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1 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW  

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

K1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500/250 

K2. Rozbudowa i remont piłkochwytu  
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2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI  

2.1 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu  działki nr 593/7,  

znajdującego się w Sochocinie  

2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie działki 593/7 znajdują się budynki Zespołu Szkół Samorządowych i Przedszkoli 

wraz z infrastrukturą  

2.3 Układ komunikacyjny 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej – powiatowej i gminnej 

2.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Projektuje się doposażenie boiska znajdującego się na terenie Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych. 

2.5 Sieci uzbrojenia terenu 

Nie dotyczy 

2.6 Wpływ obiektu na środowisko 

Ze względu na funkcję i charakter inwestycji projektowany obiekt nie pogorszy stanu 

środowiska naturalnego.  

Elementy zagospodarowania terenu nie będą powodowały konieczności odprowadzenia 

ścieków innych niż deszczowe. Nie będą emitowały hałasu ani wibracji w stopniu 

szkodliwym dla środowiska, nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

2.7  Parametry techniczne  

Boisko poliuretanowe o wymiarach płyty boiska wraz ze strefami wybiegu 1104m2 
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3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO 

3.1 Dane ogólne 

3.1.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt doposażenia boiska znajdującego się w 

Sochocinie na terenie Zespołu Szkół Samorządowych i Przedszkoli   przy ul. Szkolnej na 

działce nr ewid 593/7 

3.1.2 Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 

• mapa  zasadnicza dla przedmiotowego terenu, 

• obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z późn. zm., 

3.1.3 Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą następujące składniki: 

• opis techniczny obejmujący ogólną charakterystykę obiektu i sposób jego doposażenia 

• rysunki architektoniczno-budowlane, 

3.1.4 Lokalizacja 

Sochocin  działka 593/7. 

3.2 Opis prac  

3.2.1 Rozbudowa piłkochwytów 

Projektuje się rozbudowę piłkochwytów za obiema bramkami po dwa przęsła z każdej 

strony. 

Długość piłkochwytu po rozbudowie 26m za każdą bramką. 

Słupki piłkochwytu o wysokośći 4,5m nad terenem z rur stalowych kwadratowych 

80x80x4 

Rygle poziome z rur kwadratowych 40x40x3. Stężenia w skrajnych polach z linki 

stalowej ocynkowanej ɸ6 naciąganej śrubą rzymską. 

Słupy pionowe należy zabetonować w stopach z betonu B25 i wymiarach 50x50x100cm 
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Górą, dołem i na skrajnych słupach należy napiąć linkę stalową fi 4 w oplocie, która 

będzie służyła do rozpięcia piłkochwytu przy użyciu karabińczyków 5x50. 

3.2.2 Remont istniejącego piłkochwytu 

Istniejący piłkochwyt został wykonany z siatki stalowej. Jest on w złym stanie 

technicznym. Siatkę należy zdemontować. Istniejące i projektowane słupy i rygle piłko 

chwytu oczyścić i pomalować zestawem antykorozyjnym dającym ochroną na 5 lat. 

Siatkę stalowa należy zastąpić piłkochwytem z siatki polipropylenowej o oczkach 100 x 

100 mm. i grubości sznurka min. 5 mm, koloru zielonego odporną na promienie 

ultrafioletowe UV. 

3.2.3   Oświetlnie  

Do oświetlenia boiska zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane z blachy 

4mm o przekroju wielokąta, o nośności dostosowanej do ciężaru i powierzchni 

opraw (II strefa obciążenia wiatrem) z głowicami na dwa naświetlacze, 

montowane na fundamencie F-150V/43. Fundamenty słupów posadowić w 

taki sposób, by śruby mocujące słup do fundamentu nie wystawały ponad 

powierzchnię terenu. Śruby zabezpieczyć przed korozją. Na słupach należy 

zainstalować po dwa naświetlacze: Oprawa wykonana z aluminium o optyce 

rozproszonej, soczewki asymetryczne, IK08, IP66, barwa 4000K, trwałość LED 

L80B50 dla 50 000h, I klasa ochronności np. Outdoor Sylveo LED MDK-ZM 

30000lm IP66 [REVA/ARQ]. Głowice słupów należy wykonać wg 

indywidualnych rozwiązań. Dokładne ustalenie pozycji opraw dobrać w fazie 

pomiarów powykonawczych. 

• Ochrona od porażeń 

Instalacja oświetlenia boiska pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym 

przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszą 

posiadać izolację w kolorach zielonym i żółtym: należy podłączyć je do szyn 

ochronnych PE w rozdzielnicach zasilających. Ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim - podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania 

części czynnych, to jest odpowiednio dobraną izolację przewodów, obudów i 

urządzeń elektrycznych. W ochronie przed dotykiem pośrednim - dodatkowo 

należy zastosować szybkie wyłączanie. 
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• Ochrona odgromowa i połączenia wyrównawcze 

Zgodnie z norma PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Ochrona specjalna dla masztów oświetleniowych 

rozmieszczonych na terenie boiska systemy uziomowe wykonuje się z 

płaskownika FeZn 30x4. Systemy tworzą w rejonie masztów układy 

ekwipotęcjalizujące i wysterowywujące potencjał na powierzchni ziemi. 

Systemy uziomowe wykonać z ułożonych koncentrycznie w stosunku do 

masztu, oddalonych od siebie o 1m uziomów otokowych. Uziomy będą 

zagłębione w miarę oddalania się od masztu na głębokość od 0,6 do 1,4 m. 

Ostatni uziom od masztu o ok. 5m Poszczególne uziomy otokowe połączyć 

galwanicznie ze sobą i masztem płaskownikiem FeZn 30x4. Systemy uziomowe 

masztów połączyć płaskownikiem FeZn 30x4 ze sobą. W przypadku 

wystąpienia zbliżenia pomiędzy słupami oświetleniowymi a metalowymi 

elementami ogrodzenia należy wykonać pomiędzy nimi połączenia 

wyrównawcze przy pomocy płaskownika FEZn 30x4. Wszystkie połączenia w 

systemie uziomowym obiektu muszą zapewniać galwaniczną ciągłość.  
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4 Wytyczne do planu BIOZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

Dz. U. nr 120 „ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które 

mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z remontem boiska w 

Sochocinie przy ul. Szkolnej. 

 
§ 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 
 

Projektuje się doposażenie boiska przy Zespole Szkół Samorządowych i Przedszkoli 

 Roboty montażowe: 
a/ pomiary geodezyjne , 
b/ roboty nawierzchniowe 
c/ roboty malarskie 
Roboty wykończeniowe : 
a/ roboty porządkowe 

 
§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 
 
Teren inwestycji stanowi Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych 

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 
działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 
 
a/ rozdzielnie elektryczne , 
b/ zaparkowane samochody , 
c/ manewrujące samochody dostawcze 
 
§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia” 
 
upadek z wysokości : 
a/ ekspozycja zagrożenia mała – codziennie , 
porażenie prądem elektrycznym : 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia , betoniarka, 
 kable przesyłające energię elektryczną, 
c/ zagrożenie występuje w czasie do 8 godzin dziennie, 
skaleczenia : 
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali 
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c/ zagrożenie występuje 8 godziny dziennie, 
uderzenie i przygniecenie : 
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – podczas montażu urządzeń i dostaw, 
prawdopodobieństwo niewielkie, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych, przy 
transporcie ręcznym, przy składowaniu materiałów, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 8 godziny dziennie, 
poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek : 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 8 godziny dziennie, 
spadające przedmioty : 
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : przenoszenie, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 8 godziny dziennie, 
pochwycenie przez ruchome elementy maszyn : 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : betoniarka, 
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie, 
urazy oczu : 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka, roboty montażowe 
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, 
oparzenia : 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie nie występuje  
 
§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 
 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m, 
• roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
a) pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i 
stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP , natomiast pracownik 
już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy , 

 
Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu 
BIOZ”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem 
 

       Projektował: 

        inż. Krzysztof Paluszyński  


