wód gruntowych. 
� Opis posadowienia w części konstrukcyjnej. 
� NaleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wykopów fundamentowych przed wypływem wody, 
aby nie dopuścić do uplastycznienia gruntów. 
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13. Analiza moŜliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
 
Zasilanie w energię cieplną z kotłowni, kocioł zasilany gazem. 
Zasilanie w energię elektryczną zgodnie z umową. 
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z zabudową mieszkalną projektant nie widzi moŜliwości 
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoką uciąŜliwość akustyczną oraz dla środowiska 
przyrodniczego siłowni wiatrowych, moŜna jednak zastosować do wspomagania ogrzewania wody 
systemy solarne oraz geotermiczne, które obecnie są nieopłacalne ze względu na małe 
zapotrzebowanie na energię. 
 
 
14. Charakterystyka energetyczna z analizą porównawczą – w załącznikach 

 
 
 
 
 

Opis wykonała: 
mgr inŜ. arch. Joanna Okraska 

upr. bud. nr  57/00/WŁ 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 
 
 
 
 

Sprawdzająca: 
mgr inŜ. arch. Anna Słobodzian 

upr. bud. nr  3/R-333/LOIA/05 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BUDYNKU ZAPLECZA KLUBU SPORTOWEGO 

 
 
OPIS TECHNICZNY  
 
I.  WSTĘP 
 
1.  Zakres opracowania  
 

Opracowanie obejmuje projekt budowy budynku dla klubu sportowego, z pomieszczeniami 
klubowymi, pomocniczymi, magazynami, sanitariatami ogólnodostępnymi oraz dla zawodników i 
sędziów, z zapleczem szatniowym, z podłączeniem kanalizacji sanitarnej, wody z instalacji 
wewnętrznej, energii z instalacji wewnętrznej, gazu z instalacji wewnętrznej, oraz wewnętrznymi 
instalacjami wod-kan, co, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej i instalacją wewnętrzną 
elektryczną. 
 

2. Podstawa opracowania 

� Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta 
Białobrzegi z dnia 25 stycznia 2016r. 

� Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 22.07.2005r. 
� Umowa sprzedaŜy energii elektrycznej nr 01/2009/01838 z dnia 27.03.2009r. 
� Umowa sprzedaŜy paliwa gazowego nr BMK-3/848/Rrk/2356/2005/Z 
� Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
� Zlecenie Inwestora 

 
3. Stan prawny terenu opracowania 
 
Zgodnie z załączonym oświadczeniem teren będący przedmiotem opracowania stanowi własność  
Gminy Białobrzegi. 
 
II. KONSTRUKCJA BUDYNKU 
 
Opis budynku – ogólnie 
 

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic. Obiekt ogólnodostępny, 
obejmujący pomieszczenia klubów sportowych, pomieszczenia  szatni oraz pomieszczenia 
magazynowe i sanitariaty. 

 
 KONSTRUKCJA – WEDŁUG PROJEKTU I OPISU KONSTRUKCJI 
 

1. Ściany 

Dla ścian zewnętrznych przyziemia przyjęto: 

− Bloczki silikatowe grubości 24cm, ocieplone styropianem grubości 20cm metodą lekką mokrą, 
styropian lambda = 0,033 W/m²K 
− Wykończenie ścian tynk mineralne bądź akrylowe barwione w masie, częściowo  na tynku i oknach 

Ŝaluzje aluminiowe. Opis na rysunkach elewacji. 
− Dla ścian wewnętrznych działowych – bloczki o grubości 10 lub 12cm 
− Ocieplenie ścian budynku naleŜy wykonać w systemie NRO 
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� Współczynnik przenikania ciepła Uo dla ściany zewnętrznej: 
 
Uo = 0,12 W/m2K <  0,30 W/m2K ( spełnia rozporządzenie wg obowiązku z 1 stycznia 2021  ) 
 
 
2. Stropodach  

Stropodach 1 nad częścią jednokondygnacyjną  

− Posadzka Ŝywiczna 
− Wylewka betonowa zbrojona 8cm 
− Izolacja przeciwwilgociowa – 2x papa na lepiku  
− Płyta Ŝelbetowa 18cm 
− Wełna mineralna twarda kołkowana grubości minimum 30cm (lambda = 0,033) 
− Paroizolacja – folia o duŜej przepuszczalności 
− Sufit podwieszony typu modułowego akustyczny, zamiast 1/10 płyt zastosować kratki aŜurowe  

w celu cyrkulacji powietrza wewnątrz pustki pomiędzy wełną mineralną z sufitem podwieszonym  

�   Współczynnik przenikania ciepła Uo dla stropodachu 1: 

Uo =  0,12 W/m2K <  0,15 W/m2K ( spełnia rozporządzenie wg obowiązku z 1 stycznia 2021  ) 

Stropodach 2 pod trybunami 

− Wylewka betonowa zbrojona 8cm 
− Izolacja przeciwwilgociowa – 2x papa na lepiku  
− Płyta Ŝelbetowa 18cm 
− Wełna mineralna twarda kołkowana grubości minimum 30cm (lambda = 0,033) 
− Paroizolacja – folia o duŜej przepuszczalności 
− Sufit podwieszony typu modułowego akustyczny, zamiast 1/10 płyt zastosować kratki aŜurowe  

w celu cyrkulacji powietrza wewnątrz pustki pomiędzy wełną mineralną z sufitem podwieszonym  

�   Współczynnik przenikania ciepła Uo dla stropodachu 2: 

Uo =  0,12 W/m2K <  0,15 W/m2K ( spełnia rozporządzenie wg obowiązku z 1 stycznia 2021 ) 

Stropodach 3 pod trybunami 

− Posadzka Ŝywiczna 
− Wylewka betonowa zbrojona 4cm 
− Izolacja przeciwwilgociowa – 2x papa na lepiku  
− Styropian grubości 20cm (lambda = 0,033) 
− Warstwa spadkowa ze styropianu grubości 8-11cm (lambda = 0,033) 
− Izolacja przeciwwilgociowa – 2x papa na lepiku  
− Płyta Ŝelbetowa 18cm 
− Tynk cementowo - wapienny 
− Sufit podwieszony typu modułowego akustyczny, zamiast 1/10 płyt zastosować kratki aŜurowe  

w celu cyrkulacji powietrza wewnątrz pustki pomiędzy wełną mineralną z sufitem podwieszonym  
 

�   Współczynnik przenikania ciepła Uo dla stropodachu 2: 

Uo =  0,12 W/m2K <  0,15 W/m2K ( spełnia rozporządzenie wg obowiązku z 1 stycznia 2021 ) 

 

 

 

 



 
Strona 12 

Podłoga na gruncie 

− Warstwa wykończeniowa PCV lub gres, 
− Wylewka betonowa zbrojona 10cm, 
− Styropian EPS 100, lambda 0,038, 15cm, 
− 2 x papa na lepiku, 
− Chudy beton C8/10 15cm, 
− Piasek ubity warstwami do Id=0,7 20cm, 
− Grunt rodzimy lub nasyp z piasku ubitego warstwami. 

�   Współczynnik przenikania ciepła Uo dla podłogi na gruncie: 

Uo =  0,12 W/m2K <  0,30 W/m2K ( spełnia rozporządzenie wg obowiązku z 1 stycznia 2021 )  

 

3. NadproŜa 

− śelbetowe oraz prefabrykowane „L” 
 
 
4. Wentylacja 

− wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna i klimatyzacja 
 

5. Fundamenty 

− z bloczków betonowych na ławie betonowej zbrojonej 
− izolacje pionowe – obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnętrznie 10cm  styropianu 
i folia kubełkowa do głębokości przemarzania, według rysunku. 
 
 
6. Instalacje wewnętrzne  

Instalacje wewnętrzne: 

− kanalizacji sanitarnej; 
− energii elektrycznej oświetleniowa i gniazd wtykowych oraz niskoprądowa; 
− wentylacji mechanicznej; 
− wentylacji grawitacyjnej, kominy systemowe; 
− co z kotłowni gazowej; 
− wody; ciepła woda uŜytkowa z pieca co; 
 
Instalacje według opracowań branŜowych. 
 
 
7. Izolacje  
− poziome pod warstwami podłogowymi – 2 x papa oraz styropian EPS 100 grubości 10cm; 
− pionowe – obustronnie stóp fundamentowych smarowanie abizolem R+P oraz zewnętrznie 
10cm styropianu i folią kubełkową do głębokości przemarzania 
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8. Zestawienie pomieszczeń 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI –PARTER 
 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU   

   
   POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE 

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m²) 

0.01 PRZEDSIONEK 6,93 

0.02 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,21 

0.03 UMYWALNIA 9,25 

0.04 WC MĘśCZYZN 15,41 

0.05 PRZEDSIONEK 2,09 

0.06 WC KOBIET 16,07 

0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 21,84 

0.08 KOTŁOWNIA 18,04 

0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 30,67 

0.10 SZATNIA GOŚCI 40,11 

0.11 PRYSZNICE I WC 23,18 

0.12 WC OGÓLNE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,37 

0.13 POMOC MEDYCZNA 11,14 

0.14 WC PRYSZNICE SĘDZIÓW 11,09 

0.15 SZATNIA SĘDZIÓW 14,78 

0.16 KORYTARZ 44,14 

0.17 SZATNIA GOSPODARZY  39,10 

0.17A MASAś 9,50 

0.18 PRYSZNICE I WC 20,73 

0.19 POMIESZCZENIE KLUBOWE 37,95 

0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 21,72 

0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE /SUSZARNIA 22,98 

0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 97,24 

0.23 POMIESZCZENIE KOMENTATORÓW 5,07 

  ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UśYTKOWA 530,61 
 
 

Powierzchnia 
zabudowy 
projektowana 

Powierzchnia 
całkowita budynku 
projektowana 

Powierzchnia 
uŜytkowa 
projektowana 

Kubatura 
projektowana 

873,92m2 629,39m2 530,61m2 3 021,30m3 

 
III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
1. Tynki i sufity 
Wykończenie ścian farby akrylowe, kolor biały lub według opisów na rysunkach, sufit farby emulsyjne 
lub akrylowe, kolor biały.  
Tynki gipsowe mechaniczne, w naroŜnikach stosować wzmocnienia w postaci naroŜników aluminiowych 
podtynkowych. 
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2. Elementy wykończeniowe 
− posadzki i okładziny ścian w łazienkach do 2m terakota i gres na posadzce zmywalne zgodnie z 
 wymaganiami san-hig; 
− posadzki według opisów na przekrojach, wykładziny i okładziny zabezpieczyć impregnacją 
przeciw zabrudzeniom; 
− w pomieszczeniach szatni oraz klubu – wykładzina systemowa grubości min. 8,3mm kolor „Light 
Green”, nr koloru wg NCS S1060-G60Y  
− płytę betonową spoczników schodów zewnętrznych, schody i pochylnię zewnętrzne wyłoŜyć 

płytami piaskowca w wykończeniu antypoślizgowym; 
− okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoŜ z RKZ i samozamykaczem na kaŜdym skrzydle;  
− opaska z kostki betonowej wkoło budynku o szerokości min. 50cm; 
 
Kolorystyka i dobór materiałów wg opisów na rysunkach lub wg wskazań Inwestora. 
 
3. Obróbki dekarskie 
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (grafitowy), według opisów 
na elewacjach. Rynna 120 mm, rury ∅100 mm.  
Obróbki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (grafitowy), według opisów 
na elewacjach. 
 
IV. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Warunki ochrony przeciwpoŜarowej dla budynku  
 
1) powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną (budynek niski – N). Wysokość budynku od  
ok. 3,47m do 10,20m. 
 

  projektowana 

1. 
Powierzchnia 
zabudowy 

873,92m2 

2. 
Powierzchnia 
całkowita budynku 

629,39m2 

3. 
Powierzchnia 
uŜytkowa 

530,61m2 

4. Kubatura 3 021,30m3 
 
2) odległość od obiektów sąsiadujących; 
Budynek usytuowany wolnostojąco w odległości powyŜej 49 m od innych budynków ZL na tej samej 
działce i około 69m od granicy działki. 
 
3) parametry poŜarowe występujących substancji palnych; 
Substancjami palnymi występującymi w obiekcie są typowe elementy wyposaŜenia pomieszczeń 
(drewno, papier, tworzywa itp.). 
 
4) przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego; 
Pomieszczeń ZL – nie dotyczy. Pomieszczenia techniczne Qd do 500MJ/m2. 
  
5) kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji  
i w poszczególnych pomieszczeniach; 
W budynku nie przewiduje się przebywania osób w grupach o liczebności powyŜej 50. Budynek zalicza 
się do kategorii ZL III zagroŜenia ludzi. 
Na trybunie przewidziano 766 miejsc siedzących – kategoria ZL I. 
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6) ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
Pomieszczenia i przestrzenie zagroŜone wybuchem nie występują. 
 
7) podział obiektu na strefy poŜarowe; 
Budynek stanowi jedną strefę poŜarową o powierzchni około 630m2. 
 
Ponadto kotłownia (kocioł kondensacyjny 100kW) będzie wydzielona ścianami i stropem o odporności 
ogniowej REI 60 oraz z drzwiami zewnętrznymi bez odporności otwieranymi pod naciskiem od 
wewnątrz.  
Kotłownia będzie posiadała okno o powierzchni 1:15 w stosunku do pow. pomieszczenia (co najmniej w 
połowie otwierane) oraz system detekcji i odcięcia gazu. 
 
8) klasę odporności poŜarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 
Dla niskiego, jednokondygnacyjnego budynku kategorii ZL III wymagana jest klasa D odporności 
poŜarowej, a dla budowli kategorii ZLI klasa C. Projektuje się budynek w klasie odporności poŜarowej C 
(podnosząc klasę budynku do klasy budowli nad nim). 

Klasa 
odporności 
poŜarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) 

główna  
kon-

strukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop ściana  

zewnętrzna  

ściana  
wewnę - 

trzna  

przekrycie  
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R15 R E I 60 E I 30  E I 15 R E 15 

 

  
Elementy budynku powinny spełniać wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takŜe 
pokrycia i konstrukcji dachu budynku oraz systemu ocieplenia budynku. 
  
9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; 
Z parteru ZL III ewakuacja odbywać się będzie dwoma głównymi wyjściami ewakuacyjnymi na poziomie 
parteru o szerokości ponad 90 cm kaŜde. Długość dojścia nie przekracza 12 m. 
 Szerokości dróg ewakuacyjnych nie mogą być ograniczone przez skrzydła drzwi maksymalnie 
otwarte, lokalne przewęŜenia oraz inne urządzenia. Drzwi jednoskrzydłowe stanowiące wyjście  
z pomieszczeń powinny mieć szerokość w świetle min. 0,90m. Drzwi dwuskrzydłowe stanowiące 
wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej powinny mieć jedno nieblokowane 
skrzydło drzwiowe o szerokości min. 90 cm oraz posiadać samozamykacz. 
 Drzwi zewnętrzne stanowiące wyjście z budynku o szerokości minimum 1,20m. Drzwi  
z pomieszczeń o szerokości 0,90m. 
  
 Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiały 
wykończeniowe ścian powinny posiadać cechę co najmniej trudnozapalności oraz nie powinny być 
bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. Okładziny sufitowe i sufity podwieszane powinny być niepalne 
i niezapalne oraz niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia. 
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Elementy widowni zewnętrznej (na stadionie) będą spełniać poniŜsze wymagania: 
 
Trybuna 766 miejsc 
 
1)   fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, 
określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów 
toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają 
postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą 
badania zapalności mebli (krzesełek trybuny), 
 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niŜ 0,45 m, przy czym odległość tę 
naleŜy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń, 
 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŜ 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, 
zaprojektowano rzędy po 15, 13 i po 10 miejsc. 
 4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŜ 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy 
większej ich liczbie szerokość tę naleŜy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6m na 100 osób (zaprojektowano 
przejścia o szerokości 150cm dla 165 osób – liczba widzów w największym sektorze), 
 5) rzędy siedzeń trwale umocowane do podłogi. 
 
10) sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 
Przejścia instalacji uŜytkowych przez elementy oddzieleń przeciwpoŜarowych powinny być 
zabezpieczone rozwiązaniami atestowanymi (klapy ppoŜ., kasety do rur pcv, masy ogniochronne itp.) w 
klasie elementu oddzielenia poŜarowego EIS 60/EI 60 – dotyczy przejść przez ściany kotłowni.  
W pobliŜu wejścia do budynku naleŜy usytuować oznakowany wyłącznik ppoŜ. prądu (z okablowaniem 
PH 90). 
 
11) dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie; 
− instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (natęŜenia min. 1 lx i czas świecenia  
2 godziny) w całym obiekcie. 
− awaryjne oświetlenie przestrzeni zewnętrznych nad wyjściami z budynku i na trybunie, 
− wyłącznik ppoŜ. prądu dla całego obiektu. 
 
12) wyposaŜenie w gaśnice; 
Jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na 
kaŜde 100 m2 powierzchni strefy poŜarowej – projektuje się jedną gaśnicę 6kg, jedną gaśnicę 4kg  
i cztery gaśnice po 2kg ( lokalizacja zgodnie z projektem – część rysunkowa). 
 
Ponadto gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:  
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
a) przy wejściach do budynków, 
b) na klatkach schodowych, 
c) na korytarzach, 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
2) w miejscach nienaraŜonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, 
grzejniki). 
 
13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru; 
Wymagane dla budynku (strefy poŜarowej) minimum 20 dm3/s tj. np. 2 hydranty DN 80 (zaopatrzenie w 
wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru realizowane będzie z miejskiej sieci hydrantowej przyległych 
ulic). NajbliŜszy hydrant w odległości ok. 34 m od budynku, przy drodze poŜarowej w odległości około 
2m od drogi, drugi hydrant w odległości 100m, przy wjeździe na posesję.  
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14) drogi poŜarowe; 
 
Drogami poŜarowymi do obiektu jest droga wewnętrzna przebiegająca wzdłuŜ budynku w odległości 
minimalnej 5,5m mająca połączenie z budynkiem utwardzonymi dojściami o długości do 30 m. Wjazd na 
teren bramą wjazdową od strony południowej. Droga ta zapewnia równieŜ obsługę części stadionowej 
kompleksu. 
 
Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby, urządzenia i środki techniczne słuŜące ochronie 
przeciwpoŜarowej powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. Zastosowanie 
materiałów i wyrobów powinno być zgodne z aprobatami technicznymi i instrukcjami montaŜ. 
Sprawność instalacji budynku oraz urządzeń przeciwpoŜarowych powinna być poświadczona 
protokolarnie przez wykonawców. Obiekt naleŜy oznakować znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
 
 

 
Opis wykonała: 

mgr inŜ. arch. Joanna Okraska 
upr. bud. nr  57/00/WŁ 

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzająca: 
mgr inŜ. arch. Anna Słobodzian 

upr. bud. nr  3/R-333/LOIA/05 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

BOISKA TRENINGOWEGO Z TRAWY SZTUCZNEJ,  
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, KORTÓW TENISOWYCH, TRYBUN ORAZ 

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ 
W BIAŁOBRZEGACH, ULICA KUSOCIŃSKIEGO,  

DZIAŁKI NR 280/69, 280/72 I 277/11 
 
 
DANE OGÓLNE – BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOśNEJ 
 
Boisko treningowe do piłki noŜnej 64,0m x 100,0m, powierzchnia = 6400,00m2,  
z wybiegami 68,0m x 110,0m, powierzchnia =7480,00m2 
 
 
NAWIERZCHNIA – BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOśNEJ 

 
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 
 
Trawa syntetyczna (taftowana): 
a) wysokość włókna: min. 45 mm, max 65 mm ( plus mata ) 
b) rodzaj włókna: włókna o przekroju łuku (kształt litery C lub V) wzmocnione wtopionymi min. 
pięcioma rdzeniami wzmacniającymi, 
c) ilość pęczków: 8.000 / m2 +/- 3% 
d) grubość włókna mierzona w jego środkowej części – min. 255 mikronów 
e) toczenie się piłki (testy wg wytycznych FIFA, tzw. „ball roll”): maksimum 8,0 m, róŜnica w 
stanie suchym i mokrym nie większa niŜ 0,2 m 
f) stabilność pochłanianie energii w róŜnych warunkach (testy wg wytycznych FIFA, tzw. „shock 
absorbtion”) – róŜnice pomiędzy wynikami testów wykonywanymi w stanie suchym, mokrym, w temp. -
5oC i +40oC oraz po wykonaniu 20200 cykli: nie róŜniące się od siebie więcej niŜ o 2 punkty %  
g) wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy (na sucho): min. 54 N  
h) wytrzymałość łączeń trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100 mm  
i) przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną: min. 2.500 mm / godz. 
j) przepuszczalność wody przez nawierzchnię z wypełnieniem: min. 1.650 mm / godz. 
k) cięŜar całkowity nawierzchni: 2.700 gr. / m2 +/- 3% 
l) kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym pęczku 
m) warstwa podkładowa pokryta lateksem w miejscach zakotwiczenia włókien, bez otworów 
perforacyjnych 
n) montaŜ trawy wykonywany jest poprzez szycie rolek  
 
Wypełnienie - zgodne z wynikami testu laboratoryjnego:  
 
Ilości wypełnienia zgodnie z lab testem. Nie dopuszcza się wypełnienia innego niŜ  z granulatu EPDM z 
produkcji pierwotnej, kolor zielony. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, jakie naleŜy załączyć do oferty : 
 
1. Wyniki badań laboratoryjnych wykonane przez instytucje uprawnione do badań nawierzchni (np. 
Labosport) potwierdzające wszystkie parametry i właściwości oferowanej trawy syntetycznej. 
2. Aktualny Atest Higieniczny (np. PZH) lub równowaŜny dla oferowanej trawy syntetycznej i 
wypełnienia (kriogeniczne) zgodnego z testem laboratoryjnym (np. Labosport lub Sports Labs).  
3. Próbka oferowanej trawy syntetycznej (format A4). 
4. Próbka oferowanego wypełnienia kriogenicznego (min. 100gr) z określeniem nazwy i rodzaju. 
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5. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 153330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub 
rekomendacja techniczną ITB. 
6. Gwarancja na trawę i wypełnienie na okres minimum 2 lat. 
 
Inwestor zastrzega sobie prawo do zbadania próbek wypełnienia po instalacji, a ewentualnymi kosztami 
związanymi z nieprawidłowościami dotyczącymi całości systemu obciąŜa wykonawcę. 
 
PROJEKTANT DOPUSZCZA WARIANTOWO NAWIERZCHNIĘ SPEŁNIAJĄCĄ MINIMALNE 
WYMAGANIA: 
 
Trawa syntetyczna (taftowana): 
 
a) Wysokość włókna ponad matą: min. 60, max. 63 mm 
b) Rodzaj włókna: 100% polietylenowe, monofilowe, odporne na promieniowanie UV 
c) DTEX: min. 12 000 
d) Waga włókna:  min. 1470 g/m2 
e) Waga całkowita nawierzchni: min. 2 120 g/m2 max. 2 400 g/m2 
f) Ilość węzłów: min. 8 700 /m2 
o) Grubość włókna: min. 265 – max. 280 mikronów wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien 
trawy (na sucho): min. 54 N  
p) wytrzymałość łączeń trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100 mm  
q) przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną: min. 2.500 mm / godz. 
r) przepuszczalność wody przez nawierzchnię z wypełnieniem: min. 1.650 mm / godz. 
g) Całkowita wysokość wypełnienia: min. 40mm max 43mm 
h) Kolor nawierzchni: dwa odcienie zieleni, linie białe 
i) montaŜ trawy wykonywany jest poprzez klejenie rolek  
 
 
Wypełnienie - zgodne z wynikami testu laboratoryjnego:  
Ilości wypełnienia zgodnie z lab testem. Nie dopuszcza się wypełnienia innego niŜ  z granulatu EPDM z 
produkcji pierwotnej, kolor zielony. 
 
Dokumenty wymagane do oferty przetargowej (w wariancie dopuszczonym przez projektanta): 
 

1. Wyniki badań laboratoryjnych wykonane przez instytucje uprawnione do badań nawierzchni (np. 
Labosport) potwierdzające wszystkie parametry i właściwości oferowanej trawy syntetycznej. 

2. Aktualny Atest Higieniczny (np. PZH) lub równowaŜny dla oferowanej trawy syntetycznej  
i wypełnienia zgodnego z testem laboratoryjnym (np. Labosport lub Sports Labs).  

3. Próbka oferowanej trawy syntetycznej (format A4). 
4. Próbka oferowanego wypełnienia z granulatu z granulatu termoplastycznego TPE (min. 100gr) 

z określeniem nazwy i rodzaju. 
5. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 153330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub 

rekomendacja techniczną ITB. 
6. Gwarancja na trawę i wypełnienie na okres minimum 2 lat. 

 
Inwestor zastrzega sobie prawo do zbadania próbek wypełnienia po instalacji, a ewentualnymi kosztami 
związanymi z nieprawidłowościami dotyczącymi całości systemu obciąŜa wykonawcę. 

 
Ostateczną decyzję o wariantowości pozostawia się Inwestorowi  - zamawiającemu 
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PODBUDOWA 
 
Konstrukcja nawierzchni pod boisko do piłki noŜnej  
  
Pod docelową nawierzchnią syntetyczną naleŜy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 
kamiennego o następującym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych): 
 
- grunt rodzimy, 
- drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
- geowłóknina drenarsko-separująca  
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm, 
- koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98 
 
- trawa syntetyczna (na boisko) – I system: min. 45mm + mata min. 20 przy 45mm trawy i 9mm przy 
min. 50mm trawy  lub II system: wysokość włókna min. 60 mm 
  
Boiska naleŜy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeŜy 
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni układanych na ławie z betonu C16/20  
z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować spadki o wartości min. 0,3%. 
 
Koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98. 
Uwaga: podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu 

 
WYPOSAśENIE BOISKA 

 
1. Profesjonalne bramki do piłki noŜnej, pełnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil słupka 

owalny 120x100mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną 
w postaci rury stalowej, ocynkowanej. Ilość: 2szt. 

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm. 
Ilość: 4szt. 

3. Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt. 
4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka 

siatki: 12x12cm. Ilość: 2szt. 
5. Chorągiewki naroŜne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki 

ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze Ŝółtym. 
Słupki chorągiewek montowane w tulejach umoŜliwiających prosty montaŜ i demontaŜ. Ilość: 4szt. 
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DANE OGÓLNE – BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 
 
Boisko wielofunkcyjne 44,0m x 30,0m, powierzchnia = 1320,00m2,  

 
 
NAWIERZCHNIA – BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 
 
− Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania 
nawierzchni obiektów sportowych, (wewnętrznych i zewnętrznych). Jest odporna na mróz i wysokie 
temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta  jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.  
− Zastosowanie: multisport, tenis, piłka noŜna, golf i inne 
− Kolorystyka: jasna zieleń  
− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach w kolorze białym, Ŝółtym i niebieskim 
− Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH. 
− Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
  Minimalne parametry trawy syntetycznej: 
• typ włókna: 100 %  prosty fibrylowany 
• skład chemiczny włókna:  100 % Polietylen  
• podkład trawy:  latex 
• cięŜar włókna: min. 9.550 Dtex.  
• grubość włókna min. 100 micron  
•  przepuszczalność wody min. 360 l/h 
• wysokość włókna: min.20 mm,  
• ilość pęczków:  min.20 200 /m2 
• ilość włókien: min. 40 400/ m2 
• przekrój, grubość min. 5/16 
• cięŜar podkładu: min. 950 gr. / m2 
• cięŜar całkowity nawierzchni: min. 2.010 gr. / m2 
• kolor nawierzchni: zielony  
• wypełnienie: piasek kwarcowy 
• w ilości wg wytycznych producenta trawy 
 
Właściwości techniczno – uŜytkowe: 
 
Wykładzina wykonana jest z włókien i warstwy podkładowej. Pojedyncze włókna grupowane są  
w pęczki i tworzą warstwę wierzchnią, imitującą trawę naturalną. Warstwę podkładową stanowi część 
włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona w 
poliuretanowej warstwie podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i szorstką fakturę; jej grubość to  
2 mm. 
 
Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej trawy 
syntetycznej:    
 
− karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta (w oryginale) ; 
− certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 
− Atest PZH ( lub dokument równowaŜny ) dla oferowanej nawierzchni 
− Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (w oryginale), wystawiona dla Wykonawcy  
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na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta 
− próbka oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta.  
 
PODBUDOWA 
 
Konstrukcja nawierzchni pod boisko wielofunkcyjne  
  
Pod docelową nawierzchnią syntetyczną naleŜy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 
kamiennego o następującym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych): 
 
- grunt rodzimy, 
- drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
- geowłóknina drenarsko-separująca  
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm, 
- koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98 
 
- trawa syntetyczna ( na boisko wielofunkcyjne) – wysokość włókna min. 20mm 
 
Boiska naleŜy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeŜy 
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni układanych na ławie z betonu C16/20  
z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować spadki o wartości min. 0,3%. 
 
Koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98. 
Uwaga: podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu 

 
WYPOSAśENIE BOISKA 

 
Profesjonalne bramki do piłki ręcznej, aluminiowe, 2x3m. Profil słupka owalny 120x100mm, 
lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną w postaci rury 
stalowej, ocynkowanej. Ilość: 2szt. 
Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm. 
Ilość: 4szt. 
Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt. 
Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka 
siatki: 12x12cm. Ilość: 2szt. 
Kosze do koszykówki, tablice oraz konstrukcja wsporcza, mocowanie w tulejach, wysokość koszy 
regulowana. Ilość: 4 szt. 
Słupki do siatkówki sztuk 2, siatka, wysokość regulowana – mocowane w tulejach. 
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DANE OGÓLNE – KORTY TENISOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
 
Korty 36,57m x 19,96m, powierzchnia = 729,94m2 

 
NAWIERZCHNIA – KORTY TENISOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 
 
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
− Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania 
nawierzchni obiektów sportowych, (wewnętrznych i zewnętrznych). Jest odporna na mróz i wysokie 
temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta  jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.  
− Zastosowanie: tenis, golf i inne 
− Kolorystyka: jasna zieleń  
− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach w kolorze białym, Ŝółtym i niebieskim 
− Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH. 
− Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
 
  Minimalne parametry trawy syntetycznej: 
• typ włókna: 100 %  prosty fibrylowany 
• skład chemiczny włókna:  100 % Polipropylen  
• podkład trawy:  latex 
• cięŜar włókna: min. 6.600 Dtex.  
• grubość włókna min. 60 micron  
•  przepuszczalność wody min. 360 l/h 
• wysokość włókna: min.12 mm,  
• ilość pęczków:  min.52 500 /m2 
• ilość włókien: min. 105 000/ m2 
• rozstaw szfów: min. 3/16 
• cięŜar podkładu: min. 950 gr. / m2 
• cięŜar całkowity nawierzchni: min. 2.180 gr. / m2 
• kolor nawierzchni: ceglasty  
• wypełnienie: piasek kwarcowy 
• w ilości wg wytycznych producenta trawy 
 
 
Właściwości techniczno – uŜytkowe: 
 
Wykładzina wykonana jest z włókien i warstwy podkładowej. Pojedyncze włókna grupowane są  
w pęczki i tworzą warstwę wierzchnią, imitującą trawę naturalną. Warstwę podkładową stanowi część 
włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona  
w poliuretanowej warstwie podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i szorstką fakturę; jej grubość  
to 2 mm. 
 
Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej trawy 
syntetycznej:  
   
− karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta (w oryginale) ; 
− certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 
− Atest PZH ( lub dokument równowaŜny ) dla oferowanej nawierzchni 
− Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (w oryginale), wystawiona dla Wykonawcy  
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta 
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próbka oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta 
 
PODBUDOWA 
 
Konstrukcja nawierzchni pod korty tenisowe  
  
Pod docelową nawierzchnią syntetyczną naleŜy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 
kamiennego o następującym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych): 
 
- grunt rodzimy, 
- drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
- geowłóknina drenarsko-separująca  
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm, 
- koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98 
 
- trawa syntetyczna ( na korty tenisowe) – wysokość włókna min. 12mm 
  
Boiska naleŜy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeŜy 
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni układanych na ławie z betonu C16/20  
z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować spadki o wartości min. 0,3%. 
 
Koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98. 
Uwaga: podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu 

 
WYPOSAśENIE BOISKA 
 
Siatka do tenisa ziemnego profesjonalna, montowana w tulejach, naleŜy wyregulować do wysokości 
wymaganej za pomocą załączonych korb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strona 25 

DANE OGÓLNE – BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ 
 
Boisko treningowe do piłki noŜnej 19,28m x 32,0m, powierzchnia = 616,96m2 
 
NAWIERZCHNIA – BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

 
Charakterystyka nawierzchni: 
 

    Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm, 
wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego 
lepiszczem poliuretanowym. 

          Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.  SłuŜy do pokrywania 
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej oraz bieŜni 
lekkoatletycznych.  

            Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i uŜytkowej . Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę 
naleŜy pokryć warstwą uŜytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. 
Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki). Grubość 
warstwy uŜytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. 

Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych. 

 
Charakterystyka podbudowy: 
 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm. PodłoŜe powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie moŜe być zaolejone ( plamy 
naleŜy  usunąć ). 

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej. 
 
Konstrukcja nawierzchni: 
 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm 
- warstwa elastyczna gr. 3,5cm 
- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm 
- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm 
- grunt rodzimy 
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

  

Nawierzchnie obramowane będą obrzeŜem  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.  

 
Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, 
jakościowe i uŜytkowe: 
 
1) wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 0,7 – 0,8  N/mm2, 
2) wydłuŜenie względne przy zerwaniu 55-65%, 
3) przepuszczalność: 7800 – 8000 mm/h, 
4) nasiąkliwość wody:  ≤ 12 %, 
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5) odporność na ścieranie w aparacie Tobera mniejsza niŜ 0,7 g, 
6) tłumienie energii w temperaturze 23 oC:  36 - 39 %, 
7) współczynnik tarcia statycznego nawierzchni suchej w zakresie od 95 do 103 
8) współczynnik tarcia statycznego nawierzchni mokrej w zakresie od 53 do 61, 
9) odkształcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC ≤ 2,2 mm,  
 
 
Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek młodzieŜy szkolnej i zawodników profesjonalnych 
materiał nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia uŜytkowników, a w szczególności nie 
moŜe zawierać szkodliwych składników w stęŜeniach przekraczających poniŜsze wartości podane w 
miligramach na litr: 
 
1) DOC - po 48 godzinach < 7 
2) ołów (Pb) < 0,005 
3) kadm (Cd) < 0,0005 
4) chrom (Cr) < 0,005 
5) rtęć (Hg) < 0,0002 
6) cynk (Zn)  0,8-0,9 
7) cyna (Sn) < 0,005 
 
Dokumenty: 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  naleŜy dołączyć do oferty przetargowej:  
 
1) Aktualne badania na zgodność z normą  PN-EN 14877:2013 
2) Sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne na zgodność 
DIN V 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych 
(między innymi metali cięŜkich), wydane przez akredytowane laboratorium, 
3) atest PZH 
4) certyfikat IAAF 
5) kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej 
producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni. 
6) autoryzację producenta (w oryginale) syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawioną dla 
wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię. 
7) próbkę oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z 
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; 
 
 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się Ŝądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyŜej 
opisanych, (podstawą prawną Ŝądania powyŜszych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 
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TRYBUNY GOSPODARZY 
 
Trybuny betonowe, łącznie 768 miejsc siedzących. Miejsca numerowane, siedziska stałe plastikowe. 
 
Indywidualne miejsca siedzące muszą być zgodne z wymaganiami PZPN, to znaczy: 
- być na stałe przymocowane do podłoŜa 
- być oddzielone od innych miejsc 
- być wygodne (anatomicznie wyprofilowane) 
- być ponumerowane 
- być wykonane z materiału niepalnego 
- powinny posiadać oparcie o wysokości co najmniej 30cm mierząc od siedziska 
 
TRYBUNY GOŚCI 
 
Miejsca dla gości oddzielone ogrodzeniem o wysokości minimum 2,2m, oznaczono na projekcie 
zagospodarowania jako ogrodzony sektor dla gości.  
 
Trybuny modułowe, posadowione na podłoŜu z kostki betonowej na podbudowie jak ciągi pieszo-
jezdne. 

 

Konstrukcja nawierzchni jest następująca: 

• kostki betonowe, brukowe wibroprasowane grub. 8 cm, spoiny między kostkami wypełnione 
piaskiem, 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 4 do 5 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub.22 cm 
• warstwa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grub. 7 cm, 
• warstwa dolna z kruszywa łamanego 0 – 63 mm grub. 15 cm, 
• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k>8 m/dobę grub.  

15 cm 
 

Oprócz trybun na placu zaplanowano miejsca na przenośne toalety oraz punkt gastronomiczny. 
 
 

 
Opis wykonała: 

mgr inŜ. arch. Joanna Okraska 
upr. bud. nr  57/00/WŁ 

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
 
 
 

Sprawdzająca: 
mgr inŜ. arch. Anna Słobodzian 

upr. bud. nr  3/R-333/LOIA/05 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
DRÓG I CIĄGÓW PIESZYCH 

 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
Zaprojektowano ciągi piesze z nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm bezfazowej. 
Dojazdy i parking zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8cm. 
 
 
2. NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH 
 
Zaprojektowano ciągi piesze z nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm bezfazowej na podkładzie 
z piasku z cementem w stosunku 4:1 i grubości 3-5cm, na warstwie odsączającej z piasku grubości 
20cm, zagęszczonego warstwami do min. Id min. 0,9. 
 
 
3. NAWIERZCHNIA DRÓG 
 
Nawierzchnię na parkingu i na podjazdach przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) jak dla postoju i jezdni 
manewrowej dla samochodów osobowych na podłoŜu G1 . 

Konstrukcja nawierzchni jest następująca: 

• kostki betonowe, brukowe wibroprasowane grub. 8 cm, spoiny między kostkami wypełnione 
piaskiem, 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 4 do 5 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub.22 cm 
• warstwa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grub. 7 cm, 
• warstwa dolna z kruszywa łamanego 0 – 63 mm grub. 15 cm, 
• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k>8 m/dobę grub.  

15 cm. 
 

Łączna grub. nawierzchni wynosi 49 cm i spełnia warunek mrozoodporności i nośności: 
0,49 m > 0,40 hz gdzie: 
hz - oznacza głębokość przemarzania gruntów przyjmowaną zgodnie z Polską Normą. 
Obramowanie nawierzchni naleŜy wykonać z  krawęŜników betonowych o wym. 15 x 30 cm ułoŜonymi 
na podsypce cementowo- piaskowej grub. 5 cm i na ławie z betonu B15 z oporem. 
 
Przepusty kablowe 

W miejscu przejścia pod jezdnią kabli energetycznych naleŜy przed wykonaniem nawierzchni, dla 
zabezpieczenia, ułoŜyć na kablach rury ochronne dwudzielne typu AROT. Długość rury musi być  
o 1,0 m większa od szerokości jezdni w miejscu przejścia kabla. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne ograniczą się do wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie. Grunt  
z korytowania jest przewidziany do wywozu. 
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PodłoŜe gruntowe przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone zgodnie  
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania”. 

W przypadku stwierdzenia zalegania w podłoŜu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do 
zagęszczenia, naleŜy je wymienić na piasek. 
Roboty ziemne w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego naleŜy prowadzić ręcznie. 
NaleŜy zgłosić rozpoczęcie robót u Gestorów uzbrojenia i prace prowadzić pod ich nadzorem. 
 
 
 
 

Opis wykonała: 
mgr inŜ. arch. Joanna Okraska 

upr. bud. nr  57/00/WŁ 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 
 
 
 
 

Sprawdzająca: 
mgr inŜ. arch. Anna Słobodzian 

upr. bud. nr  3/R-333/LOIA/05 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W 
CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAśOWYCH 

 
 
 

 INWESTYCJA:    
PROJEKT BUDOWLANY 

  
„PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO W BIAŁOBRZEGACH” 
OBEJMUJĄCEGO: BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOśNEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNE,  

KORTY TENISOWE ORAZ BUDYNEK SOCJALNO-SPORTOWY WRAZ Z INSTALACJAMI 
WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, GAZU, CO I ELEKTRYCZNĄ 

I INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI GAZU, WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,  
ENERGII I INSTALACJAMI ODWADNIAJĄCYMI I NAWADNIAJĄCYMI OBIEKTY  
ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU” – KATEGORIA OBIEKTÓW V, VIII i XV 

 
 
 

INWESTOR: GMINA BIAŁOBRZEGI 
 UL. PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9 
 26-800 BIAŁOBRZEGI 
 
ADRES INWESTYCJI:   BIAŁOBRZEGI 

DZIAŁKI NR 2303, 1138/7 i 1245/3 
OBRĘB 1.17 BIAŁOBRZEGI 

 
 
 
 
 Opracowała:   mgr inŜ. arch. JOANNA OKRASKA 
     Ul. Łukowa 16 lok. 4, 93-410 Łódź 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA: marzec 2016 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
1. Projekt architektoniczno-budowlany  
2. RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126 
3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych 
4. RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm i norm branŜowych bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138 
 
II.  ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO 
    ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy 
 
W zakresie: oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 
pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść 
oraz dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z 
oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania  
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni 
i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
 
Roboty ziemne – wykop pod budynek, zmiany ścian fundamentowych 
 
Roboty budowlano-montaŜowe 
 
- wykonanie ścian fundamentowych, konstrukcyjnych i działowych poszczególnych kondygnacji, 
podciągów i nadproŜy 
- montaŜ i demontaŜ szalunków ław fundamentowych, podciągów, nadproŜy okiennych i drzwiowych, 
Ŝelbetowych monolitycznych, wieńców i słupów 
- montaŜ i demontaŜ szalunków do wykonania stropów 
- wykonanie stropów 
- montaŜ konstrukcji wiązarów 
- wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie ( parapety, rynny, rury spustowe), izolacje 
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne 
- montaŜ i demontaŜ typowych rusztowań ( rusztowania nietypowe powinny być wykonane według 
osobnego projektu) 
- roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie 
- wykonanie instalacji sanitarnych ( wod-kan i co) 
- wykonanie instalacji elektrycznej 
- wykonanie przebudowy dachu i montaŜ świetlika 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 
III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Na działce istnieją obiekty budowlane: 
Na terenie opracowania znajduje się budynek istniejącego klubu sportowego, boiska, skatepark, ciągi 
piesze i jezdne. Sieci znajdujące się na terenie opracowania to gazowa, energetyczna, wodna, 
hydrantowa, kanalizacji sanitarnej i nawadniania boiska.  
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IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIĘ 
 
V.  ZAGROśENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
-    roboty ziemne – obsunięcie się skarpy wykopu 
-  roboty budowlane – montaŜowe – moŜliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenie 
dróg komunikacyjnych 
-    roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia 
- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciąŜenia deskowania mieszanką betonową 
-  roboty ciesielskie – moŜliwość upadku (praca na wysokościach), prace  
ze środkami chemicznymi 
-  roboty instalatorskie – poraŜenie prądem 
 
VI.  SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 
 
-  Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa 
Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji 
prac budowlano-montaŜowych 
-  Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, 
w tym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
-  Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano montaŜowych naleŜy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 
06.02.2003r. 
-  Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŜ 
roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku  
z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych  
z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i 
ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać atesty. 
-  W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie 
instruktaŜ stanowiskowy, w czasie którego naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
-  NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 
telefonów i adresów najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki 
środków i urządzeń przeciwpoŜarowych. 
-  Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe 
gaśnicze, hydranty i koce gaśnicze). 
- NaleŜy wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, komunikację i dojazd  
dla wozu straŜy poŜarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej 
wykorzystywać na cele składowania, muszą być one w kaŜdej chwili dostępne. 
 

Opracowanie: 
mgr inŜ. arch. Joanna Okraska 

upr. nr 57/00/WŁ  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej 

 
 

 
 
 

 






























