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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Pan Paweł Kurowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0145/21

adres zamieszkania ul. Cyrkoniowa 5/28, 20-583 Lubiin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-MGS-VGZ-EQI *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Pan Michał Krzysztof Kozak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0113/21

adres zamieszkania ul. Krzywa 18, 24-220 Niedrzwica Duża

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-LYJ-G42-R54 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Pan Michał  Andrzej Mańko o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0292/16

adres zamieszkania  Długie 56C, 20-258 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-WQQ-YB6-I9S *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-12 roku przez:

Pan WOJCIECH LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0683/13

adres zamieszkania ul. HLONDA 10 C / 13, 02-972 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-12-01 do 2021-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-C2U-JKZ-7CJ *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Zakres zamierzenia budowlanego 

Inwestycja zakłada zagospodarowanie działki na funkcje sportowe poprzez budowę  boiska 

do piłki ręcznej plażowej o nawierzchni z piasku płukanego wraz z wyposażeniem i trybunami. 

Ponadto przewiduje się utwardzenie ciągów komunikacyjnych, małą architekturę, ogrodzenie 

boiska sportowego oraz oświetlenie terenu. Opracowaniem objęto teren działek nr. 293/187 i 

293/188 obręb 0001  Podolszyce -Borowiczki, gm. Płock.  W ramach przedsięwzięcia 

projektuje się: 

• Budowę boiska do piłki ręcznej plażowej, 

• Montaż trybun, 

• Budowę ogrodzenia boiska, 

• Budowę sieci oświetlenia terenu, 

• Montaż stałych elementów wyposażenia boiska 

• Budowę sieci odwodnienia linowego boiska 

• montaż ławek, oraz koszy na śmieci, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych 

• utwardzenie terenu 

• nasadzenia roślinności. 

 

2. Cel zamierzenia budowlanego 

Celem inwestycji jest zagospodarowanie części działki na terenie Centrum Sportów 

Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Pn w celu stworzenia przestrzeni rekreacyjnej dla 

mieszkańców miasta Płock. 

 

3. Podstawa opracowania 

2.1    Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem, 

2.2    Aktualna mapa do celów projektowych, 

2.3    Wizja lokalna w terenie,  

2.4    Opinia techniczna z badań podłoża gruntowego, 

2.5    Plan sytuacyjny, 

2.6    Obowiązujące przepisy i normy techniczne. 
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4. Stan istniejący terenu 

 

Teren działki objętej opracowaniem  jest terenem Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu 

Podolszyce Pn w Płocku. Teren przyległy, na którym przewidziana jest inwestycja posiada już 

częściowe zagospodarowanie w postaci: 

- ogrodzonego kortu tenisowego o wymiarach 19m x 36m z nawierzchnią akrylową, 

- ogrodzonego boiska do gry w piłkę siatkową o wymiarach 17m x 26m z nawierzchnia 

poliuretanową, 

- flow park, 

- ciągi pieszo - jezdne z kostki betonowej, 

- chodniki z kostki betonowej, 

- infrastruktura techniczna w postaci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu 

boisk oraz flow parku, 

- infrastruktura techniczna w postaci oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych, chodników i boisk 

oraz flow parku, 

- zagospodarowanie zielenią terenu bezpośrednio przyległego do istniejącego 

zagospodarowania terenu. 

Omawiany teren od strony południowej sąsiaduje ze sztucznie wykonanym nasypem 

ziemnym w kształcie góry użytkowanej gównie zimą do zjeżdżania na sankach oraz z 

wygrodzonym terenem przeznaczonym pod wybieg dla psów. Od strony wschodniej inwestycja 

sąsiaduje z zabudową jednorodzinną, do których dojazd w chwili obecnej odbywa się po 

płytach betonowych. Mniej więcej w połowie linii domów jednorodzinnych przy drodze z płyt 

betonowych od strony terenu przeznaczonego pod inwestycję znajduje się drzewo, które nie 

koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu. 

Teren pod inwestycję w chwili obecnej pokryty jest trawą, w miarę płaski z nielicznymi 

zagłębieniami, w których po deszczu gromadzi się woda. Widoczne są nieliczne porzucone 

pozostałości po materiałach budowlanych różnego pochodzenia. 

 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Podolszyce Północ w Płocku powołany Uchwałą NR 346/XIX/03 Rady Miasta 

Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku.  
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§ 14.  

1) w zakresie przeznaczenia terenów:  

a) usługi sportu i rekreacji w formie obiektów kubaturowych i terenowych urządzeń jako 

podstawowe przeznaczenie terenu;  

b) parkingi, zieleń, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej jako dopuszczalne 

przeznaczenie terenu; 

(…) 

3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenów:  

a) dopuszcza się maksymalnie 15% powierzchni terenu jako powierzchnię zabudowy;  

b) obowiązuje min. 60% powierzchni terenu jako powierzchnia biologicznie czynna;  

c) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych wzdłuż ulic jako ażurowe, o maksymalnej 

wysokości 1,5 m, wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się 

stosowania prefabrykatów;  

4) w zakresie działań dla projektowanej zabudowy: obowiązuje maksymalna wysokość 

zabudowy – 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu;  

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:  

a) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez istniejące wjazdy do adaptacji wyróżnione na 

rysunku planu lub zgodnie z zasadą określoną na rysunku planu;  

b) w ramach terenu obowiązuje zapewnienie liczby miejsc postojowych w dostosowaniu do 

rodzaju obiektów i urządzeń terenowych, obowiązuje organizacja parkingów dla rowerów 

(…) 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 3US dodatkowo ustala się:  

a) dopuszcza się podział terenu na dwie działki w taki sposób aby każda z nich posiadała 

obsługę komunikacyjną zgodną z zasadą określoną na rysunku planu,  

b) zaleca się urządzenie ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu,  

c) dla projektowanej zabudowy dopuszcza się zwiększenie jej maksymalnej wysokości do 

12,0m od poziomu terenu do kalenicy dachu; 

 

Zachowano zasady oraz parametry obowiązujące na danym terenie. 
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1.Urządzenia budowlane związane z projektowanym obiektem budowlanym 

Boisko sportowe wyposażone będzie w projektowaną sieć odwadniającą w formie drenażu 

podziemnego. 

Zaprojektowano odwodnienie boiska sportowego piaszczystego o powierzchni murawy z 

trawy naturalnej 0,0594ha. Sieć drenażu podziemnego z równoległym względem siebie 

układem drenów, rozstaw co 6m. Rurociągi drenarskie PVC-U Dz 80mm z filtrem PP. 

Głębokość ułożenia sączków 70cm z zachowaniem spadku minimalnego 0,5% w kierunku 

zbieraczy. Spadek przewodów zbierających PP Dz 160x6,2mm SN10, według części 

rysunkowej projektu. Wypełnienie rowków drenarskich obsypką filtracyjną o grubości 30cm 

aż do poziomu warstwy nośnej boiska. Obsypka drenów z kruszywa płukanego o uziarnieniu 

16-32 mm. Łączenie drenów z przewodami zbierającymi poprzez zastosowanie trójników 

instalacyjnych. Na poszczególnych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej przewidziano 

studzienki drenarskie PP-B z osadnikiem. Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej do 

istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej na działce inwestora. Obliczona ilość 

odprowadzanych wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej wynosi 5,21l/s. 

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne drenarskie S1 i S2 o średnicy 400mm PP-B z 

osadnikiem o pojemności 35l oraz 75l. Studzienki z włazem żeliwnym klasy D400. Włączenie 

zbieraczy do studzienek połączeniowych należy wykonać przy użyciu wkładek „in situ”. Rura 

trzonowa studzienek z PP-B klasy SN8 z możliwością wykonywania dodatkowych wlotów 

poprzez uszczelki „in-situ”. Projektowane studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2. 

 

6.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Wody opadowe i roztopowe zostaną oprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej 

znajdującej się na działce Inwestora 

 

6.3.Układ komunikacyjny 

Projektowany układ komunikacji w obszarze opracowania nawiązuje do istniejącej drogi 

publicznej od strony wschodniej oraz do istniejących ścieżek spacerowych znajdujących się na 

działce opracowania. Układ komunikacyjny jest spójny i zachowuje ciągłość z istniejącymi 

ciągami pieszo-jezdnymi.  

 

6.4.Sposób dostępu do drogi publicznej 
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Realizacja przedmiotowej inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej od strony 

wschodniej (ul. Ofiar Katynia) 

 

6.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 

Projektowane sieci oświetlenia terenu. 

Oświetlenie będzie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych LED umieszczonych 

na słupach o wysokości 4. Zasilanie słupow wykonać kablem typu YKY 5x16mm2. 

Przewidziano 5 słupow stalowych, ocynkowanych, wyposażone w oprawy typu parkowego 

LED o mocy 35W, strumieniu świetlnym min 3825 lm, temperaturze barwowej 4000K. 

Oprawy oświetleniowe muszą być takie same jak istniejące na terenie Centrum Sportow 

Ekstremalnych. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach typu F150/200, o 

wymiarach 0,3x0,3x1,5m 

Należy wykonać uziemienie ostatniego projektowanego słupa do wartości 10Ω. 

 

Z uwagi na projektowanie sieci i urządzenia branży sanitarnej i elektrycznej, ww. 

parametry techniczne przedstawiono w części technicznej projektu budowlanego. 

 

6.6.Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Ukształtowanie terenu – teren działki jest terenem płaskim. Realizacja inwestycji 

nieznacznie wpłynie na zmianę ukształtowania działek poprzez częściową niwelacje ziem.  

 

Układ zieleni – na działce nie występują nasadzenia w formie krzewów lub drzew. Jedyne 

drzewo zlokalizowane jest po wschodniej stronie działki i nie koliduje z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu.  Powierzchnia nieutwardzona porośnięta jest trawą. 
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7.  Zestawienie podstawowych parametrów nowoprojektowanych obiektów: 

l.p. Nazwa pozycji j.m. ilość 

1. Nawierzchnia z piasku płukanego m2 594 

3. Nawierzchnia z kostki brukowej m2 639 

7. Piłkochwyt mb 102 

8. Trawnik m2 1236 

 

 

7.1  Zestawienie powierzchni  

• Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów – 1233 m2 

• Całkowita powierzchnia działek nr. 293/187 i 293/188 – 12604 m2 

• Powierzchnia biologiczna działek objętych opracowaniem (dz. nr. 293/187 i 

293/188 )–  10360 m2 

• Udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej –  82%. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 

Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Wyznaczenie granicy oddziaływania oparto również o rozporządzenie dotyczące warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Obszar oddziaływania obiektów objętych niniejszym opracowaniem ogranicza się do działki, 

na której zostaną zrealizowane prace. 

 

9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno zapalne oraz 

muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

10. Przyjęte założenia realizacyjne 

Metoda wykonawstwa – systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadającej 

uprawnienia do kierowania budową. 
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OPIS ARCHITEKTONCZNO-BUDOWLANY 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektuje się obiekt rekreacyjno-sportowy należący do kategorii V. 

 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt przeznaczony jest do gry w piłkę plażową ręczną dla mieszkańców miasta 

Płock. 

 

2.2 Program użytkowy 

Program użytkowy obejmuje: 

• boisko do piłki ręcznej plażowej o wym. pola gry 27x12m i nawierzchni z piasku, 

• piłkochwyty z siatki stalowej powlekanej PCV, 

• sieć odwadniającą boiska w postaci drenażu, 

• utwardzenie terenu przy boisku wraz ze zjazdem z działki, 

• montaż urządzeń małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, tablic 

informacyjnych, stojaków rowerowych, 

• montaż trybun sportowych 

• oświetlenie terenu. 

 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Funkcja sportowa terenu objętego opracowaniem nie ulega zmianie. Na terenie objętym 

opracowaniem projektuje się: 

- boisko do gry w piłkę ręczną plażową o wymiarach 33m x 18m 

- wyposażenie boiska w bramki systemowe wraz z siatką, linie do wyznaczenia pola gry, 

- systemowe ogrodzenie - piłkochwyty z siatki stalowej o wysokości zgodnej z istniejącymi 

boiskami do tenisa i siatkówki - wysokość 5,10 m, z furtką umożliwiającą wejście na teren 

boiska i bramą wjazdową umożliwiającą dojazd pojazdów ciężarowych i dostawczych w celu 

umożliwienia wymiany, uzupełnienia lub dezynfekcji piasku w polu do gry.  

- utwardzone ciągi komunikacyjne w postaci chodnika i ciągu pieszo-jezdnego wraz z opaską 

wokół boiska o szer. 50cm 

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz boiska za pomocą 5 sztuk latarni.  
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- trybuny sportowe na 52 miejsca siedzące. 

- urządzenia małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe - należy zachować 

formę architektoniczną, zbliżoną do istniejących urządzeń na zagospodarowywanym terenie, 

- tablicę informacyjną wraz z regulaminem użytkowania boiska do piłki ręcznej plażowej - 

należy zachować typ tablicy i formę regulaminu, zbliżoną do istniejących tablic na 

zagospodarowywanym terenie, 

- tablicę z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków pochodzących  

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” -należy zachować typ tablicy i formę 

regulaminu, zbliżoną do istniejących tablic na zagospodarowywanym terenie, 

- wykonanie odwodnienia boiska i terenu do niego przyległego  

 

4. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie doświadczenia projektanta i jakościowych badań geotechnicznych, warunki 

gruntowo-wodne określono jako proste, a inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Nie ma potrzeby wykonywania szczegółowych badań geotechnicznych. 

 

 

 

 

 

 

5. Parametry techniczne projektowanych obiektów budowlanych 

 

5.1 Boisko do piłki plażowej ręcznej  

Zaprojektowano boisko do piłki ręcznej plażowej o wymiarach 12x27m oraz strefę 

bezpieczeństwa o szer. 3m. Wymiar całkowity: 18x33m 

 

Nawierzchnia boiska 

Zaplanowano budowę boiska o nawierzchni z piasku. Parametry piasku powinny być zgodne z 

wytycznymi Polskiego Związku Piłki Ręcznej w zakresie plażowej piłki ręcznej.   
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Pod całą powierzchnią boiska należy wykonać drenaż w warstwie ze żwiru. Wyrównany teren 

obłożyć geowłókniną, która wyeliminuje chwasty, itp. Następnie koryto  wypełnić świeżym  

piaskiem  płukanym,  nie  pylącym,  o  frakcji  0-2  mm. i  wygładzić teren.  

Jako warstwę dynamiczną nawierzchni zastosować kruszywo piasek o frakcji od 0 do 2 mm o 

grubości 30cm. Piasek nie może być gruboziarnisty oraz nie może zawierać kamieni i innych 

niebezpiecznych cząsteczek.  Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, aby nie 

przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć. 

 

Warstwy konstrukcyjne 

− grunt rodzimy z drenażem w warstwie ze żwiru filtracyjnego  

− geowłóknina (włókniną polipropylenową z termicznie utwardzonych włókien ciągłych, nie  

zmieniającą swoich właściwości z upływem czasu i pod wpływem czynników atmosferycznych 

min. 150g/m2)  

− warstwa z piasku - gr. 40 cm  

 

Obrzeża betonowe  

 

Należy wykonać obrzeża betonowe wokół przestrzeni pokrytej nową nawierzchnią. Obrzeża 

betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeża posadawiać na ławie  

z betonu wylewanego klasy niż niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości 

min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górna 

powierzchnia ław musi być wykonana ze spadkiem.  

 

Wyposażenie boiska do piłki ręcznej: 

a) bramka o wym. 200 x 300 cm(2 szt.) 

 

Na środku linii końcowych ustawione są bramki o wymiarach wewnętrznych: szerokość 3 

m i wysokość 2 m. Bramki muszą być pewnie zamocowane (zakotwiczone) w piasku. Sposób 

zamocowania nie może stwarzać zagrożenia dla zawodników. 

Słupki bramki są na stałe połączone poziomą poprzeczką i muszą być ustawione tak, aby 

tylne krawędzie słupków pokryły się z zewnętrznymi krawędziami linii bramkowych. Słupki i 

poprzeczka bramki o profilu owalu o średnicy 8 cm. Bramka musi mieć siatkę umocowaną w 

ten sposób, aby piłka rzucona do bramki pozostawała w niej. 
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b) siatka polietylenowa do bramki do piłki ręcznej (2 szt.), 

c) fundament pod słupki z betonu klasy B15, z tulejami stalowymi (4 szt.) 

d) linie do wyznaczania pola gry, wraz z elementami mocującymi – polipropylenowe o szer. 

5cm, kolor niebieski. 

 

Zdj. 1 Bramka o wymiarach 3x2m - zdjęcie poglądowe  
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5.2 Odwodnienie liniowe 

Zaprojektowano odwodnienie liniowe na odcinkach prostych na boisku do piłki ręcznej 

plażowej oraz na terenie przyległym – zgodnie z rys. Z01 Plan zagospodarowania terenu.   

 

 

5.3 Piłkochwyt 

Ogrodzenie boiska wykonane jest ze słupków stalowych i siatki stalowej o wysokości zgodnej 

z istniejącymi boiskami do tenisa i siatkówki - wysokość 5,10 m, zamontowanej na słupach o 

długości ok. 6 m. W piłkochwytach zamontowano furtkę umożliwiającą wejście na teren oraz 

bramą techniczną umożliwiającą dojazd pojazdów ciężarowych i dostawczych w celu 

wymiany, uzupełnienia lub dezynfekcji piasku w polu do gry. Kolor piłkochwytów : RAL 6001 

 

- Długość ogrodzenia boiska wynosi 102m; 

- Wysokość ogrodzenia wynosi 5,10m; 

- Wymiary skrzydeł furtki wejściowej na boisko – szer. 1,00 m – 1 szt.; 

- Wymiary bramy wejściowej / wjazdowej na boisko – szer. 3,00m – 1 szt.; 

 

Słupki 

Słupki ogrodzenia kratowe o wymiarach 80x80x3 mm dla ogrodzenia powtarzalnego oraz o 

wymiarach 100x100x3 mm dla furtki i bramy wjazdowej. Słupki stalowe ocynkowane 

ogniowo, malowane proszkowo. Podstawowy rozstaw osiowy słupów ogrodzenia 2,68 m. 

Całkowita wysokość słupa 6000mm, wysokość ogrodzenia 5150mm. 

Montaż ogrodzenia w narożnikach nie wymaga stawiania dodatkowych słupów, deformowania 

paneli czy łącznia ich poza słupem. 

 

Panel stalowy 

Wypełnienie ogrodzenia z paneli wykonanych z drutów stalowych – podwójnych poziomach 

śr. 8mm (co 200mm) i pojedynczych pionowych śr. 6mm(co 50 mm). Planowaną wysokość 

ogrodzenia uzyskuje się poprzez zestawianie dwóch paneli o wysokości 2030mm i jednym o 

wysokości 1030. Panele Proste 2D instaluje się do szerszego boku słupa za pomocą specjalnych 

obejm  Na jeden słup należy zastosować 15 obejm podtrzymujących panele. 
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Furtka i brama 

Furtka jednoskrzydłowa. Skrzydło wykonane ze stalowej ramy z profilu zimnogiętego. 

Wypełnienie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem. Furtka 

wyposażona w zestaw zawiasowo- zamkowy. 

Konstrukcja furtki w tzw. wykonaniu bezpiecznym tzn. uniemożliwiająca zakleszczenie 

palców dłoni pomiędzy obramowaniem skrzydła furtki a słupkami ogrodzenia. Prześwit 

pomiędzy dolnym pasem furtki a nawierzchnią 7 cm. 

 

Fundamenty ogrodzenia 

Fundamenty z betonu klasy C25/30, prostokątne o wymiarach 50x50cm dla słupów panelu 

powtarzalnego i 60x60cm dla słupów furtki i bramy oraz o głębokości 85 cm posadowione 15 

cm poniżej powierzchni terenu. Słupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego 

zalewania lub w inny sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Beton wytwarzany wyłącznie 

na wytwórni. 

 

Zdj. 2 Piłkochwyt z siatki stalowej - zdjęcie poglądowe 
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5.4 Utwardzenie terenu 

Projektuje się utwardzenie terenu kostką brukową betonową bezfazową gr. 6 cm na ciągach 

pieszych i na opasce wokół boiska oraz o gr. 8cm na ciągach pieszo-jezdnych.  Teren 

utwardzony stanowi alejka łącząca drogę dojazdową według rysunku technicznego z 

istniejącym zagospodarowaniem terenu. 

Należy zachować rodzaj i typ materiałów jak istniejące na zagospodarowywanym 

terenie. Przy boisku od jego stron, które nie komunikują się z ciągami komunikacyjnymi 

należy wykonać opaskę z kostki betonowej takiej jak ciągi komunikacyjne o szerokości 0,5m 

z obrzeżami chodnikowymi. Zakończenie ciągów komunikacyjnych na granicy 

nieruchomości o nr ewid 293/187 powinno być wykonane poprzez ułożenie krawężnika 

chodnikowego do wysokości projektowanych ciągów komunikacyjnych z jednoczesnym 

zniwelowaniem różnicy wysokości pomiędzy projektowanym ciągiem a istniejącą 

nawierzchnią tak, aby nie tworzyć barier architektonicznych. 

 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego dla ciągów pieszych: 

− kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 cm bezfazowa, w kolorze istniejącej 

kostki brukowej, gr. 6 cm, 

− podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm, 

− 15 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego 

hydraulicznie cementem, klasa wytrzymałości C3/4, 

− 10 cm – w-wa odcinająca z piasku średniego. 

 

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h=35 cm.  

 

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego: 

− kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 cm bezfazowa, szara gr. 8 cm, 

− podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 4 cm, 

− górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cn 

− dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0,63mm, gr.12cm 

− Warstwa gruntu odprowadzona do nośności G1 
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Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni chodnika h=42 cm.  

 

Konstrukcja obrzeży 

Zaprojektowano obrzeże betonowe 5x20 cm na podsypce cem.-piaskowej  

i ławie betonowej 12x5 cm. 

 

Roboty ziemne.  

Przed wykonaniem właściwych robót ziemnych należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej 

ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

Przewidziano do wykonania 80% robót mechanicznie i 20% robót ręcznie. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien być 

nie mniejszy niż 1,0 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placyków, alejek oraz opaski 

za boiskiem sportowym. 

 

5.5 Urządzenia małej architektury 

a) ławka drewniana bez oparci  - 18 szt. 

Ławka o dł. 196cm  i szerokości 45cm i wysokości 45cm. Wykonana z desek  z drewna 

krajowego - świerk. Konstrukcja ławki stal nierdzewna. Ławka fundamentowana za pomocą 

kotw do fundamentów o głębokości 40cm i szer. 20x20xm według rysunku technicznego. 

Fundamenty należy wykonać z klasy co najmniej B-20 na głębokości min. 0,15m - 

zapewniającej stabilność konstrukcji. 

 

Rysunek poglądowy ławki  
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b) kosze na śmieci – 3 szt. 

Kosze wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo wyposażone we wkład z 

blachy ocynkowanej. Wymiary: 32cmx32cmx80cm. Kosz fundamentowany za pomocą kotwy 

do fundamentu o głębokości 40cm i szer. 20x20xm według rysunku technicznego. Fundamenty 

należy wykonać z klasy co najmniej B-20 na głębokości min. 0,15m - zapewniającej stabilność 

konstrukcji. 

 

 

Rysunek poglądowy 

 

 

 

c) stojaki rowerowe – 6 szt. 

Stojak rowerowy wykonany ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo z kształtowników 

60x40 mm. 

Lokalizacja stojaków rowerowych została podzielona na dwie grupy po 3 sztuki. Każdy z 3 

stojaków oddalony od siebie w odległości 70cm.  

Fundamentowanie przez wbetonowanie na głębokości ok 40cm i szer.20cm 

Wysokość - 80 cm (plus kotwa do wbetonowania) 

Szerokość - 80 cm 

Fundamenty należy wykonać z klasy co najmniej B-20 na głębokości min. 0,15m - 

zapewniającej stabilność konstrukcji. 
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Rysunek poglądowy 

 

d) trybuny sportowe 

Trybuny wolnostojące – niefundamentowane 

 

Charakterystyka techniczno – materiałowa 

Typ trybuny Zewnętrzna, demontowalna, niezadaszona  

Rozstaw osiowy siedzisk 52 cm 

Głębokość rzędu 85 cm  

Różnica poziomów między podestami 20 cm  

Rodzaj podestu Kraty WEMA  

Szerokość wejść >120 cm  

Kolor barierek Malowane proszkowo RAL 7035 

 

Na terenie inwestycji projektuje się trybunę sportową o wymiarach 1030 x 2,3 m, z siedziskami 

plastikowymi. W skład trybuny wchodzą: ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod siedziska, 

podest oraz siedziska. Rama poprzeczna, wykonana z profili stalowych zamkniętych 50x40 

mm, 40x40 mm gat. S235 oraz blach gorącowalcowanych o grubościach 3 mm i 5 mm.  
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Do ram poprzecznych montowane są łączniki, które wykonane są z profilu stalowego 

zamkniętego 60x40 mm gat. S235. Łączniki posiadają blachy mocujące, za pomocą których są 

mocowane do ram. Rama poprzeczna również posiada blachy mocujące, do których 

montowane są wsporniki pod siedziska. Wsporniki wykonane są z tego samego profilu co 

łączniki oraz dodatkowo mają zaspawane ceowniki stalowe 20x40x20 mm gat. S235 do których 

montowane są siedziska. Ramy montowane do siebie w rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. 

Bezpośrednio do konstrukcji trybuny przykręcane są kraty pomostowe wyciskane typ 

KW/33x44/30x2. 

Całość konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo (stopień 

oczyszczenia elementów SA 2,5). Siedziska plastikowe, z podwójnym oparciem (wykonanie 

trudno zapalne) w kolorze zielonym, zbliżonym do RAL 6001. Trybuna wyposażona jest w 

stopnie pośrednie oraz bariery ochronne, wykonane z rury o średnicy 35 mm. 

Trybuny wykonane są zgodnie z normami PN-EN 13200-1, PN-EN 13200-3:2006. Posiadają 

certyfikat zgodności uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. 

 

Rysunek podglądowy 

 

e) tablica informacyjna – 1 szt. 

Tablica informacyjna ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo Wymiary: 

200cmx60cmx10cm. Należy zachować formę architektoniczną, zbliżoną do istniejących 

urządzeń na zagospodarowywanym terenie.  

Fundamentowanie: 
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Fundamenty pod konstrukcje wsporcze tablic informacyjnych należy wykonać z klasy co 

najmniej B-20. Fundamenty wykonane na głębokości min. 0,15m - zapewniającej stabilność 

konstrukcji. Fundamenty o głębokości 80cm i szer.20x20cm 

Rysunek poglądowy 

 

 

 

d) tablica z informacją o dofinansowaniu – 1 szt. 

Tablica informacyjna ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo Profil 50x50mm, płyta 

aluminiowo-kompozytowa, folia samoprzylepna z laminatem. Wymiary płyty: 

90cmx70cmx10cm. Wysokość tablicy 200cm. 

Fundamentowanie: 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze tablic informacyjnych należy wykonać z klasy co 

najmniej B-20. Fundamenty wykonane na głębokości min. 0,15m - zapewniającej stabilność 

konstrukcji. Fundamenty o głębokości 80cm i szer. 20x20cm. 

 

Na tablicy należy umieścić zapis: 
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Rysunek poglądowy 

 

Rysunek poglądowy 

 

5.6 Projektowane nasadzenia zieleni 

Projektuje się nasadzenia drzew, krzewów i bylin wzdłuż utwardzeń terenu, 

według rysunku technicznego.  

 

 
 

Zadanie pn.:  
„ Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z elementami małej architektury  

oraz oświetleniem”  
zostało zrealizowane przy pomocy środków pochodzących  

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2021” 
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Szata roślinna: 

• Drzewa liściaste        11szt 

• Drzewa iglaste         14 szt 

• Krzewy ozdobne        350m2 

• Murawa trawnikowa        1240m2 

 

Szczegółowy opis i rysunek nasadzeń  według projektu zieleni.  

 

5.7 Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót budowlanych i terenowych należy odtworzyć zniszczoną zieleń w 

miejscach przyległych i zakolach w postaci obsiania terenu trawą. 

 

Przygotowanie podłoża pod wysiew trawy: 

- nawiezienie humusu i kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) będzie 

dowieziona z zewnątrz. Powinna być zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m 

wysokości. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2 % części organicznych. Humus 

powinien być wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. Ziemia 

urodzajna powinna odpowiadać następującym kryteriom: optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja 

piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 , zawartość 

potasu (K2O) > 30 mg/m2 , kwasowość pH ≥ 5,5.  

- wysiew ręczny lub automatyczny mieszanki trawnikowej, 

- jednokrotne nawożenie podłoża nawozem trawnikowym mineralnym, 

- jednokrotne zagęszczenie podłoża walcem gładkim, 

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezpośrednio po zasianiu. 

 

Parametry i zalecenia jakościowe mieszanki trawnikowej 

Należy stosować nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowych mieszanek, 

odpowiednich dla trawników rekreacyjnych, intensywnie użytkowanych. Mieszanka traw 

powinna mieć przeznaczenie do zakładania trawników o intensywnym użytkowaniu, powinna 

charakteryzować się dużą tolerancją na wydeptywanie, wysokie temperatury, suszę oraz 

wysoką wytrzymałością na mróz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawić się 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw Nr 120 z dn. 10.07.2003 r. 

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego. W skład inwestycji wchodzi budowa 

piłkochwytów, montaż elementów małej architektury, budowa drenażu pod boiskiem sportowym, 

montaż trybuny sportowej, oświetlenie terenu, utwardzenie terenu na działkach nr: 293/187 i 

293/188 położonej w m. Płock obręb 0001 Podolszyce-Borowiczki. 

 

1. Zakres robót 

 

• boisko do piłki ręcznej plażowej o wym. pola gry 27x12m i nawierzchni z piasku, 

• piłkochwyty z siatki stalowej powlekanej PCV, 

• instalację odwadniającą boiska w postaci drenażu, 

• utwardzenie terenu przy boisku wraz ze zjazdem z działki, 

• montaż urządzeń małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, 

stojaków rowerowych, 

• montaż trybun sportowych 

• oświetlenie terenu. 

 

Kolejność wykonywania robót: 

• roboty ziemne – wykonanie fundamentów, 

• wykonanie nawierzchni boiska sportowego 

• montaż bramek  

• montaż ogrodzenia boiska sportowego 

• utwardzenie terenu 

• ustawienie trybuny na utwardzonym terenie 

• montaż elementów małej architektury 

• nasadzenie roślinności 

 

2. Wykaz obiektów istniejących 



3 

 

Teren działki objętej opracowaniem  jest terenem Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu 

Podolszyce Pn w Płocku. Teren przyległy, na którym przewidziana jest inwestycja posiada już 

częściowe zagospodarowanie w postaci: 

- ogrodzonego kortu tenisowego o wymiarach 19m x 36m z nawierzchnią akrylową, 

- ogrodzonego boiska do gry w piłkę siatkową o wymiarach 17m x 26m z nawierzchnia 

poliuretanową, 

- flow park, 

- ciągi pieszo - jezdne z kostki betonowej, 

- chodniki z kostki betonowej, 

- infrastruktura techniczna w postaci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu 

boisk oraz flow parku, 

- infrastruktura techniczna w postaci oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych, chodników i boisk 

oraz flow parku, 

- zagospodarowanie zielenią terenu bezpośrednio przyległego do istniejącego 

zagospodarowania terenu. 

Omawiany teren od strony południowej sąsiaduje ze sztucznie wykonanym nasypem 

ziemnym w kształcie góry użytkowanej gównie zimą do zjeżdżania na sankach oraz z 

wygrodzonym terenem przeznaczonym pod wybieg dla psów. Od strony wschodniej inwestycja 

sąsiaduje z zabudową jednorodzinną, do których dojazd w chwili obecnej odbywa się po 

płytach betonowych. Mniej więcej w połowie linii domów jednorodzinnych przy drodze z płyt 

betonowych od strony terenu przeznaczonego pod inwestycję znajduje się drzewo, które może 

kolidować z planowanym zagospodarowaniem terenu. 

Teren pod inwestycję w chwili obecnej pokryty jest trawą, w miarę płaski z nielicznymi 

zagłębieniami, w których po deszczu gromadzi się woda. Widoczne są nieliczne porzucone 

pozostałości po materiałach budowlanych różnego pochodzenia. 

Wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego znajdujące się na działce, przebiegają min. 1m od 

planowanej inwestycji. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  

• brak elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:  

- upadek z wysokości osób wykonujących dane prace budowlane, 

 - uderzenie przedmiotem spadającym z rusztowania,  
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- przewrócenie się rusztowania,  

- porażenie prądem przy obsłudze maszyn i urządzeń.  

Rusztowania powinny mieć dostateczną wytrzymałość oraz odpowiednią powierzchnię do pracy 

ludzi, składowania materiałów i narzędzi. Należy je stawiać na stabilnym podłożu. Pomosty 

robocze wzniesione ponad 2,0 m powinny posiadać bariery ochronne z poręczą na wysokość 

1,10 m i poręcze pośrednie na wysokości 0,60 m oraz deskę burtową o wysokości 0,15 m. 

Roboty murowe należy wykonywać z rusztowań pomocniczych lub stałych pomostów. 

Stanowiska robocze i pomosty nie należy przeciążać składowanym materiałem. Roboty 

ciesielskie można wykonywać przy pomocy drabin przystawnych do wysokości 3,0 m; przy 

impregnowaniu drewna należy stosować środki ochrony osobistej. Roboty zbrojarskie powinny 

być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami. Zabronione jest cięcie 

nożycami ręcznymi i ręczne gięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm. Transport pionowy za 

pomocą żurawia powinien odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

4.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

• stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

budowy dotyczących nadmiaru hałasu, wibracji, 

• utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,  

• materiały łatwo palne składować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich, 

• materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

4.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej, przez ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

4.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy: 

• personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

• zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 

sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie, 

• prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić 

dopiero po ich wyłączeniu. 

4.4. Zagrożenia występujące przy robotach drogowych 
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4.4.1. Roboty ziemne 

• powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, 

• w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze, 

• pracownicy obsługujący ubijaki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej niż co pół 

godziny, 

• przy realizacji wykopów mogą wystąpić niewłaściwe nachylenia skarp wykopów, 

składowania urobku zbyt blisko krawędzi skarp wykopów, zalania wykopu wodą 

opadową lub z uszkodzonego wodociągu, braku lub niewłaściwe zabezpieczenia 

wykopów przed dostępem osób postronnych, braku lub niewystarczającej ilości drabin 

zejściowych do wykopów, braku lub niedostatecznej ilości barierek ochronnych oraz 

kładek dla pieszych, ruchu sprzętu ciężkiego i pojazdów samochodowych w strefie 

niebezpiecznej wykopu, 

• podczas używania urządzeń zasilanych energią elektryczną bez właściwego 

zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunków atmosferycznych (opady) oraz 

przez kontakt ze sprzętem osób nieupoważnionych, 

• skarpy o dużych spadkach mogą być przyczyną stoczenia się sprzętu, materiałów lub 

upadku ludzi, 

• podczas pracy sprzętu ze względu na: niewłaściwy montaż albo demontaż ciężkich 

elementów, nieprzestrzeganie wymaganych odległości od krawędzi wykopów, 

przebywanie osób pomiędzy krawędzią wykopu i koparką, obecność zbędnych osób w 

strefie niebezpiecznej, nieprawidłowy załadunek i rozładunek materiałów, 

• zagrożenie ruchem pojazdów nie związanych z budową. 

 

4.4.2. Roboty związane z budową nawierzchni: 

• przy wałowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu kół walca, wykonywaniu 

robót uzupełniających lub zwilżaniu wodą kół walca, prace te należy wykonywać ręcznie, 

stojąc z boku pracującego walca drogowego, 

• pojazdy mechaniczne używane do transportu materiałów budowlanych, należy 

wyposażyć w sygnał dźwiękowy, który uruchamiany jest w momencie jego cofania, 

• prace przy oznakowaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu 

kołowego, powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 

asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 

lub życia ludzkiego. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
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Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzana w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a 

na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenie wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bhp dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielanie pierwszej pomocy. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiedni kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy. 

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

• niewłaściwa organizacja pracy. 
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6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego, 

• wady materiałowe czynnika materialnego, 

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego. 

6.3. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

6.4. Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie  

niebezpiecznych 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami, obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodne z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 






