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UWAGA!
W przypadku pojawieniu się w dokumentacji projektowej znaków, wyrazów
stanowiących naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dotyczy to także Polskich Norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznej czy systemów referencji technicznych o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3.

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA
do projektu
1.0 DANE OGÓLNE:
1.1 OBIEKT:

BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ
STREETBALL I OŚWIETLENIA
1.2 INWESTOR: MIASTO BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN
1.3 LOKALIZACJA: 42-504 BĘDZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ
DZ. NR. 1162/43, 1161

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA:

1. Fot. Widok na basen do częściowej rozbiórki

2. Fot. Widok na basen do częściowej rozbiórki i słup energetyczny do rozbiórki

3. Fot. Widok na płot do rozbiórki

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
DANE EWIDENCYJNE:
1.1 OBIEKT:

BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ
STREETBALL I OŚWIETLENIA
1.2 INWESTOR: MIASTO BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN
1.3 LOKALIZACJA: 42-504 BĘDZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ
DZ. NR. 1162/43, 1161
1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- Podstawa opracowania : zlecenie inwestora,
- Oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
- Wizja lokalna terenu.
- Uchwała NR XXVII/310/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 września 2004 r
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Będzina w dzielnicy Łagisza. Symbol 11 MNU (towarzyszące obiekty nieuciążliwe
usług komercyjnych).
- Wytyczne funkcjonalno – użytkowe otrzymane od Inwestora.
- Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane.
- Mapa do celów projektowych
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowę boiska do siatkówki
plażowej oraz streetball i oświetlenia oraz częściowej rozbiórki ścian basenu i ogrodzenia.
W zakresie jest także częściowa rozbiórka basenu (ścian i dna basenu wraz z oświetleniem
i opłotowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu).
Zakres mieści się na działkach gminnych o nr 1162/43 i 1161.
Na terenie planuje się pozostawić istniejące zadrzewienie z usunięciem drzew i krzewów,
które nie wymagają decyzji wycinki ze względu na młody wiek.
Na terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała NR
XXVII/310/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 września 2004 r
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Będzina w dzielnicy Łagisza. Symbol 11 MNU (towarzyszące obiekty nieuciążliwe usług
komercyjnych).
3.ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na boiska do siatkówki
plażowej oraz streetballu.
Zakres projektu obejmuje:
• rozbiórka ogrodzenia i częściowo niecki basenowej wg. rys. i projektu zagospodarowania
terenu oraz dwóch słupów oświetleniowych,
• zagospodarowanie terenu,
• boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatką)

• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry)
• oświetlenia boisk (ledowe)
• elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci,
5 stojaków rowerowych typu U itp.,
• ogrodzenie panelowe wraz z bramą i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym
z podmurówką betonową.
• piłkochwyt dł. 22,00m
4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU- INWENTARYZACJA
4.1. Wjazdy na działkę
Wjazdy na działkę znajdują się od strony północnej ul. Radosnej, południowej części,
dostęp także od strony ul. Kolorowej.
4.2. Tereny sąsiadujące z przedmiotem opracowania
Obszar przeznaczony pod projektowaną inwestycję jest od strony zachodniej otoczony jest
terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4.3. Ukształtowanie terenu
W zakresie opracowania teren jest płaski wg. rzędnych wysokościowych naniesionych przez
geodetę uprawnionego na mapie do celów projektowych.
4.4. Ukształtowanie zieleni
Teren jest otwarty- częściowo ogrodzony przeznaczony do rozbiórki.
Teren miejscami jest zarośnięty młodymi drzewami i krzewami.
4.5. Istniejące zagospodarowanie terenu
W części terenu nie występuje nawierzchnia utwardzona, prócz istniejącego basenu.
4.6. Istniejące uzbrojenie terenu:
– przewody elektryczne
– przewody wodociągowe
– przewody kanalizacyjne
5. ROZBIÓRKA OGRODZENIA I CZĘŚCIOWO ŚCIAN BASENU
W zakresie projektu jest również rozbiórka ogrodzenia wokół terenu wg. projektu
zagospodarowana terenu.
W ramach jest także częściowa rozbiórka ścian basenu wg. rys. rozbiórka basenu.
Ściany basenu zostaną skute do głębokości 0,3 m pod poziomem gruntu. W miejscu gdzie
projektuje się boiska jedna z ścian na dł. 22m jest skuta do głębokości 1,0m.
Dno basenu należy przebić w dwóch miejscach najniżej położonych.
Gruz z ogrodzenia oraz z ścian basenu należy przekruszyć i wypełnić nieckę basenu.
Dwa istniejący słupy oświetleniowe należy także rozebrać, przekruszyć i wypełnić nieckę
basenu.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – projektuje się następujące
urządzenia techniczne, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem:
• lampy oświetleniowe boisk wraz z instalacją elektryczną,
• ogrodzenie,
• boiska
• ławki, kosze na śmieci, 5 stojaków rowerowych typu U
• piłkochwyty
6.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
a) Wjazd na działkę
- Bez zmian - dojazd i dojście do projektowanego terenu odbywać się będzie poprzez
istniejący dojazd od strony ul. Radosnej.
b) Układ komunikacyjny
- Dojście od strony ul. Kolorowej oraz ul. Radosnej.
c) Dojazd pożarowy
– bez zmian, z ul. Radosna i Kolorowa.
6.3. SIECI UZBROJENIA TERENU
Nie przewiduje się wykonania nowych przyłączy oprócz wcinki do istniejącego przewodu
elektrycznego.
a) Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna:
Wykonanie podziemnych przewodów elektrycznych NN stanowiących zasilanie
projektowanych lamp.
Szczegółowe informacje wg branży elektrycznej.
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Nie dotyczy.
c) Instalacja kanalizacji deszczowej:
Nie dotyczy.
Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo w granicach działki inwestora.
6.4. PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE WODNE – DO ZEWNĘTRZNEGO
GASZENIA POŻARU
Bez mian.
6.5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Projektowane ukształtowanie terenu – należy wyrównać teren.
Wyjściowy poziom +/- 0,00 dla poszczególnych obiektów zaznaczono na planie
zagospodarowania terenu.
6.6. UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI
Zaprojektowano wg. projektu zagospodarowania terenu – trawa niska.
6.7. MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW.
Dla odpadów stałych powstałych w bieżącej eksploatacji obiektu przewidziano miejsce
składowania odpadów w koszach na terenie działki.

7.0. CHODNIKI PIESZE I NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Nie przewiduje się chodników na terenie inwestycji.
8.0. WYMOGI GEOLOGICZNE:
W wyniku odkrywki stwierdzono i przyjęto:
Warunki geotechniczne przyjęto I kategorię geotechniczna obiektu zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r.
Na podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu budowanego obiektu
stwierdzono, że w poziomie posadowienia fundamentów występują ziemia urodzajna, glina
piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie
występuje.
W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie warunków gruntowo
– wodnych, należy skontaktować się z projektantem.
Dla wykonania prawidłowej podbudowy i spełnienia kryteriów stawianych przed grupą
nośności G1 należy:
Usunąć całą warstwę nasypów niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po
dokonaniu odkrywki warstwy piasków próchnicznych, piasków gliniastych
miękkoplastycznych oraz utworów organicznych także należy usunąć).
Podłoże naturalne nie wysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie układania
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia dla
KR1 do KR2 IS równy min. 1,00 oraz wtórny moduł odkształcenia równy min. 100 MPa
oraz dla KR3 do KR6 powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia IS równy min. 1,03 oraz
wtórny moduł odkształcenia równy min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych
wskaźników zagęszczania oraz odpowiednio wartości wtórnych modułów odkształcenia,
należy odpowiednio zagęścić i ewentualnie doziarnić istniejące podłoże lub je odpowiednio
wzmocnić. Należy przyjąć ewentualne doziarnianie lub nawet wymianę gruntu, w celu
uzyskania wymaganych parametrów. Należy ująć koszty wykonania wszelkich działań
w celu uzyskania przedmiotowych parametrów. Koszty uzyskania w/w parametrów nie
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
Zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę wykorytowanego dna wykopu.
Zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną niezbędna jest ochrona podłoża
z gruntów spoistych przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych, bądź
przemarzaniem. W przypadku prowadzenia wykopów w warstwie gruntów spoistych należy
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie podłoża przed przedostawaniem się wód
opadowych do podłoża. Zmiany warunków wodnych, mogą spowodować zmianę objętości
tych gruntów (pęcznienie i skurcz). W przypadku uplastycznienia podłoża należy wymienić
plastyczny fragment i zastąpić go warstwą chudego betonu. Odsłonięte i pozostawione w
wykopie grunty spoiste należy bezwzględnie przykryć 10 cm warstwą chudego betonu
(koszty tych prac nie zostały ujęte w niniejszej dokumentacji przetargowej ze względu na
fakt, jakim jest obowiązek Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej ochrony
wykorytowanego dna wykopu pod drogę i inne elementy projektowane). Koszty te nie
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
W przypadku wystąpienia w gruncie innych nieznanych przewodów (gazowych
energetycznych, sanitarnych) skontaktować się z projektantem.

W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie
geotechnicznym warunków gruntowo – wodnych, należy dokonać sprawdzenia
zaprojektowanych przekrojów ław fundamentowych poszczególnych obiektów.

9. DANE EWIDENCYJNE- PROJEKTOWE
RODZAJ POWIERZCHNI
BOISKO ASFALTOWE DO
STREETBALL
BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
(PIASEK)
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
NAWIERZCHNIA BEZ ZMIANY
RAZEM POWIERZCHNIA ZAKRESU

POWIERZCHNIA W M2
150,00 m2
226,20 m2
523,80 m2
402,40 m2
1302,40 m2

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Działki na której są projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisana do rejestru zabytków
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Teren na którym projektowane są obiekty budowlane znajduje się poza wpływami
eksploatacji górniczej.
12. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.
Projektowany obiekt zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak
i na planowaną eksploatację nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z obiektu nie będą usuwane ani
emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie
jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne przekraczające dopuszczalne normy,
więc nie będzie wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. W myśl § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U Nr 213 poz. 1397), planowana inwestycja nie
wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Projekt
nie wywiera również wpływu na obszary objęte siecią NATURA 2000
13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE:

•

Budowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach
zainwestowania.

•

Woda opadowa odprowadzana będzie powierzchniowo na teren nieutwardzony w
obrębie własnej działki.

•

Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie spowodowuje
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor
posiada tytuł prawny.

•
•

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.
Zagospodarowanie terenu nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień
osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie
przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również
negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe
użytkowanie oraz nie wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich.
Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu.

•

14. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.
•
•

Inwestycja usytuowana z dwóch stron działkami o zabudowie mieszkaniowej- stanowi
uzupełnienie zabudowy otaczającej. Projektowane obiekty nie przesłaniają światła
słonecznego i nie ograniczają możliwości lokalizacji budynków na działkach sąsiednich
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na terenie objętym
inwestycją.

UWAGA!
•

Wybór elementów małej architektury uzgodnić z projektantem i inwestorem.

•

Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

•

Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami
producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

OPIS TECHNICZNY
DANE EWIDENCYJNE:
1.1 OBIEKT:

BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ
STREETBALL I OŚWIETLENIA
1.2 INWESTOR: MIASTO BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN
1.3 LOKALIZACJA: 42-504 BĘDZIN, PRZY UL. KOLOROWEJ
DZ. NR. 1162/43, 1161
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowę boiska do siatkówki
plażowej oraz streetball i oświetlenia.
W zakresie jest także częściowa rozbiórka basenu (ścian i dna basenu wraz z oświetleniem
i opłotowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu).
Zakres mieści się na działkach gminnych o nr 1162/43 i 1161.
2.ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na boiska do siatkówki
plażowej oraz streetballu.
Zakres projektu obejmuje:
• rozbiórka ogrodzenia i częściowo niecki basenowej wg. rys. i projektu zagospodarowania
terenu oraz dwóch słupów oświetleniowych,
• zagospodarowanie terenu,
• boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatką)
• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry)
• oświetlenia boisk (ledowe)
• elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci,stojaki rowerowe typu U itp.,
• ogrodzenie panelowe wraz z bramą i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym
z podmurówką betonową.
• piłkochwyt dł. 22,00m
3. OPIS PRAC DO WYKONANIA
Roboty budowalne:
-częściowa rozbiórka basenu i ogrodzenia oraz 2 słupów oświetlenia
-oczyszczenie terenu
-zebranie warstwy wierzchniej, humusu.
-wykonanie boisk
-plantowanie ziemi z wykopu
-wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i 3 furtkami
-wykonanie ławek i koszy na śmieci, stojaków rowerowych

4. ROZBIÓRKA OGRODZENIA I CZĘŚCIOWO ŚCIAN BASENU
W zakresie projektu jest również rozbiórka ogrodzenia wokół terenu wg. projektu
zagospodarowana terenu.
W ramach jest także częściowa rozbiórka ścian basenu wg. rys. rozbiórka basenu.
Wymiary niecki basenowej 35,02 x 17,89m, głębokość od 1,3 do 2,0m
Ściany basenu zostaną skute do głębokości 0,3 m pod poziomem gruntu. W miejscu gdzie
projektuje się boiska jedna z ścian na dł. 22m jest skuta do głębokości 1,0m.
Dno basenu należy przebić w dwóch miejscach najniżej położonych.
Gruz z ogrodzenia oraz z ścian basenu należy przekruszyć i wypełnić nieckę basenu.
Dwa istniejący słupy oświetleniowe należy także rozebrać, przekruszyć i wypełnić nieckę
basenu.
5. DANE TECHNICZNE BOISKA:
5.1. Warunki i sposób posadowienia
Nawierzchnie obiektów zostaną wykonane na podbudowach z kruszywa (boisko streetball)
zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji rysunkowej.
5.2. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej
Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej
5.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów obiektu
5.3.1. Boisko do streetball z asfaltu wykonano na podbudowie z kruszywa naturalnego
Podbudowa: kruszywo kamienne naturalne
Przekrój wg. projektu rys. przekrój A-A.
UWAGA: wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii.
WYPOSAŻENIE BOISK:
-Koszykówka – Kosze do gry w koszykówkę. Ilość: 2 szt.
- Oświetlenie - Maszty- słupy stożkowe, z fundamentem i poprzeczkami na projektory
UWAGA: wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii.
5.3.2 Geowłóknina pod boisk odo siatkówki plażowej
Zarówno pod boisko plażowe jak należy zastosować geowłókninę o parametrach
technicznych nie gorszych niż:
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 190
Klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3
Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900
Wytrzymałość na rozciąganie:
- wzdłuż pasma wyrobu 10,0 kN/m
- wszerz pasma wyrobu11,0 kN/m
Wydłużenie względne:

- wzdłuż pasma wyrobu55%
- wszerz pasma wyrobu70%
Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi
parametrami:
Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu m/s 0,12
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 20kPa m2/s*10^7 35,5
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 100kPa m2/s*10^7 10,5
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 200kPa m2/s*10^7 7
Umowny wymiar porów O 90% (ISO 12956) µm 100(+/-30)
UWAGA: wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii.
5.3.3. Ogrodzenie i piłkochwyt
W wokół boiska projektuje się systemowe ogrodzenie (fragment zaznaczony na
planie zagospodarowania terenu) składające się ze słupków o wymiarach 60x60mm,
grubości ścianki 1,50 mm oraz wypełnienia w postaci paneli Nylofor 2D Super
2500x2030 mm o wymiarze oczka 200x50mm i średnica drutów: poziomy: 2 x 6 mm,
pionowy: 4 mm. Panele mocowane do słupków za pomocą systemowych złączek
z tworzywa sztucznego. Słupki ogrodzenia, stalowe, ocynkowane wewnątrz i na
zewnątrz, a następnie powleczone proszkiem poliestrowym (grubość powłoki minimum
60 mikrometrów)

Kolorystyka ogrodzenia systemowego i piłkochwytu z siatki:
-kolor zielony wg. kolorystyki zbliżonej na poniższym obrazie oraz producenta
(np. RAL 6005)- piłkochwyt

Obraz: kolorystyka opłotowania i siatki piłkochwytu
Uwaga! Piłkochwyt i ogrodzenie w tym samym kolorze podanym na planie
zagospodarowania terenu.
Piłkochwyty mocowane będą w stopach betonowych (beton B15) o wymiarach 50x50x100
cm na podsypce z piasku zagęszczonego. Poziom posadowienia stopy na glębokości
1,10 m. Słupy kwadratowe wyposażone są w plastikowy kapturek. Wysokość
ogrodzenia ponad terenem wynosić będzie 160cm.
Łączna wysokość piłkochwytu wynosić będzie 4,00m wg. planu zagospodarowania
terenu. Piłkochwyt wykonany będzie z siatki polipropylenowej o wielkości oczka 4,5x4,5
cm, grubości siatki 4 mm, wzmocnionej linkami stalowymi Ø 3,2 mm, kolor zielony.
Ogrodzenie boiska ograniczone będzie piłkochwytem wypełnionym siatką na całej
jego wysokości. We wskazanych na rysunkach polach piłkochwytu i ogrodzenia wykonać
należy zastrzały o przekroju 60x60mm.
5.4. IZOLACJE:
5.4.1. izolacje przeciwwilgociowe:
- 2x masa bitumiczna – na powierzchni fundamentów na styku z ziemią

Ogrodzenie panelowe
Słupki ogrodzeniowe rozmieszcza się w rozstawie osiowym 2512 mm. Mają przekrój 65 x
42 mm
i posiadają otwory ułatwiające montaż. Zaproponowano słupki ogrodzeniowe w kolorze
zielonym zbliżonym do RAL 6005 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie +
powleczenie poliestrowe).

• Proponowany panel kratowy

• Sposób montażu panelu do słupków
Przed rozpoczęciem montażu nowego ogrodzenia należy wykonać rozbiórkę starego
ogrodzenia znajdującego się na działce.
Każdy słupek przęsłowy powinien być zakotwiony w wykonywanym na miejscu
fundamencie na głębokość min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykonać z betonu klasy B-15
na głębokość przemarzania min. 100 cm i szerokości 40 cm. Na fundamentach osadzone
zostaną prefabrykowane elementy podmurówki. W dalszej kolejności nad podmurówką do
słupków stalowych montowane zostaną poszczególne panele ogrodzenia.
Zabudowanie podmurówki rozpoczynamy po zakończeniu montażu ogrodzenia. Jako
pierwszy montujemy element prefabrykowanych naroży, względnie słupek bramowy lub
kończący ogrodzenie. Łączniki osadzamy na zaprawie ustalając pożądaną wysokość

łącznika od dolnej krawędzi ogrodzenia od 1 do 5 cm . Po osadzeniu i wytyczeniu
wysokości pierwszego łącznika, zakładamy „deskę” betonową, stabilizując ją łącznikiem,
który także osadzamy na zaprawie klejowej mrozoodopornej. Następnie w sposób
analogiczny uzupełniamy całe ogrodzenie „deskami”. „Deski” betonowe ustawiamy na
podsypce piaskowej zagęszczonej do id 0,3. Po zakończeniu montażu elementów
betonowych, spoiny wypełniamy klejem lub zaprawą cementową, bądź dla uzyskania
lepszych właściwości dylatacyjnych i uniknięcia pęknięć pozostawiamy wolną przestrzeń.
Należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia, iż załadunek i rozładunek „desek” betonowych
powinien być wykonywany wyłącznie w pozycji pionowej. Nie dopuszcza się przenoszenia
desek betonowych w poziomie. Niewłaściwa pozycja przenoszenia może spowodować (ze
względu na niekorzystne siły działające na te elementy) wygięcie się desek, co w
konsekwencji może spowodować pęknięcia na powierzchni betonu, a nawet trwałe
uszkodzenia elementu. „Deski” betonowe w razie potrzeby można skracać na dowolny
wymiar, docinając piłą diamentową lub zwykłą tarczą do betonu.
6.1. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu:

6.1.1. Ławka bez oparcia
• Ławka żeliwna z siedziskiem bez oparcia – rama malowana proszkowo na kolor
szary z siedziskiem drewnianym z drewna klejonego warstwowo wypełnionym
deskami i pomalowanymi bejcą w kolorze jasnobrązowym, mocowana na stałe do
podłoża w stopach betonowych. Wymiary ławki 197cm x 46cm x 71cm
• Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników
atmosferycznych w klasie IV
• Posadowienie min. 0,4 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym montażem
elementów

Przykładowa ławka
6.1.2. Kosz na śmieci uliczny
• Kosze o konstrukcji stalowej na słupku wysokości 105 cm z daszkiem, całość
ocynkowana, malowany proszkowo w kolorze srebrno i zielonym, grubość blachy
pojemnika min. 1,5 mm (daszek min. 3 mm stale połączony z konstrukcją)
• Słupek mocowany za pomocą kotwy, poprzez wbetonowanie 45 cm słupka w
podłoże
• Wymiary kosza na śmieci: średnica 48,3x2,9mm i pojemność kosza ok.35 l.

• Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo

Przekładowy kosz na śmieci- uliczny (kolor zielony)

•

Wybór elementów małej architektury uzgodnić z projektantem i inwestorem.

•

Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

•

Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami
producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
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DZ. NR. 1162/43, 1161
1.4 PROJEKTANT : MGR. INŻ. ARCH. ŁUKASZ MICHALAK
Nr upr. 49/WPOKK//2013
1.1 OBIEKT:

1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI:
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowę boiska do siatkówki
plażowej oraz streetball i oświetlenia.
W zakresie jest także częściowa rozbiórka basenu (ścian i dna basenu wraz z oświetleniem
i opłotowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu).
Zakres mieści się na działkach gminnych o nr 1162/43 i 1161.
2.ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na boiska do siatkówki
plażowej oraz streetballu.
Zakres projektu obejmuje:
• zagospodarowanie terenu,
• boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatką)
• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry)
• oświetlenia boisk (ledowe)
• elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci itp.,
• ogrodzenie panelowe wraz z bramą i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym
z podmurówką betonową.
• piłkochwyt dł. 22,00m
2.0 3. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty budowalne:
-częściowa rozbiórka basenu i ogrodzenia
-oczyszczenie terenu
-zebranie warstwy wierzchniej, humusu.
-wykonanie boisk
-plantowanie ziemi z wykopu
-wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i 3 furtkami
-wykonanie ławek i koszy na śmieci, stojaki rowerowe

3.0 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest częściowo zadrzewiona. Teren jest
płaski i częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki z drogi publicznej od ul. Kolorowej
i Radosnej.
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące
etapy prac:
•
•
•

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Wykopy przy montażu urządzeń

5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić
z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na:
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób
przebywających na terenie
• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na
stanowiskach pracy
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez
• Doprowadzenie i zabezpieczenie energii elektrycznej oraz wody
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególna uwagę zwrócić należy na właściwe
zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych:

6.0 ZAGADNIENIA BHP – WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-sprawdzić czy wszystkie urządzenia i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej,
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodociągowo-kanalizacyjnej itp. zostały
odłączone od sieci miejskich; opróżnić instalacje
-w przypadku odkrycia przewodów elektrycznych zdemontować istniejące zasilanie w
energię elektryczną,
Teren robót ogrodzić, oznakować tablicami ostrzegawczymi i zamknąć dla osób
postronnych. Całość
robót
należy wykonać
z
przestrzeganiem
przepisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych – z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Zatrudnieni przy demontażu pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP
oraz odpowiednio poinstruowani. Specjalne środki ostrożności zachować przy rozbijaniu
betonu. Nie narażać pracowników na ponadnormatywne drgania. Należy też
zabezpieczyć słuch i oczy oraz przestrzegać zasad higieny przy pracy ze ściekami i

osadami. Powstające wykopy zabezpieczyć przez szalowanie lub też przez
wykonanie szerokoprzestrzennej skarpy o pochylni 1:1.
Osoby wykonujące prace na wysokości muszą być zabezpieczone przed upadkiem z
wysokości w sposób zgodny z przepisami.
Pracownicy, prowadzący rozbiórki nie mogą stać na rozbieranych elementach, lecz na
specjalnie dla tego celu ustawionych rusztowaniach i muszą być do nich przypięci.
Wszyscy pracownicy musza być wyposażeni w sprzęt BHP ochrony osobistej i odzież
ochronną. Na terenie robót rozbiórkowych muszą znajdować się środki łączności i
numery telefonów alarmowych.
Zaplecze dla pracowników budowy zapewni Wykonawca zgodnie z rozporządzeniem Dz.
U. Nr 47 poz.401 z 2003r.
6. ZAGADNIENIA PPOŻ
Stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w sprawie ochrony ppoż.
Budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.
Prace niebezpieczne pożarowo, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub
prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem (prace remontowobudowlane z użyciem otwartego ognia, wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach
i placach składowych, prace remontowo-budowlane w strefach zagrożenia wybuchem),
należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.
Właściciel / użytkownik obiektu i wykonawca przed rozpoczęciem ww. prac muszą
ocenić zagrożenie w rejonie prac, ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniana się pożaru lub wybuchu oraz wskazać
osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, a także zapewnić do wykonania
prac osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Przy wykonywaniu prac należy:
1.zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i
znajdujących się w nim instalacji technicznych;
2.prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach
(urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej
wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów,
jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;
3.mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł
pożaru;
4.po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz
rejony przyległe;
5.używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru;
Przeprowadzając roboty budowlane, wykonawca powinien zadbać o bezpieczeństwo w
oparciu o ocenę sytuacji, biorąc pod uwagę konieczność wyznaczenia stref zagrożenia
wybuchem zgodnie z przyjętą klasyfikacją.

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
,instrukcjami montażu i innymi przepisami.

wykonywania

robót

budowlanych

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich
przystąpieniem do pracy:
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie
zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany
sposobu wykonania danej czynności.
- W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających
zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie
sprawującej nadzór na budowie.
- Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie
spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik , brak
osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni
nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany
urządzenia.
- Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalnych kwalifikacji dopuszczane jest
jedynie przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o
szkoleniu pracowników.
b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających
przed skutkami zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a
w szczególności:
- ubrania ochronnego – do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych – do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania
elementów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami
prostymi.
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące,
- wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę
do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne,
- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynności,
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie
kolejności wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w

strefie prowadzonych robót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju
zagrożenia.
2. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz
w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich
bezpieczeństwa,
- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać
sprawnej komunikacji i umożliwić szybką ewakuację,
- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego
pogotowia, policji i straży pożarnej,
- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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Opole, dnia 06.04.2019 r.

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami )

OŚWIADCZENIE
Oświadczam iż dokumentacja techniczna:
Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz streetball i oświetlenia
w Będzinie przy ul. Kolorowej dz. nr. 1162/43, 1161
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, aktami
prawnymi, sztuką budowalną i wiedzą techniczną.
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