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1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.
Przedmiotem projektu jest urządzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców wsi oraz
zapewnienie miejsca do uprawiania sportu – poprawa stanu technicznego istniejącego
boiska do gry w piłkę nożną oraz utworzenie boiska treningowego. Stosowane rozwią-
zania projektowe kształtują poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na tym te-
renie.
Opracowany  projekt  zagospodarowania  ma  na  celu :

- wykonanie wymiany murawy dla istniejącego boiska sportowego, zapobiegającą
podmakaniu terenu i widocznym zastojom wody na płycie boiska,

- wykonanie boiska treningowego, wg. technologi stosowanej przy budowie płyty bo-
iska głównego,

- przesunięcie piłkochwytów- oddalenie od linii boiska głównego,
- montaż trybuny dla kibiców z 72 miejscami do siedzenia, oraz kabin dla zawodni-

ków,
- wykonania ogrodzenia terenu, z czterema furtkami i bramą wjazdową, 
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw- utworzenie bezpiecznej strefy dla dzieci,
- demontaż obecnego oświetlenia terenu oraz wykonanie oświetlenia dla boiska tre-

ningowego,
Powierzchnia  działki  wynosi  17800 m2 = 1,78 ha. Opracowanie zajmuje część po-
wierzchni tj. ~ 1,24 ha.

2. Podstawa   opracowania.
a)  umowa  Nr 7/2010/Z  z  dnia  05.05.2010 r.
b)  ustalenia  danych  wyjściowych  do  projektowania  uzgodnionych  z  Inwestorem,
c)  inwentaryzacja  terenu  działki  do  celów  projektowych,
d)  obowiązujące  przepisy  i  normatywy  techniczne;

3. Lokalizacja  obiektu.
Boisko  zlokalizowane  jest  przy  ul. Jasiońskiej  w  miejscowości  Krępna  (gmina
Zdzieszowice,  powiat  krapkowicki)  działka  nr  115.  Lokalizację  pokazano  na  mapie
geodezyjnej  w  skali  1:500. 

4. Opis  stanu  istniej ącego.
Teren  działki  jest  terenem  otwartym,  z  widocznym  spadkiem  terenu  w  kierunku
południowo-zachodnim.  Na  terenie  działki  znajduje  się :

- od  strony  północnej  działki  część  budynku  wielofunkcyjnego  z  remizą  OSP
Krępna  oraz  pomieszczeniami  użytkowymi  dla  mieszkańców,  w  tym  szatnie
dla  zawodników  gości  i  gospodarzy – Klubu  „Korona”  Krępna;

- od  strony  ul.  Jasiońskiej  istniejąca  droga  dojazdowa,  asfaltowa  do  remizy
OSP,  chodniki  z  kostki  betonowej,  wzdłuż  chodników  nasadzenia  szpalerowe
krzewami  niskopiennymi,  wydzielony  parking  dla  samochodów  osobowych;

- pełnowymiarowe  boisko  do  gry  w  piłkę  nożną – powierzchnia  trawiasta  z  linia-
mi  określającymi  strefę  gry  w  piłkę  nożną – dwie  bramki  stalowe,  za  bramka-
mi  piłkochwyty  z  siatki  stalowej  osadzonej  na  słupach  z  rur  stalowych  o  wy-
sokości  ~ 4,0 m,  ławki  drewniane  wzdłuż  linii  bocznych  boiska;

- kort  tenisowy – powierzchnia  asfaltowa  z  liniami  w  kolorze  białym;
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- obok  kortu  tenisowego  zlokalizowane  jest  miejsce  zabaw  dla  dzieci  z  urzą-
dzeniami  zabawowymi  typu  huśtawki,  wieża  drewniana  ze  zjeżdżalnią,  ele-
menty  wspinaczkowe  z  opon  samochodowych,  piaskownica.  Miejsce  nie  ogro-
dzone,  zlokalizowane  w  pobliżu  drogi;

- z  boku  boiska  od  strony  kortu  tenisowego  i  rowu  melioracyjnego  (działka  nr
133)  nasypowa  skarpa  o  nieregularnym  poziomie – średnia  wysokość ~ 1,0 m;

- teren  z  tyłu  boiska,  a  także  z  boku,  od  strony  działki  nr 133  zadrzewiony  to-
polami- wzdłuż  linii  bocznej  boiska  od  strony  budynku  wielofunkcyjnego  dwie
topole  i  w  narożniku  boiska  dąb  oraz  pozostałe  po  wcześniejszej  wycince  4
szt.  pni  wystających  ~ 30 cm  powyżej  poziomu  terenu; 

- część  działki  na  wysokości  tylnej,  bocznej  ściany  budynku  wielofunkcyjnego
podwyższona  o  ~ 1,0 ± 1,5m.

- oświetlenie  płyty  boiska  wzdłuż  linii  bocznych  (2x4 szt.)  lampami  sodowymi
osadzonymi  na  słupach  żelbetowych – w  górnej  części  przedłużonymi  wysię-
gnikami  z  rur  stalowych. 

5.  Opis  stanu  projektowanego.
Remont  zagospodarowania  polegać  będzie  na :

- ze  względu  na  znaczne  podmakanie  terenu  boiska  wymiana  murawy  boiska
polegająca  na  zebraniu  warstwy  gruntu  celem  wykonania  warstwy  chłonnej  ze
żwiru  i  piasku.  Boisko  główne  nie  zmienia  wymiarów  i  położenia;

- wygospodarowaniu  powierzchni  pod  boisko  treningowe – przy  korcie  teniso-
wym,  po  wyrównaniu  poziomu  terenu  (skarpy  nasypowej)  i  usunięciu  części
istniejących  krzewów.  Pod  boiskiem  treningowym  wykonanie  tych  samych
warstw  filtrujących  i  odsączających  co  w  wykonaniu  płyty  boiska  głównego;

- plac  zabaw  dla  dzieci  pozostaje  na  tym  samym  miejscu.  Teren  placu  zabaw
będzie  ogrodzony  płotem  wys. 1,0 m  aby  stworzyć  bezpieczną  przestrzeń  do
zabaw;

- wykonaniu  ogrodzenia   terenu  w  tradycyjnym  stylu – płotem  z  siatki  plecionej
wysokości  2,0 m,  na  słupkach  stalowych  z  bramą  wjazdową  i  4  furtkami -
wszystkie  zamykane  na  klucz;

- przesunięciu  piłkochwytów,  osadzenie  ich  w  odległości  od  linii  boiska  główne-
go  o  minimum  10,0 m; 

- usytuowaniu  trybun  stałych  dla  kibiców  wzdłuż  linii  bocznej  boiska  od  strony
budynku – ilość  siedzisk  72 szt.;

- usytuowaniu  kabin  dla  zawodników  rezerwowych  gości  i  gospodarzy – 2 szt.;
- demontażu  oświetlenia  płyty  głównej  boiska  oraz  wykonaniu  oświetlenia  bo-

iska  treningowego,
- wyrównaniu  nawierzchni  kortu  tenisowego,  poprzez  wykonanie  nowej  warstwy

nawierzchniowej  i  wykonanie  nowego  podziału  pól  do  gry  (linie).

6. Zakres  prac.
6.1. Przed  rozpocz ęciem  prac  nale ży :
Zorganizować  właściwy  nadzór  nad  prowadzonymi  robotami,  z  tym  dokonać  usta-
lenia  przebiegu  dróg  dojazdowych  i  miejsc  składowania  materiałów.  Przejąć  na
czas  prowadzenia  robót  odpowiedzialność  za  istn.  uzbrojenie  terenu  pod  projekto-
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wanymi  płytami  boisk.  Dochować  szczególnej  staranności,  podczas  prowadzenia
prac  wykonawczych,  w  celu  uniknięcia  uszkodzenia  istniejącej  infrastruktury. 

6.2. Roboty  ziemne.
W  pierwszej  kolejności  należy  wyciąć  drzewa  (2 szt. - topole),  na  które  otrzymano
pozwolenie  ze  Starostwa  powiatowego.  Oczyścić   teren  z  pozostawionych  po
wcześniejszych  wycinkach  pniakach.  Całość  terenu  oczyścić  z  zadrzewień,  za-
krzewień – samosiejek.  Wyrównać  skarpę  nasypową,  całość  ziemi  ulokować  w  za-
chodniej  części  działki,  za  płytą  boiska  głównego.  Ziemię  rozgarnąć,  wyrównać  w
celu  podniesienia  poziomu  terenu  działki,  gdyż  w  tym  kierunku  występuje  widocz-
ny  spadek  terenu  oraz  jest  to  najbardziej  podmokła  część  działki.  Następnie  na-
leży  wytyczyć  granice  wykopu  pod  boiska  (główne  i  treningowe)  oraz  przy  pomo-
cy  spycharek  usunąć  wierzchnią  warstwę  gleby  z  pozostałościami  istniejącej  mu-
rawy.  Boisko  główne - głębokość  wykopu od  1 cm  do  40 cm,  boisko  treningowe -
głębokość  wykopu  od  28 cm  do  40 cm.  Ziemię  z  wykopów  dna  boiska  przenieść
w  część  zachodnią  działki  w  celu  poniesienia  terenu.  Po  wykonaniu  wykopu  bo-
isk  pod  warstwy  filtracyjne  i  odsączające,  dno  wykopu  należy  wyprofilować - wy-
konać  odpowiednie  spadki,  zagęścić  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni.  W
następnej  kolejności  należy  wykonać  warstwy  boisk – zgodnie  z  rys.  nr 1317B-50. 

6.3. Budowa – warstwy  boisk  sportowych.
Nawierzchnia  płyty  boisk  wykonanych  w  następujących  warstw :

- warstwa  trawy  naturalnej  (mieszanka  traw),  gr. 3÷6 cm;
- warstwa  nośna  trawnika  (ziemia  urodzajna  próchnicza - humus  i  wypłukany

piasek),  gr. 12 cm;
- warstwa  konstrukcyjna  gr. 10 cm – żwir,  frakcja  2÷4 cm;
- warstwa odsączająca  gr. 15 cm  - tłuczeń  kamienny,  frakcja  3÷6 cm,(stabilizowa-

na  mechanicznie);
- warstwa  odsączająca  gr. 15 cm - piasek średnioziarnisty;
- grunt  rodzimy,  dogęszczony  powierzchniowo  do  Is=0,97.

Do  budowy  warstwy  odsączającej – drenażowej  nadają  się  zarówno  mieszanki żwi-
rowo – piaskowe,  ale  również  mieszanki  piaskowo – tłuczniowe  (0-64).  Materiał nie
może  zawierać  szkodliwych  substancji  i  oddziaływać  na  wodę  gruntową. Należy
zachować  szczególną  ostrożność  przy  stosowaniu  materiałów  z  recyklingu.

Budowa :
Przy  budowie  nie  powinno  dochodzić  do  zbytniego  zagęszczenia.  Źle  ułożone
miejsca  należy  poprawić.

Spadki :
Spadki  warstw  powinny  odpowiadać  spadkom  gruntu  rodzimego  (wyprofilowane
dno  wykopu)  i  warstwy  nośnej  trawnika.

Przepuszczalno ść  wody :
Stosowany  materiał  powinien  mieć  dobrą  przepuszczalność  wody.  Dlatego  nie po-
winno  się  stosować  materiałów,  gdzie  frakcja  ziaren  jest  bliska  zeru.  Przy  takim
materiale  następuje   zbicie   ziaren   i   miejscowe  zagęszczenie,   co   w  efekcie
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prowadzi  do  pojawiania  się  zastoin  wody.

Twardo ść :
Wymaga  się,  aby  przy  próbie  jeżdżenia  po  płycie  boiska  głębokość pozostawio-
nych  śladów  po  jeździe  była  nie  głębsza  niż  3 cm.  Ta  norma  została świadomie
ustawiona  tak  nisko,  aby  ułatwić  dostęp  korzenia  trawy  do  podłoża.

Warstwa  wegetacyjna  trawnika  musi  być  tak  zbudowana,  aby  mimo  zagęszczenia
spowodowanego  przez  grę  zawodników  oraz  użytkowanie,  pozwoliła  na oddycha-
nie  korzeni  i  odprowadzała  wodę.  Stanowi  ją  z  reguły  mieszanka wierzchniej  war-
stwy  gleby  i  piasku,  ewentualnie  materiałów  pomocniczych.  Skład mieszanki  nale-
ży  określać  każdorazowo  indywidualnie  i  zależny  jest  od  jakości gleby  powierzch-
niowej  oraz  piasku.  Warstwa  ta  nie  może  zawierać  żadnych substancji  szkodli-
wych  dla  roślin.

Materiały  pomocnicze  to  nawozy  bądź  substancje  wspomagające  glebę  (piasek,
kompost,  torf).  Używając  kompostu  lub  torfu,  należy  zwrócić  uwagę,  aby  przeszły
one  kontrolę  jakości,  a  kompost  był  dobrze  sfermentowany,  inaczej  mogą wystą-
pić  problemy  wzrostowe  trawy.

Budowa :
Podczas  mieszania  poszczególnych  komponentów  należy  zwrócić  uwagę  na  to,
aby  powstała  niejednorodna  mieszanka.  Jeśli  składniki  wierzchniej  warstwy  gleby
zostaną  zbyt  rozdrobnione  albo  nawet  przemielone  w  drobny  pył,  powstaje  zbyt
jednolita  mieszanka,  przyjmująca  formę  zaprawy.  Wymiana  gazowa  i  gospodarka
wodna  w  takim  przypadku  ulega  zakłóceniu.  Do  przygotowania  odpowiedniej struk-
tury  gleby  najlepiej  użyć  agregatu  uprawowego  np.  glebogryzarki  przeciwbieżnej
(przesiewnej)  lub  przygotować  mieszankę  poza  terenem,  a  następnie  rozsypać.

Ziarnisto ść :
Wymaga  się,  aby  składniki  gleby  w  mieszankach  warstwy  wegetacyjnej  nie  były
większe  niż  20 mm,  a  przy  powierzchni  nie  przekraczały  30 mm.  Zaleca  się jed-
nakże,  aby  nie  przekraczały  15 mm,  gdyż  istnieje  niebezpieczeństwo  kontuzji spor-
towca,  a  przy  pielęgnacji  niebezpieczeństwo  uszkodzenia  sprzętu,  np. podczas  na-
powietrzania.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  i  mieścić  się  w krzywej  uziar-
nienia.  Udział  ziarna  o  wielkości  8÷32 mm  nie  powinien  przekraczać 5%.  Zaleca
się,  o  ile  to  tylko  możliwe,  używanie  materiałów  nie  zawierających ziaren  powyżej
5 mm.  Dzięki  dobrze  przygotowanej  warstwie  wegetacyjnej funkcjonalność  niżej  le-
żących  warstw  nie  ulega  zakłóceniu.

Sianie  trawy :
Zasianie  nasion  traw  powinno  następować  maszyną  do  siewu  wzdłuż  i  w po-
przek.  Pomiędzy  mieszankami  traw  wchodzącymi  w  rachubę,  przy  odpowiednim
doborze,  wskazane  jest  zastosować  takie  rodzaje traw  jak : lolium  perenne,  poa
pratensis,  festuca  rubra,  czy  też  festuca  arundinacea  (mieszanki  traw przeznaczo-
nych  na  boiska  piłkarskie).  Nasiona  powinny  być  siane  na  głębokość do  około  2
cm.  Z  reguły  wystarcza  25-30 g/m2.  Dobranie  gęstości  zasiewu  powinno  być  do-
pasowane  do  miejsca,  temperatury,  opadów  i  wartości  pH  warstwy  wierzchniej.
Podłoże  powinno  mieć  odczyn  lekko  kwaśny  w  zakresie  pH=5,0 ÷ 6,0.  Należy
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dobrać   gatunki   traw  do  miejsca,   w  którym  będą   rosły.   Przed   pierwszym
zasianiem  należy  odpowiednio przygotować  podłoże  (mieszanka  ziemi  darniowej
zmieszanej  z  wapnem  nawozowym  w  proporcji : na  1 m3  ziemi/ 8÷10 kg  wapna
nawozowego  oraz  płukanego  piasku).   Wykonanie  boiska  z  siewu  jest  tanim
rozwiązaniem.  Należy  się  jednak  liczyć  z  tym,  iż  w  zależności  od  terminu  siania
zadowalające  zadarnienie uzyskujemy  dopiero  w  3  do  6  miesięcy.  Nawierzchnia
powinna  spełniać  optymalne   warunki dla  boiska  piłkarskiego.  Mieszanka  powinna
się  składać  z  minimum  12  odmian  traw  w  obrębie  trzech  gatunków.

Podlewanie :
W  ramach  pielęgnacji  wykończeniowej  powinny  zostać  wykonane  następujące pra-
ce : aby  nasiona  szybko  wzeszły  muszą  być  wilgotne.  Kiedy  trawa  zacznie kiełko-
wać  należy  uważać,  aby  nie  nawilżać  tylko  najwyższych  warstw  (kilka milimetrów),
ale  10 cm  warstwy  nośnej  trawy,  aby  korzenie  zostały  pobudzone  do wegetacji  w
dół.  Właściwe  są  proporcje  około  10÷15 cm  należy  położyć  nacisk na  planowane
zraszanie.  Częstotliwość  i  ilość  podlewania  musi  być  dopasowane do  miejscowego
klimatu.

Nawożenie :
Dwa  nawożenia  przy  dawce  około  25 g/m2  nawozu  wolno  działającego  z  reguły
wystarczą,  aby  osiągnąć  pożądaną  darń.  Nawozy  szybko  działające  powinny  być
dawkowane  częściej  i  w  mniejszych  dawkach,  aby  uniknąć  wypalenia  darni.  Nie
zaleca  się  zatem  ich  stosowania.  Przy  jesiennym  siewie  drugie  nawożenie powin-
no  nastąpić  wiosną.  Zaleca  się  każdorazowo  badać  skład  chemiczny podłoża.

Koszenie :
Trawa  powinna  zostać  skoszona  przy  wysokości  6-8 cm.  Pozostawiona  wysokość
nie  powinna  być  niższa  niż  około  4 cm.  Użyte  urządzenia  nie  mogą  zostawiać
śladów  jeżdżenia.  Można  to  osiągnąć  przy  koszeniu  w  czasie  suchej  pogody. Ko-
szenie  przy  wilgotnej  aurze  jest  błędem  pielęgnacji.  Zaleca  się  zebranie skoszonej
trawy.  Z  zasady  wystarcza  około  6  koszeń.  Występujące  miejsca „łyse”,  gdzie
ziarna  trawy  nie  wzeszły,  powinny  zostać  posypane  mieszanką regenerującą.

Odbiór :
Przy  trawie  sianej : projektowana  powierzchnia  do  pokrycia  jest  oceniana  na „oko”.
Posiana  trawa  powinna  stanowić  około  70%  wymaganej  mieszanki docelowej  na
90%  roślinności  projektowanej  nawierzchni.

Przejęcie  w  u żytkowanie :
Według  nowych  metod  przejęcie  może  nastąpić,  jeśli  powierzchnia  jest zadarnio-
na,  a  trawnik  ukorzeniony.  Jest  to  z  reguły  od  3  do  6  miesięcy.  Pełna eksploata-
cja  powinna  rozpocząć  się  dopiero  po  okresie  zimowym  lub  pełnym zadarnieniu.
W  czasie  treningu  cała  powierzchnia  powinna  być  równomiernie wykorzystywana.
Ruchome  bramki  powinny  być  wyposażeniem  podstawowym.  Jeśli  po  treningu  z
użyciem  ruchomych  bramek  zostają  pozostawione  trwałe  ślady  oznacza  to  wadli-
we  korzystanie  z  trawnika.  Szkody  obciążają  całkowicie  użytkownika.

Oznakowanie  poziome  boiska  malowane  liniami  ciągłymi  szerokości : boisko  głów-
ne : 12 cm,  boisko  treningowe : 4 cm – w  kolorze  białym.
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6.4. Teren  placu  zabaw  dla  dzieci.
Plac  zabaw  dla  dzieci  znajduje  się  w  południowo-wschodniej  część  działki  nr 115
przy  ulicy  Jasiońskiej.  Na  wyposażeniu  placu  zabaw  znajduje  się  kilka  urządzeń
zabawowych  typu : huśtawka,  wieża  drewniana  ze  zjeżdżalnią,  elementy  wspinacz-
kowe  z  opon  samochodowych,  piaskownica.  Teren  placu  zabaw  należy  wyporzą-
dzić,  poprzez  wyrównanie  skarpy  nasypowej,  usunięcie  zbędnych  przedmiotów,
przesunięcie  urządzeń  (huśtawka  podwójna  i  ściana  wspinaczkowa  z  opon)  w
miejsce  bezpieczne,  oddalone  od  strefy  gry  w  tenisa.  Teren  placu  zabaw  będzie
wydzielony  i  ogrodzony  ogrodzeniem  panelowym  Decofor  o  wysokości  1,08 m –
stworzy  to  bezpieczną  strefę  dla  przebywania  dzieci.     

6.5. Ogrodzenie  terenu.
Ogrodzenie  terenu  wykonać  z  siatki  plecionej  Resitor - Betafence.  Jest  to  siatka
pleciona  z  zagiętymi  końcówkami,  ocynkowana  i  powleczona  PVC.  Siatka  moco-
wana  jest  do  słupów  okrągłych  i  słupów  podporowych  również  zabezpieczonych
antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie  i  malowanie  metodą  proszkową.  Ogrodzenie
montować  wg.  Zaleceń  producenta  z  zastosowaniem  odpowiednich  elementów
montażowych  (akcesoriów)  gdyż mają  one  bezpośrednio  wpływ  na  trwałość,  solid-
ność  i  stabilność  ogrodzenia.  Ustawienie  i  odległości  ogrodzenia  terenu  przedsta-
wia  odrębny  rys.  nr 1317B-70.  Wysokość  ogrodzenia  wynosi  2,0 m.  W  ogrodzeniu
zamontować  bramę  wjazdową  dwuskrzydłową  Fortinet  o  wymiarach  4,0x1,95 m –
brama  zamontowana  na  odrębnych  słupach.  W  ogrodzeniu  zamontować  również
furtki  wejściowe  jednoskrzydłowe  Fortinet  o  wymiarach  1,0x1,95 m – 3 szt.  oraz
jedną  bramę  dwuskrzydłową  Fortinet  o  wymiarach  3,0x1,95 m.     

6.6. Urządzenia  dodatkowe.
W  odległości  2,0 m  od  linii  bocznej  boiska (od  strony  budynku  OSP)  zamontować
trybunę  stałą  3- rzędową  z  72  miejscami  siedzącymi  firmy  Pesmenpol.  Trybuna
posiada  konstrukcję  stalową  cynkowaną  ogniowo,  podesty,  kratownice,  siedziska
plastikowe  i  barierki  ochronne.  Wymiary  trybuny : długość  14,2 m,  szerokość  2,0
m,  wysokość  całości  1,735 m.

Z  tej  samej  strony  w  równych  odległościach  od  osi  poprzecznej  boiska  ulokować
kabiny  dla  zawodników  rezerwowych  9÷10  osobowa  firmy  Pesmenpol.  Konstrukcja
nośna  wykonana  z  profili  stalowych  cynkowanych  ogniowo,  wykończenie  aluminio-
we,  pokrycie  ze  szkła  akrylowego  o  grubości  3 mm.  Siedziska  plastikowe,  kubeł-
kowe.  Podest  wykończony  aluminiową  blachą  ryflowaną  oraz  sztuczną  trawą.  Ist-
nieje  możliwość  montażu  kółek,  dla  łatwiejszego  transportu  i  przenoszenia  kabin.
Wymiary  kabiny : długość  5 m,  szerokość  1,26 m,  wysokość  2,33 m.
Po  drugiej  stronie  boiska  głównego,  w  odległości  1,0 m  od  linii  boiska  umieścić
istniejące  na  terenie  ławki  parkowe  z  oparciem,  przeniesione  na  czas  robót  w
bezpieczne  miejsce.

6.7. Pozostałe  prace.
Do  pomieszczeń  klubowych  prowadził  chodnik  z  płyt  betonowych.  Po  jego  de-
montażu  wykonać  chodnik  z  kostki  brukowej,  szerokość  zmienna  od  2,76 m  do
1,8 m.  Z  kostki  brukowej  wykonać  również  schody  zejściowe  na  płytę  boiska  sze-
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rokości  2,16 m.  Wykonać  dwa  rodzaje  schodów : pierwsze  (przedłużenie  wyjścia  z
budynku)  z  3  stopniami,  drugie  przy  trybunie  posiadające  7  stopni.  Chodnik  wy-
konać  na  podbudowie  z  15,0 cm  tłucznia  wapiennego,  5,0 cm  piasku  ubijanego  i
wyrównywanego  przed  ułożeniem  kostki.  Chodniki   obłożone  obustronnie   krawęż-
nikami  ogrodowymi  o  wymiarach  8x30x100 cm   ułożonymi  na  ławie  betonowej
(beton  C12/15)  z  odbojem.  Powierzchnia  chodników  wynosi  94,95 m2.

Istniejące  piłkochwyty  zdemontować  na  czas  prac  budowlanych  oraz  zamontować
w  nowym  miejscu.  Odległość  od  linii  boiska  głównego - 10,0 m.

Istniejące  oświetlenie  płyty  głównej  boiska  należy  zdemontować  oraz  wykonać
nowe  oświetlenie  boiska  treningowego – opracowanie  w  projekcie  branży  elektrycz-
nej – projekt  nr  BPK 1317E/2010.

Wykonać  nową  warstwę  nawierzchni  na  istniejącym  korcie  tenisowym  oraz  wyko-
nać  nowy  podział  pól  do  gry   (linie).

Na  terenie  posadzono  młode  drzewka,  które  mogą  utrudniać  prace  budowlane,  w
celu  ich  zachowania  zaleca  się  je  przesadzić.

Na  całej  powierzchni  działki  teren  wyrównać  w  celu  zmniejszenia  widocznej  różni-
cy  pomiędzy  najniższym,  a  najwyższym  punktem  powierzchni  terenu.  Po  uzyska-
niu  jednolitego  poziomu  zasiać  trawnik  parkowy.  Na  terenie  działki  ustawić  kosze
na  śmieci.

7. Warunki  BHP  i  ppo ż.
Realizację robót budowlanych ujętych w projekcie prowadzić pod nadzorem inwestora i
użytkownika oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

1)   Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. nr 207, poz. 2016
wraz z późniejszymi zmianami.

2)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3)   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650  z 2003 r.  ze zmianą w Dz. U. z roku 2007  Nr 49, poz. 330).

4)   Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U.  Nr 191,  poz.
1596  z 2002 r).

5)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

6)   Kodeks pracy, dział 10 „Bezpieczeństwo i higiena pracy" .
7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

9)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr
26, poz. 313 z późniejszymi zmianami). 

11) Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca ręcznych prac transportowych,
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

13) PN-N-18002 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Ogólne wy-
tyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art.226. Informacja o ry-
zyku zawodowym.

14) Przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Teren,  na  którym  wykonywane  będą  roboty  należy  ogrodzić  oraz  oznakować.  W
czasie  prac  budowlano - instalacyjnych  należy  stosować  się  do  przepisów  BHP do-
tyczących  w/w  rodzaju  prac  oraz  stosować  środki  ochrony  osobistej  przez pracow-
ników.

Całość  robót  wymaga  stałego  nadzoru  osób  uprawnionych  do  kierowania  robota-
mi  budowlanymi,  a  ich  wykonanie  przez  pracowników  przeszkolonych do  wykony-
wania  tego  rodzaju  prac.  Plac  budowy  należy  odpowiednio  oznakować  i  zabez-
pieczyć  w  podstawowy  sprzęt  przeciwpożarowy  (gaśnice,  koce  itp.)  oraz  punkt
apteczny  pierwszej  pomocy.
Po zakończeniu prac budowlanych należy usunąć elementy pozostałe po robotach re-
montowych. 
 
UWAGA  OGÓLNA :
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów i wypo-
sażenia,  zostały  użyte  w niniejszym opracowaniu  w celu  określenia  odpowiedniego
standardu wykonania.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych , nie obni-
żających tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększe-
nia kosztów inwestycji ani zmienić idei projektu. Wykonawca może uzyskać akceptację
rozwiązań zamiennych przez projektanta, jednak musi to być poprzedzone pozytywną
opinią Inspektora Nadzoru.
Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta. Jeżeli zastosowa-
ne rozwiązania zamienne wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumen-
tacji,  strona  wnioskująca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  dokonanie  tych  zmian,
związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i
pozwoleń.
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