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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 
 
 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane        

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 

projekt: 

 

Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal  

na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni. 

Gdynia, ul. Rozewska 33, dz. nr 3420, 3407, 3418, obręb Chylonia 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA  

 

OPIS TECHNICZNY 

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy Szkołą Podstawową nr 40 im. K.O. 

Borchardta 81-055 Gdynia ul. Rozewska 33, a INDOM Mieczysław Tkaczyk, ul. Ogrodowa 5,  

80-297 Banino. 

 

4.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska do piłki nożnej oraz budowy 

bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej obręb 

Chylonia w  Gdyni.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania 

i układu przestrzenno-funkcjonalnego działki, na której zlokalizowana jest inwestycja oraz 

rozwiązań techniczno-materiałowych. 

 

W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: 

• wykonanie prac demontażowych 

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu 

• wykonanie robót ziemnych 

• wykonanie boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej  

• montaż nowych bramek 

• wykonanie bieżni okólnej oraz odcinka sprinterskiego - nawierzchnia poliuretanowa  

• wykonanie skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia 

wypełniona piaskiem 

• dostawa i montaż piłkochwytów 

• montaż tablicy informacyjnej, siedzisk sportowych i śmietników 

• wykonanie oświetlenia – wg odrębnego opracowania 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

• wykonanie nawierzchni trawiastej 

• prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu 

 

Szczegółowy opis prac oraz zastosowane materiały wykończeniowe i wyposażenie 

według załączonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji 

technicznych.  
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4.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie z maja 2020 

• Mapa do celów projektowych. Skala 1:500.  

• Wypisy z rejestru gruntów  

• Przepisy i normy związane. 

 

4.4 RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projekt będący przedmiotem opracowania polega na przebudowie boiska do piłki 

nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz budowie okólnej bieżni z odcinkiem sprinterskim 

i skoczni do skoku w dal.  

Projekt nie wpływa negatywnie na sąsiednie budynki, nie ogranicza możliwości 

użytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, nie narusza interesów osób trzecich. 

Zagospodarowanie działki nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny 

i zdrowia użytkowników. Projektowany obiekt nie został zaliczony do inwestycji mogących 

pogorszyć stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę Inwestora. 

 

4.5 LOKALIZACJA 

Teren budowy zlokalizowany jest w Gdyni, przy ul. Rozewskiej – obręb Chylonia. 

Inwestycja położona jest na działkach nr 3420, 3407 i 3418. Działka jest własnością Gminy 

Miasta Gdynia. Dla wyżej wymienionej działki nie obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzją nr RAA.6733.1.29.2020.WGN-558/33 z dnia 10 

lipca 2020r na obszarze objętym opracowaniem ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego. 

Przeprowadzone postępowanie wykazało, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi. 

 

4.6 STAN ISTNIEJĄCY 

4.6.1 Dane liczbowe 

Na obszarze opracowania znajduje się: 

• Boisko piaszczyste do piłki nożnej o wymiarach 50,65 x 31,75 m i powierzchni 

całkowitej ok. 1603 m2 

• Bieżnia o wymiarach 58x2 m i powierzchni 116 m2 

• Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o długości 30 m oraz zeskok o wymiarach około 

9 x 2,9 m  

• Piłkochwyty z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4 m i długości ok. 32 m – 2 sztuki 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

6 

4.6.2 Układ funkcjonalno-przestrzenny 

Teren inwestycji znajduje się w północno - zachodniej części działki. W obszarze 

opracowania znajduje się obecnie boisko do piłki nożnej o nawierzchni piaskowej wyposażone 

w dwie bramki. Oś podłużna boiska wyznacza wschód-zachód z niewielkim odchyleniem w 

kierunku północnym. Za bramkami zamontowane są piłkochwyty. Wzdłuż jednego z dłuższych 

boków boiska zlokalizowana jest bieżnia oraz skocznia do skoków w dal. Teren nieoświetlony. 

Dojście z budynku szkoły istniejącym ciągiem pieszym. Dojazd od strony północnej z ul. 

Rozewskiej przez istniejącą bramę.  

Budynek szkoły znajduje się w północno wschodniej części terenu opracowania. W 

części południowej dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej – większe do koszykówki oraz 

mniejsze do tenisa. W zachodniej części zlokalizowany jest plac zabaw. Istniejące ciągi piesze 

oraz place manewrowo-parkingowe. Dookoła terenu szkoły ogrodzenie stalowe.  

Od strony północnej działka graniczy z ul. Rozewską, a od strony południowo - 

zachodniej  z ul. Raduńską. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się budynki niskiej 

oraz średniowysokiej zabudowy mieszkaniowej oraz zieleń i drzewa wysokie.  

 

Układ funkcjonalno-przestrzenny wg rys. nr 1. 

 

Fot. Istniejące boisko do piłki nożnej 
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4.6.3 Istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe 

Nawierzchnia boiska: 

Istniejące boisko do piłki nożnej ma wymiary 50,65 x 31,75 m oraz nawierzchnię 

przepuszczalną dla wód opadowych o konstrukcji piaskowej - wokół boiska obrzeża betonowe. 

Do wykonania: 

W miejscu na którym wykonywane będą prace ziemne należy zebrać i wywieźć 

wierzchnią warstwę gruntu o gr. 15-20 cm, wykonać odpowiednią podbudowę i na tak 

przygotowanej powierzchni wykonać nawierzchnię zgodnie z zagospodarowaniem terenu oraz 

rysunkami pokazującymi przekroje. 

 

Bramki: 

Boisko wyposażone jest w bramki do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m. Elementy 

wyposażenia wykonane w konstrukcji stalowej z siatką bezwęzłową polietylenową. Bramki do 

demontażu oraz utylizacji.  Projektowany montaż nowego wyposażenia boiska.  

 

Fot. Istniejące bramki 

 

Piłkochwyt: 

Za bramkami od strony wschodniej i zachodniej istniejące piłkochwyty o długości ok. 32 

m i wysokości 4 m. Konstrukcja ze słupów stalowych, siatka stalowa powlekana na linkach 

naciągowych. Stan techniczny zły. Piłkochwyt do demontażu i utylizacji. Projektuje się montaż 

nowych piłkochwytów z siatki PP.  
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Fot. Istniejący piłkochwyt  

 

Bieżnia: 

Wzdłuż południowego boku boiska znajduje się obecnie bieżnia o dł. ok 58 m. 

Szerokość toru ok. 200 cm. Przewidziano rozbiórkę bieżni, demontaż nawierzchni wraz z 

obrzeżami – do utylizacji. Projektuje się wykonanie nowej bieżni okólnej z odcinkiem 

sprinterskim o nawierzchni poliuretanowej.  

 

Skocznia: 

W południowej części terenu opracowania istniejąca skocznia do skoku w dal. Zeskok o 

wymiarach ok. 9 x 2,90 m wypełniony piaskiem. Rozbieg o długości 30 m. Istniejący rozbieg, 

obrzeża betonowe oraz zeskok należy rozebrać.  Projektuje się wykonanie nowego zeskoku z 

bezpiecznymi obrzeżami oraz rozbiegu o nawierzchni poliuretanowej.  

 

4.6.4 Inwentaryzacja zieleni 

W zakresie opracowania przeważa zieleń niska w postaci trawników. Wzdłuż 

północnego ogrodzenia żywopłot z krzewów iglastych - tui. Istniejąca roślinność nie znajduje się 

na obszarze objętym inwestycją. Zakres projektowanych prac nie wpłynie negatywnie na jej 

stan. 
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4.6.5 Infrastruktura podziemia 

Zgodnie z mapą do celów projektowych w miejscu projektowanych nawierzchni nie 

występuje uzbrojenie w sieci techniczne. W bliskości inwestycji przebiega sieć kanalizacji 

sanitarnej - bez zmian. Roboty związane z budową nie będą ingerowały w istniejącą 

infrastrukturę podziemną.  

 

4.7. DOJAZD NA PLAC BUDOWY 

Dojazd do placu budowy planuje się przez istniejącą bramę z ul. Rozewskiej. Po 

zakończeniu prac budowlanych drogę dojazdową doprowadzić do pierwotnego stanu, naprawić 

ewentualne uszkodzenia oraz oczyścić. Waga max. samochodów dowożących materiał 18 ton. 

 

Fot. Brama wjazdowa na teren budowy 

 

4.8 OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH 

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się następujące prace rozbiórkowe: 

• demontaż istniejących obrzeży betonowych boiska – do utylizacji 

• demontaż istniejącej bieżni oraz skoczni do skoku w dal – nawierzchnia oraz obrzeża 

do utylizacji 
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• demontaż bramek do piłki nożnej – do utylizacji 

• demontaż piłkochwytów na krótszych bokach boiska – do utylizacji 

 

Odpadki stałe 

Wykonawca powinien postępować z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane 

w miejscu demontażu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiórki. Powstające w 

trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składować w kontenerach i utylizowane 

zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 701 art. 21). Zakazuje się mieszania 

ewentualnych odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.  

 

4.9 OPIS ROBÓT ZIEMNYCH 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się m.in. następujące roboty ziemne: 

• usunięcie wierzchniej warstwy o gr. 15-20 cm istniejącego boiska z całej powierzchni na 

której wykonywane będą roboty ziemne i wyrównanie poziomu terenu,  wybraną ziemię 

wywieźć.  

• wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych elementów wyposażenia, 

• wykonanie wykopów pod fundamenty obrzeży betonowych 

• wykonanie wykopów pod fundamenty piłkochwytów 

 

4.10 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

4.10.1 Lokalizacja 

Teren opracowania pod projektowane boisko znajduje się w Gdyni, przy ul. Rozewskiej 

33 – obręb Chylonia. Inwestycja położona jest na działkach nr 3420, 3407 i 3418. 

 

4.10.2 Dane liczbowe zakresu ilości prac 

Na terenie działki projektuje się: 

• boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach całkowitych 

40x21 m i powierzchni 840 m2. Wykonanie nakładek elastycznych na obrzeżach 122 

mb. 

• dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 5x2m  bramki – 2 szt.  

• wykonanie nowych piłkochwytów z siatki PP o wys. H=4 m. Dwa piłkochwyty o długości 

L=20 m oraz jeden L=60 m  

• wykonanie oświetlenia – wg projektu branży elektrycznej 

• Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 1 szt 
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• Montaż siedzisk sportowych – 6 miejsc siedzących x 4 sztuki 

• Montaż śmietników – 2 sztuki 

• wykonanie opaski oraz chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 34 m2 

• bieżnię okólną dwutorową o długości ok. 140 m oraz odcinka sprinterskiego o długości 

55 m. Nawierzchnia poliuretanowa o powierzchni 443 m2. Szerokość torów 120 cm. 

• wykonanie skoczni do skoków w dal o szerokości rozbiegu 1,22 m i  długości 30 m o 

nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 37 m2. Zeskocznia o wymiarach 3,00 x 9,00 

m wypełniona piaskiem – powierzchnia 27 m2. 

Wyposażenie skoczni: skrzynka oraz belka do skoku w dal, przykrywy do zaślepiania 

skrzyni. 

• wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni ok. 1428 m2 . 

 

4.10.3 Układ przestrzenno-funkcjonalny 

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej projektuje się na istniejącym 

boisku o nawierzchni piaskowej. Oś podłużna wyznacza kierunek wschód - zachód z niewielkim 

odchyleniem w kierunku północnym. Projekt zakłada wykonanie podbudowy przepuszczalnej z 

kruszywa i ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamontować nowe bramki. Na krótszych 

bokach za bramkami wykonać piłkochwyty z siatki polipropylenowej oraz ułożyć opaskę z kostki. 

Dodatkowy piłkochwyt zaplanowano równolegle pomiędzy bieżnią a skocznią.   

Dookoła boiska zaprojektowano bieżnię okólną dwutorową. Odcinek sprinterski 

równolegle do dłuższego boku boiska. Na południe od bieżni wykonać skocznię do skoku w dal. 

Wykonać podbudowę przepuszczalną z kruszywa i ułożyć nawierzchnię poliuretanowej na 

bieżni oraz rozbiegu. Zeskok wypełniony piaskiem. 

W północno wschodniej części zakresu opracowania wykonać nawierzchnię z kostki 

pomiędzy bieżnią a istniejącym ciągiem pieszym. Chodnik na szerokości odcinka sprinterskiego. 

Oświetlenie terenu sportowego wg opracowania branżowego. Projektuje się montaż 

elementów małej architektury tj. tablicy informacyjnej, siedzisk sportowych i koszy na śmieci. 

Należy wykonać prace wykończeniowe, uporządkować teren i odtworzyć nawierzchnię trawiastą 

dookoła projektowanych elementów zagospodarowania 

 

Układ funkcjonalno-przestrzenny wg rys. nr 2. 
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4.10.4 Rozwiązania techniczne 

Boisko do gry w piłkę nożną 

Dane techniczne boiska: 

- długość 40,0 [m] 

- szerokość 21,0 [m] 

- powierzchnia brutto 840,0 [m²] 

- obwód boiska 122,0 [m] 

Boisko piłkarskie musi mieć kształt prostokąta. Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokości 

10 cm. Linie na długości boiska to linie boczne a na szerokości linie bramkowe. W każdym z 

narożników umieszcza się chorągiewkę o wysokości 1,5 m. Linia środkowa równoległa do linii 

bramkowych. Punkt środkowy boiska musi być wyraźnie oznaczony i być środkiem okręgu o 

promieniu 3,50 m. Wyznaczyć pole karne o wym. 11,0 x 7,0 m. W odległości 7 m od bramki 

wyznaczyć  prostopadłą linię o dł. 50 cm. Jej przecięcie z polem karnym będzie punktem 

oddawania rzutów karnych.  

Projektuje się montaż nowych bramek oraz montaż tablicy informacyjnej z regulaminem. 

Za bramkami wykonać oraz od strony północnej piłkochwyty z siatki PP H=4 m.  

 

Schemat linii boiska wg rys. nr 3. 

 

Dane techniczne bieżnia: 

- powierzchnia brutto 442,10 [m²] 

- liczba torów 2 okólne +3 sprinterskie  

- długość toru okólnego: 135,00 do 150,00 [m] 

- długość toru sprinterskiego: 55,00 [m] 

- szerokość  bieżni okólnej:  2,40 [m] 

- szerokość  odcinka sprinterskiego: 3,60 [m] 

- szerokość toru w osiach linii: 1,20 [m] 

 

Bieżnia okólna dwutorowa oraz odcinek sprinterski trzytorowy o nawierzchni 

poliuretanowej.  

 

Rzut bieżni wg rys. nr 4. 
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Dane techniczne skocznia: 

- długość rozbieżni 30,00 [m] 

- szerokość rozbieżni 1,22 [m] 

- powierzchnia brutto rozbieżni 37,00 [m²] 

- obwód rozbieżni 64,44 [m] 

- długość zeskoku 9,00 [m] 

- szerokość zeskoku 3,00 [m] 

- powierzchnia brutto zeskoku 27,0 [m²] 

- obwód zeskoku 24,0 [m] 

 

Rozbieżnia jednotorowa o nawierzchni poliuretanowej. Zeskocznia wypełniona piaskiem 

o frakcji 0-2 mm. Grubość warstwy piasku 30 cm. Wykonać bezpieczne obrzeża pokryte 

natryskiem. Wyposażenie skoczni w komplet do skoku w dal składający się ze skrzyni, belki 

oraz progu. 

 

Rzut skoczni wg rys. nr 5. 

 

4.10.5 Opis zadania 

A. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 

Wymiary boiska 40x21 m. 

Zaprojektowano nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej układaną na podbudowie 

przepuszczalnej z kruszywa. Wokół boiska wykonać obrzeża betonowe 100x30x8cm na ławie 

betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm. 

Projektowana rzędna w centralnym punkcie boiska +33,15 n.p.m. Na powierzchni boiska należy 

wyprofilować spadek o wartości ok. 0,5 %. Ostateczną rzędną ustalić na etapie realizacji z 

nadzorem autorskim. 

 

Podbudowa nawierzchni syntetycznych: 

Wykonanie podbudowy zacząć od zebrania wierzchniej warstwy piasku i zagęszczenia 

gruntu. Ułożyć geowłókninę i wykonać warstwę odsączającą z piasku o gr. 200 mm. Następnie 

projektuje się wykonanie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm o 

grubości 150 mm. Na kruszywie ułożyć warstwę wyrównującą z miału kamiennego o frakcji 0-4 
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mm i grubość 40 mm.  

Przewiduje się ograniczenie nawierzchni obrzeżem. Obrzeża betonowe o wymiarach 

8x30x100cm, ustawione na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Ława fundamentowa 

pod obrzeża wykonana na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.   

 

Nawierzchnia z trawy syntetycznej: 

Zaprojektowano nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej. System nawierzchni 

składa się z trzech elementów: 

• Sztuczna trawa tuftowana. Włókna polietylenowe. Monofilowa.  

• Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 20 mm (nie dopuszcza się 

podkładu elastycznego wykonywanego metodą in-situ), 

• Wypełnienie piaskiem i granulatem EPDM w kolorze czarnym. Dopuszcza się użycie 

granulatu z recyklingu.  

 

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do 

piłki nożnej zgodnie z normą PN-EN 15330. 

 

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 

 
PARAMETR: 
 

 
WARTOŚĆ 

 
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA TRAWY SYN-
TETYCZNEJ:  

 
40-43 mm 

 
GRUBOŚĆ WŁÓKNA: 
 

 
min. 430 µm, 

 
ILOŚĆ PĘCZKÓW: 
 

 
min. 9.400/m2 

 
ILOŚĆ WŁÓKIEN 
 

 
min. 113.000/m2 

 
DTEX PĘCZKA: 
 

 
min. 17.600 

 
WAGA POJEDYNCZEGO WŁÓKNA: 
 

 
min. 1500 g/m2 

 
WAGA CAŁKOWITA TRAWY: 
 

 
min. 2600 g/m2 
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WYTRZYMAŁOŚĆ ŁĄCZENIA KLEJONE-
GO PO STARZENIU: 
 

 
 

min. 75N/100mm 

 
WYRYWANIE PĘCZKA PO STARZENIU 
 

 
min. 50 N 

 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY: 

 
dla trawy: min. 3000 mm/h 

dla systemu: min. 1600 mm/h 
 

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawia-

jącego i dostarczyć: 

• Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub 

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni tj. trawa + 

wypełnienie +mata prefabrykowana, potwierdzający zgodność jej parametrów z normą 

EN 15330-1:2013. Celem poszerzenia ofert dopuszcza się przedstawienie badań na 

innym wypełnieniu pod warunkiem użycia podczas realizacji inwestycji granulatu EPDM.  

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta. 

• Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.  

• Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 

nawierzchnię.  

• Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy 

syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z 

normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na 

oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 500.000 cykli nie wykazuje 

poważnych uszkodzeń.  

 

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 6. 

 

Wyposażenie 

W ramach wyposażenia przewidziano: 

• bramki do piłki nożnej 

Przyjęto montaż dwóch nowych bramek w postaci elementów gotowych dostarczonych 

od Producenta. Wymiary światła bramki 5,0x2,0m. Głębokość bramki 1,5  m. Konstrukcja 

bramek aluminiowa.  
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Komplet montażowy jednej bramki stanowią: 

• światło bramki w postaci słupków i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych 

malowanych proszkowo na kolor biały (1kpl.); 

• szkielet bramki z rur stalowych okrągłych, ocynkowanych  (1kpl); 

• tuleja aluminiowa do profilu  (2szt.); 

• pokrywy tulei z aluminium (2szt.); 

• siatka do bramki z polipropylenu o grubości splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.); 

• zastrzały, zawiasy, łączniki śrubowe, nakrętki, płaskowniki (1kpl.); 

• zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.). 

 

Sposób montażu: 

W celu montażu słupków należy wykonać gniazda montażowe. Gniazdo należy 

wykonać w postaci tulei  osadzonej w fundamencie betonowym o wymiarach 60 x 60 x 60 cm. 

Fundament należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 o gr. 10cm.  

 

Nowe bramki do piłki nożnej powinny być zgodne z wszelkimi wymaganiami 

normy PN-EN 748+A1:2018-04 lub PN-EN 749:2006. 

 

Fundamenty bramki wg rys. nr 10. 

 

B. PIŁKOCHWYTY 

Projektuje się dwa nowe piłkochwyty o wys. 4 m w postaci siatki polipropylenowej 

mocowanej do słupków. Za bramkami od strony wschodniej i zachodniej piłkochwyty o długości 

20 m a od strony północnej 60 m. 

 

Uwaga: Projektowane piłkochwyty są rozwiązaniem SYSTEMOWYM. Montaż 

elementów posiadających aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zaleceniami Producenta. 

 

Konstrukcja:  

Konstrukcja piłkochwytu siatkowego bazuje na słupach pośrednich z rury fi 80 mm, 

montowanych w rozstawie zgodnym z rysunkami detali, połączonych ze sobą na całym 

obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Skrajne słupy wyposażone w zastrzały z rury fi 

48 mm. Stężenie w postaci rygla górnego oraz wypory w newralgicznych miejscach nadają 

piłkochwytom niezbędnej stateczności i wytrzymałości. 
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System mocowania siatki: 

Siatka bezwęzłowa wykonana z linki o grubości 3 mm i wielkości oczka 100x100 mm. 

System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie 3 rzędów linek napinających fi 2,2/3,5 mm 

ocynkowanych w otulinie PVC, które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za 

pomocą napinaczy. Do każdego słupa przykręcić druty napinające za pomocą przelotek. Na 

słupach skrajnych mocowanie z wykorzystaniem płaskowników na całej wysokości słupa, 

skręconymi ze słupami za pomocą specjalnych obejm. Dodatkowo na każdym z drutów 

napinających zastosować karabińczyki mocujące siatkę w rozstawie 20 cm.  

 

Słupy stalowe ocynkowane: 

Malowane proszkowo o całkowitej długości. Profil słupa o przekroju fi 80x3 mm.  

Rozstaw osiowy słupów 4 m. 

 

Fundamenty: 

Stopy fundamentowe słupów o wymiarach 500x500x1000 mm. Fundamenty 

zaprojektowano z betonu C20/25.  

 

 Parametry: 

Wysokość: 

- piłkochwytu 

- całkowita słupków 

 

410 cm 

490 cm 

Długość całkowita: 20,0 m – 2 szt. oraz 60,0 m – 1 szt. 

Rozstaw osiowy słupków: 4,00m 

Rozst. drutów napinających:  200 cm 

Fundamenty:  Stopy fundamentowe 500x500x1000 

 

Szczegółowy rysunek piłkochwytów wg rys. nr 11. 

 

C. MAŁA ARCHITEKTURA 

• tablica informacyjna 

Przyjęto montaż tablicy informacyjnej z regulaminem. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. 

W projekcie zastosowano rozwiązanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych. Na 

wysokości 30 cm pozioma poprzeczka zabezpieczająca przed wejściem w tablice przez osoby 

niewidome. Konstrukcja nośna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na kolor 

zielony. Tablica posadowiona na fundamentach prefabrykowanych – rozwiązanie systemowe.  
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Konstrukcja tablicy informacyjnej wg rys. nr 12. 

Wygląd graficzny tarczy tablicy przedstawiono na rys. nr 13.  

 

• siedziska sportowe 

 Projektuje się siedziska sportowe – 4 szt. po 6 miejsc – o łącznej liczbie miejsc 

siedzących 24 szt. w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Siedziska wykonane z 

polipropylenu w rozstawie osiowym co 45 cm. Posadowienie wg rozwiązań systemowych 

producenta 

 

• kosz na śmieci 

Na terenie rekreacyjnym projektuje się  śmietniki (2 szt.) okrągłe o konstrukcji stalowej 

ocynkowanej i malowanej proszkowo z daszkiem. Wysokość śmietnika 100 cm. Montaż 

śmietnika przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach 

zalecanych przez producenta poniżej poziomu gruntu. 

 
D. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

Zaprojektowano nawierzchnię sportową poliuretanową typu natrysk grubości minimalnej 

13 mm układaną na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa. Wokół nawierzchni ustawić 

obrzeża betonowe 100x30x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Należy wyprofilować 

spadek o wartości ok. 0,5 %.  

 

Podbudowa nawierzchni syntetycznych: 

Zaprojektowano przepuszczalną dla wód opadowych podbudowę. Po zebraniu 

wierzchniej warstwy gruntu i pracach ziemnych, ułożyć geowłókninę, teren wyrównać piaskiem 

o grubości warstwy 100 mm. Na warstwie z piasku ułożyć warstwę konstrukcyjną z kruszywa 

kamiennego o frakcji 0-31,5mm o gr. 150 mm. 

Przewiduje się ograniczenie nawierzchni obrzeżem. Obrzeża betonowe o wymiarach 

8x30x100cm, ustawione na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Ława fundamentowa 

pod obrzeża wykonana na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.   

 

Nawierzchnia syntetyczna: 

Zaprojektowano nawierzchnię sportową, poliuretanowo-gumową o grubości warstwy 13 

mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: 

nośnej i użytkowej. 

Warstwa nośna grubości 11mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza 

poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonaną warstwę należy 
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pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 

Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej  2 mm. 

Nawierzchnię poliuretanową układać na stabilizującej warstwie elastycznej o grubości 35 mm. 

 

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej  zgodnie z normą 

PN-EN 14877:2014-02. 

 

Przygotowanie podłoża oraz technologię układania nawierzchni poliuretanowej należy 

wykonać wg zaleceń Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Po 

całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

 

Nawierzchnia powinna: 

• zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni 

Celsjusza 

• zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji 

• być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających 

• mieć jednolity kolor w zależności od rodzaju boiska 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

• Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub 

rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 

badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport 

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 

• Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny 

• Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 

na tą nawierzchnię. 

 

Konstrukcja nawierzchni wg rys. bb. 

 

Deska do odbicia prefabrykowana z żywic epoksydowych o szerokości 122cm 

montowana w skrzyni aluminiowej w nawierzchni rozbieżni. Deska w odległości 1 m od zeskoku.  

 

E. ZESKOCZNIA WYPEŁNIONA PIASKIEM 

Dół zeskoku o wymiarach 9,00 x 3,00 m należy obudować obrzeżami 8x30 osadzonym 

w ławach wylewanych z betonu a następnie zastosować nakładki elastyczne. Na dnie ułożyć 
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geowłókninę. Zeskocznię wypełnić piaskiem o frakcji 0-2 mm. Minimalna grubość warstwy 

piasku 30 cm. Górna powierzchnia piasku powinna być na tym samym poziomie co deska 

odbicia.  

 

Konstrukcja nawierzchni zeskoku wg rys. 8. 

 

F. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki w kolorze szarym. Szerokość opaski na 

krótszych bokach boiska 30 cm. Szerokość chodnika 360 cm. Układanie kostki rozpocząć od 

zagęszczenia gruntu i wykonania podsypki piaskowej. Następnie wykonać warstwę z kruszywa 

kamiennego o fr. 0-31,5 mm o gr. 100 mm oraz warstwę podsypki cementowo-wapiennej o gr. 

30 mm. Na tak przygotowanej podbudowie układać kostkę typu kość o wymiarach 20x10 cm i 

grubości 6 cm. Wokół nawierzchni wykonać obrzeża betonowe 100x30x8cm na ławie betonowej 

z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubości 3 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 9. 

 

G. PRACE DODATKOWE/PORZĄDKOWE  

Teren przy projektowanej inwestycji należy uporządkować, wygrabić, usunąć chwasty i 

obsiać trawą. Wyrównać teren oraz dowieźć ziemię urodzajną i rozplantować. Teren pod 

trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń. Siew powinien być dokonany 

w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 

 

H. ODWODNIENIE 

Zaprojektowano spadek 0,5% nawierzchni boiska i bieżni. Ze względu na korzystne 

warunki odwodnienie boiska odbywać się będzie bez zmian powierzchniowo w grunt poprzez 

nawierzchnię przepuszczalną. Metoda odprowadzenia wody deszczowej w żaden sposób nie 

wpłynie na działkę sąsiada. Obecnie na terenie planowanej inwestycji  w czasie nawalnych 

deszczy nie stwierdzono zastoin wody. Nie przewiduje się użytkowania powodującego 

zanieczyszczenie wody. Po wykonaniu inwestycji obecny stan odprowadzenia wód nie ulegnie 

pogorszeniu, ani zmianie. 

 

4.10.6 Rozwiązania materiałowe 

A. Nawierzchnie 

Nawierzchnia boiska 

Przewidziano następującą konstrukcję nawierzchni: 
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L.p. Materiał Gr. warstwy 

[mm] 

1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem 

kwarcowym i granulatem EPDM 

 

40-43 

2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 20 

3 warstwa wyrównująca z miału kamiennego o fr. 0-4 mm 40 

4 warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm 150 

5 warstwa odsączająca z piasku 200 

6 geowłóknina - 

7 grunt rodzimy zagęszczony - 

 

Konstrukcja nawierzchni z trawy syntetycznej wg rys. nr 6. 

 

Nawierzchnia z kostki 

Projektuje się wykonanie opaski z kostki oraz chodnika wg rysunku zagospodarowania 

terenu o następującej budowie:  

L.p. Materiał Gr. warstwy 

[mm] 

1 Kostka betonowa 10x20 cm 60 

2 Podsypka cementowo – piaskowa 30 

3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100 

4 Podsypka piaskowa 100 

5 Grunt rodzimy zagęszczony - 

 

Konstrukcja nawierzchni wg rys. 9. 

 

Bieżnia i rozbieg skoczni 

Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje się materiały na bazie żywic 

poliuretanowych z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegółowa specyfikacja 

materiału wg kart technicznych Producenta i Dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni 

poliuretanowej. 
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Przewidziano następującą konstrukcję nawierzchni:  

L.p. Materiał Gr. warstwy 

[mm] 

1 Warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu 

gumowego EPDM o fr. 0-1,5mm 

 

2 

2 Warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu 

gumowego SBR o fr. 1-4 mm 

 

11 

3 Stabilizująca warstwa elastyczna ET 35 

4 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o fr. 0-31,5mm 150 

5 Piasek  100 

6 Geowłóknina  - 

7 Grunt rodzimy - 

 

UWAGA 

Przyjęty system nawierzchni poliuretanowej jest przykładowy i można go zastąpić innym 

równoważnym spełniającym minimalne parametry techniczne i wytrzymałościowe. 

 

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej wg rys. nr 7. 

 

Zeskocznia do skoku w dal 

Dół zeskoku o wymiarach 9 x 3 m należy obudować obrzeżami betonowymi 

100x30x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o 

grubości 10 cm, zabezpieczyć nakładkami gumowymi a następnie wypełnić piaskiem o frakcji 0-

2 mm. 

 

Układ warstw zeskoczni: 

L.p. Materiał Gr. warstwy 

[mm] 

1 Piasek o frakcji 0-2 mm 300 
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2 Geowłóknina - 

8 Grunt rodzimy zagęszczony - 

 

Konstrukcja nawierzchni wg rys. nr 9. 

 

B. Beton 

 

• Fundamenty piłkochwytów: Klasa betonu: C20/25 

 

• Ławy betonowe pod obrzeża: Klasa betonu: C12/15 

 

• Prefabrykowane elementy betonowe: Obrzeża betonowe: min. C25/30 

 

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu przyjętego w projektowanych rozwiązaniach 

wg normy PN-EN 206+A1:2016-12. 

 

 

 

C. Pozostałe rozwiązania materiałowe 

 

Tablica informacyjna 

• Konstrukcja ramy (stelażu) – stalowa ocynkowana i malowana. 

• Tarcza tablicy – blacha stalowa lub płyta z tworzywa sztucznego. 

 

Piłkochwyt 

• Słupki – stalowe. 

• Siatka– technologia bezwęzłowa z polipropylenu . 

 

Bramki do piłki nożnej (dostarczone przez Producenta) 

• Słupki, poprzeczka, tuleje – aluminiowe. 

• Szkielet bramki – stalowe ocynkowane. 

• Siatka – polipropylenowa. 

 

Siedziska sportowe 

• Profile –stal ocynkowana ogniowo. 

• Siedziska  – polipropylenowe. 
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Kosz na śmieci  

• Konstrukcja– stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. 

 

D. Zabezpieczenie elementów 

Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie 

odpowiednie dla środowiska o korozyjności C3, wg PN–EN ISO 12944-2. Fundamenty blokowe 

należy zabezpieczyć dyspersyjnymi bitumicznymi powłokami izolacyjnymi. 

 

E. Wykończenie/kolorystyka  

Kolorystyka: 

Trawa syntetyczna – kolor: 

Linie boiska do piłki nożnej wklejane: 

Szerokość linii: 

Zielony 

biały 

10 cm 

Nawierzchnia poliuretanowa – kolor: 

Linie boiska – malowane: 

Szerokość linii:  

RAL 2002 (czerwony ceglasty) 

RAL 9010 (biały alpejski) 

5 cm 

Kostka i obrzeża: szary 

Piłkochwyt: Konstrukcja zielony RAL 6005 

Siatka zielona 

Tablica informacyjna: zielony RAL 6005 

 

Linie boiska wykonać jak na schemacie wg rys. nr 3. 

 

F. Uwagi wykonawcze 

1. Zabezpieczenie prac budowlanych zgodnie ze standardami dostępności dla 

miasta Gdyni – karta nr 10.  

2. W projekcie przedstawiono konkretne rozwiązania systemowe w celu oszacowania 

kosztów. Dopuszcza  się zastosowanie innych równoważnych materiałów, systemów i 

elementów wyposażenia wyłącznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem 

zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz 

montażu. 

3. Wszystkie elementy wyposażenia boiska muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa 

określone w obowiązujących przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty 

zgodności z normami i uprawniającymi do oznaczenia wyrobów znakiem 
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bezpieczeństwa. Wszystkie materiały wykorzystane do budowy muszą posiadać atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

4. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje 

montażu i użytkowania oraz wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do 

użytkowania. 

5. Boisko powinno być systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie należy 

przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

6. Elementy dostarczone przez Producentów powinny być odporne na działanie czynników 

zewnętrznych, w tym promieniowanie UV (odporność na odbarwienia), posiadać 

zabezpieczenie odpowiednie dla środowiska o korozyjności C3, wg PN–EN ISO 129442. 

Fundamenty blokowe należy zabezpieczyć dyspersyjnymi bitumicznymi powłokami 

izolacyjnymi. 
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5. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
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6.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

Nazwa i adres inwestora: 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 

Im. K.O. Borchardta  

ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia  

Nazwa i adres jednostki projektowej: 
 

„INDOM” 

Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

 

Studium projektu: 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 

Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany: 

 
Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku 

w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni. 

Adres, obręb i nr ewidencyjne działek: 

 
Gdynia, ul. Rozewska 33, dz. nr 3420, 3407, 3418, obręb Chylonia 

 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant: mgr inż. arch. Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012  
PO-1238 

 

Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska -  

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, czerwiec 2020 
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Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych 

przebudową boiska oraz budowa bieżni i skoczni. 

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany 

jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu 

określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji. 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Inwestycja obejmuje wykonanie projektowanego boiska z trawy syntetycznej oraz bieżni 

i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej. 

Z wykonaniem obiektu związane są: 

• wykonanie prac demontażowych 

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu 

• wykonanie robót ziemnych 

• wykonanie boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej  

• montaż nowych bramek 

• wykonanie bieżni okólnej oraz odcinka sprinterskiego - nawierzchnia poliuretanowa  

• wykonanie skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznia 

wypełniona piaskiem 

• dostawa i montaż piłkochwytów 

• montaż tablicy informacyjnej 

• wykonanie oświetlenia – wg odrębnego opracowania 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

• wykonanie nawierzchni trawiastej 

• prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty 

budowlane i małej architektury: 

• budynek szkoły 

• ciągi piesze i place parkingowo-manewrowe 
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• plac zabaw 

• boiska sportowe 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia bądź życia ludzi. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

• prace związane z montażem wyposażenia boiska 

• roboty związane z układaniem nawierzchni 

• prace przy oświetleniu boiska 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed   przystąpieniem   do   pracy,   jaką   będzie   wykonywał   każdy   z  pracowników 

powinien przejść  przeszkolenie  z  obowiązujących  przepisów  BHP odnośnie stanowiska 

pracy, oraz przeszkolenie ogólne z przepisów BHP dotyczące wszystkich prac prowadzonych w 

trakcie realizacji inwestycji. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze 

stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić 

szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BIOZ". 

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą i 

ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym kaski, rękawice ochronne) wraz z 

uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
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oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 

czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające 

i ochronne (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

Prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp. 

Zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych 

i budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. Miejsce 

składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia. 

Codziennie w czasie prowadzenia robót na budowie przeprowadzać instruktaż 

stanowiskowy z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujących i mogących wystąpić 

zagrożeń wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów 

alarmowych wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 

policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie 

powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, 

hydranty, koce gaśnicze). 

Opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej 

komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży 

pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 

 

 

 

 

…...................................................... 

Podpis 

czerwiec  2020 

 

Projektant: mgr inż. arch. Olga Zabulewicz 

Nr uprawnień: 528/POOKK/2012 PO-1238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

33 

7.PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

NAWIERZCHNIA Z TRAWY 
SYNTETYCZNEJ 

 
 

TYP TRAWY: monofilowa  

RODZAJ TRAWY: polietylen, trawa tuftowana  

WYPEŁNIENIE: piasek kwarcowy i granulat EPDM w kolorze czarnym w ilości zgodnej z 

badaniem laboratoryjnym, oferowanego systemu nawierzchni z trawy sztucznej. Dopuszcza się 

użycie granulatu pochodzącego z recyklingu. 

 

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 

 

 
PARAMETR: 
 

 
WARTOŚĆ 

 
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA TRAWY SYN-
TETYCZNEJ:  

 
40-43 mm 

 
GRUBOŚĆ WŁÓKNA: 
 

 
min. 430 µm, 

 
ILOŚĆ PĘCZKÓW: 
 

 
min. 9.400/m2 

 
ILOŚĆ WŁÓKIEN 
 

 
min. 113.000/m2 

 
DTEX PĘCZKA: 
 

 
min. 17.600 

 
WAGA POJEDYNCZEGO WŁÓKNA: 
 

 
min. 1500 g/m2 

 
WAGA CAŁKOWITA TRAWY: 
 

 
min. 2600 g/m2 

 
WYTRZYMAŁOŚĆ ŁĄCZENIA KLEJONE-
GO PO STARZENIU: 
 

 
 

min. 75N/100mm 
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WYRYWANIE PĘCZKA PO STARZENIU 
 

 
min. 50 N 

 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY: 

 
dla trawy: min. 3000 mm/h 

dla systemu: min. 1600 mm/h 
 

Pod wyżej wymienioną trawę należy zamontować podkład amortyzujący prefabrykowany o 

wysokości min. 20mm wchodzący w skład systemu nawierzchni.  

Podkład elastyczny powinien spełniać poniższe wymagania: 

Wysokość: min. 20mm 

Amortyzacja wstrząsów: min. 55% 

 

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawia-

jącego i dostarczyć: 

• Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub 

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni tj. trawa + 

wypełnienie +mata prefabrykowana, potwierdzający zgodność jej parametrów z normą 

EN 15330-1:2013. Celem poszerzenia ofert dopuszcza się przedstawienie badań na 

innym wypełnieniu pod warunkiem użycia podczas realizacji inwestycji granulatu EPDM.  

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta. 

• Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.  

• Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 

nawierzchnię.  

• Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy 

syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z 

normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na 

oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 500.000 cykli nie wykazuje 

poważnych uszkodzeń.  

 

Nawierzchnia powinna:   

• zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Cel-

sjusza  

• zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji 

• być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających 

• mieć jednolity kolor w zależności od rodzaju boiska 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
 

 

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, 

bezspoinowa, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). 

Łączna grubość nawierzchni 13 mm 

 

Zastosowanie: 

• bieżnie lekkoatletyczne 

• boiska wielofunkcyjne 

• zewnętrzne obiekty sportowe i rekreacyjne 

 

Nawierzchnia posiada: 

• parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14877:2014 

• rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012 

• atest higieniczny PZH 

 

Komponenty niezbędne do wykonania nawierzchni: 

• środek impregnująco-gruntujący 

• jednoskładnikowe lepiszcze 

• jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy system natryskowy 

• granulat SBR 1-4 mm 

• granulat EPDM 0,5-1,5 mm produkcji  

• pył gumowy 

 

Zalecane podbudowy (według projektu budowlanego): 

• betonowa 

• asfaltobetonowa 

• kruszywo mineralne 
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Wykonanie nawierzchni: 

1. Przygotowanie podłoża – powierzchnia na której ma zostać zainstalowana elastyczna 

nawierzchnia sportowa powinna być stabilna, sucha, nośna, wolna od luźnych i kruchych 

cząstek oraz substancji pogarszających adhezję, takich jak oleje, smary, farby czy inne 

zanieczyszczenia. Jeżeli podłoże nie spełnia w/w wymagań należy je poddać: śrutowaniu, 

frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podłoża betonowego wilgotność nawierzchni nie 

powinna być wyższa niż 4% (sprawdzić aparaturą CM lub innym urządzeniem w obecności 

inspektora nadzoru). Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3°C powyżej bieżącej 

temperatury punktu rosy. 

2. Warstwa gruntująca – Podłoże należy zagruntować w celu poprawy jego właściwości 

mechanicznych oraz przyczepności z matą. 

• Na podłoże betonowe nanieść impregnat za pomocą wałka lub natrysku 

hydrodynamicznego i pozostawić do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat należy 

nanieść 4-8 h przed ułożeniem maty gumowej. 

• Na podłoże asfaltobetonowe nanieść impregnat za pomocą wałka lub natrysku 

hydrodynamicznego i pozostawić do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat należy 

nanieść 4-24 h przed ułożeniem maty gumowej. 

• Na podłoże mineralne należy ułożyć system będący mieszaniną granulatu gumowego 

SBR, kruszywa i spoiwa  

3. Warstwa podkładowa - w specjalnym mieszalniku wymieszać dokładnie granulat gumowy 

SBR z lepiszczem poliuretanowym tak aby każda granulka gumowa była otoczona klejem. Tak 

przygotowaną mieszaninę ułożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą rozkładarki. Matę 

pozostawić do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzależniony od temperatury i 

wilgotności powietrza i podłoża. 

4. Warstwa użytkowa – wymieszać system natryskowy w agregacie natryskowym, następnie 

dodać granulat EPDM i pył gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Całość 

dokładnie wymieszać. Następnie mieszaninę natrysnąć na utwardzoną matę gumową. 

Czynność powtórzyć w celu uzyskania żądanej grubości i struktury warstwy użytkowej. System 

pozostawić do utwardzenia. 

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalować linie odpowiednią farbą zgodnie z 

projektem. 

6. Dla uzyskania optymalnych parametrów zaleca się układanie nawierzchni w temperaturze 10 

- 30ºC. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dopuszcza się układanie nawierzchni w 

temp. powyżej 7ºC. 
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BUDOWA NAWIERZCHNI O GRUBOŚCI 13 mm 

  Komponenty Zużycie 
teoretyczne 

Grubość 
warstwy 

WARSTWA 
GRUNTUJĄCA 

Impregnat beton 0,2-0,25 kg/m2 - 

asfaltobeton 0,15-0,2 kg/m2 

WARSTWA 
PODKŁADOWA 

Mata gumowa Lepiszcze 
jednoskładnikowe 

1,65 kg/m2 11 mm 

Granulat SBR 1-4 mm 
 

8 kg/m2 

WARSTWA 
UŻYTKOWA 

Natrysk Jedno lub dwu składniko- 
wy system natryskowy 

1,2 kg/m2 2 mm 

Granulat EPDM 0.5-1,5 
mm 

0,8 kg/m2 

Pył gumowy W zależności od 
lepkości systemu 

WARSTWA 
ZAMYKAJĄCA 

Lakier 
zamykający* 

- 0,25-0,3 kg/m2 - 

Farba na linie 
 

- 20-30g/mb 

 

* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed ścieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia 

może zostać polakierowania za pomocą natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 

warstw. 

 

Do nawierzchni w kolorach wrażliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, 

niebieski, beżowy, fioletowy itp., w celu uniknięcia zmian barwy zaleca się stosować kleje 

UV odporne. 
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WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE NAWIERZCHNI  

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana 

 

1 Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 (MPa) ≥  0,50 

2 Wydłużenie przy zerwaniu (%) ≥  60% 

3 Odporność na ścieranie w aparacie Tabera (g) ≤ 1 

4 Opór poślizgu: 

-w stanie suchym 

-w stanie mokrym 

 

80-110 

55-110 

5 Odkształcenie pionowe (mm) ≤ 3 

6 Odporność utratę barwy (nr skali szarej) ≥ 3 

7 Wygląd zewnętrzny Jednorodna struktura i barwa 

nawierzchni 

8 Amortyzacja (%) 

(23°C) 

SA 25-34 

SA 35-44 

SA 45-70 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

WARSTWA ELASTYCZNA ET 
 

 

 

 

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana 

maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). System może zastępować podbudowy 

betonowe lub asfaltobetonowe. Zalecana grubość podbudowy 35 mm. 

 

WARSTWA STABILIZUJĄCA ELASTYCZNA: 

 

 

KOMPONENTY: 

 

 

ZUŻYCIE 

 

GRANULAT SBR 1-4 MM:  

 

 

13,7 kg/m2 

 

KRUSZYWO MINERALNE 2-5 MM: 

 

23 kg/m2 

 

 

LEPISZCZE JEDNOSKŁADNIKOWE: 

 

 

2,3 kg/m2 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ 
 

 

OPIS: 

Doskonałe rozwiązanie, które sprawdzi się na szkolnych boiskach oraz w miejscach 

rekreacji. Bramka do piłki nożnej o wymiarach 5x2 umożliwiają komfortową grę zarówno 

dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Wykonana z najwyższej jakości aluminium posiada 

wzmocnione profile, dzięki czemu jest solidna i stabilna. Dzięki haczykom z tworzywa 

sztucznego założenie siatki jest niezwykle proste. Warto dodać, że bramka 5x2 posiada 

certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu, dlatego też możemy mieć pewność, że 

wybierając ją stawiamy na najwyższe standardy. 

• Wymiary bramki: 5x2m, głębokość 80/150cm (góra/dół); 

• Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony; 

• Słupki bramki montowane w tulejach; 

• Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego 

(haczyki w zestawie); 

• Pałąki podtrzymujące siatkę składane; 

• Kolor : biały; 

• Zgodność z normą PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 749:2006; 

• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu; 

 

Sposób montażu bramki do piłki nożnej: 

1. Należy zabetonować tuleje na równi z przyszłą nawierzchnią boiska. Minimalny wymiar 

fundamentu to 50 x 50 x 60 cm. Rozstaw: 500 cm w świetle bramki (510 cm w osi tulei); 

Wewnątrz tulei znajduje się płaskownik, który powinien być skierowany do zewnętrznej 

strony boiska, do tyłu bramki. 

2. Montaż bramki zaczynamy od połączenia słupków z poprzeczką za pomocą śrub 

imbusowych; Należy wstępnie skręcić te elementy, odpowiednio dopasować, wyrównać, 

a następnie dokręcić na stałe. 

3. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, należy oczyścić tuleje 

z wszelkich pozostałości, a następnie włożyć w nie bramkę. Słupków nie należy 

wkładać na siłę. 

4. Do zmontowanej bramki przykręcamy zawiasy górne i dolne; Zawias dolny należy 
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umieścić możliwie najniżej, przy samym podłożu. 

5. Po zamontowaniu bramki można przystąpić do zamocowania pałąków (wsporników 

siatki) do zawiasów dolnych i górnych. Otwory do mocowania siatki w dolnej części 

pałąków powinny znajdować się po wewnętrznej stronie bramki. 

6. Następnie należy zamontować siatkę przy pomocy zaczepów Ω z tworzywa. Mocujemy 

je w poprzeczce, słupkach bramki oraz dolnej części pałąków tylnych. 

7. Siatka powinna wisieć wewnątrz bramki; na wewnętrznej stronie pałąka (w narożniku. U 

góry) znajdują się stalowe, dokręcane haczyki służące do zawieszenia siatki. 

Zapobiega to bezpośrednim uderzeniom piłki w elementy konstrukcyjne tylnej części 

bramki. 

8. Na końcu należy zamontować rurę dolnego naciągu od zewnętrznej strony pałąka. 

Przewlekamy ją przez dolne oczka siatki, następnie skręcamy z pałąkami. Rura ta 

mocowana jest do podłoża za pomocą stalowych szpilek. 

9. Cała tylna część bramki powinna swobodnie spoczywać na podłożu, zarówno pałąki 

boczne, jak i tylna poprzeczka. 

10. Montaż należy zakończyć sprawdzeniem i dokręceniem wszystkich połączeń 

śrubowych. 

 

UWAGI ! 

· Szpilki mocujące rurę dolnego naciągu siatki należy mają zastosowanie tylko na podłożu 

naturalnym. Przy nawierzchniach syntetycznych, sztucznych trawach nie należy ich montować. 

 

Instrukcja użytkowania 

• Bramka do piłki nożnej typu przeznaczona jest wyłącznie do gry w tę dyscyplinę; 

• Bramkę należy przenosić wyłącznie za elementy konstrukcyjne (słupki i porzeczkę 

główną); 

• Zabrania się przenoszenia bramki za tylną część (pałąki), wspinania na siatkę, oraz 

zawieszania na elementach konstrukcyjnych; 

• Każdorazowo przed rozpoczęciem gry należy sprawdzić stan prawidłowego 

zamocowania bramki do podłoża oraz dokonać sprawdzenia mocowań śrubowych 

poszczególnych jej części i ewentualnie dokręcić je; 

 

 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

42 

 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

43 

 
SIATKA DO BRAMEK PP 4 mm 

 

 

• Wymiar siatki 205x510 cm,  

• Głębokość góra/dół: 80/150 

cm; 

• Oczko 10x10cm; 

• Polipropylen bezwęzłowy; 

• Grubość splotu 4 mm; 

 

TULEJA MONTAŻOWA DO BRAMEK ALUMINIOWYCH 
 

 

• Tuleja do bramek aluminiowych; 

• Wys:46cm,  

• Wymiar wewnętrzny tulei: 123 x 103mm; 

• Wykonana z aluminium; 

• W komplecie znajduję się dekielek do tulei; 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

CHORĄGIEWKA NAROŻNA 
 

 

 

 

DANE TECHNICZNE: 

• Do znaczenia narożników boiska piłkarskiego 

• Rurka chorągiewki o średnicy 30 mm i długości całkowitej 1,6 m 

• Wykonane z poliwęglanu w kolorze białym 

• Montaż w tulei 

• Uchylny mechanizm gwarantuje powrót chorągiewki do pozycji wyjściowej 

• W komplecie flaga (45 x 45 cm) oraz klips do flagi 

• Wyprodukowana z materiałów najwyższej jakości, według wymagań parame-

trowych FIFA 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

45 

 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

PIŁKOCHWYT 
 
 

Konstrukcja Ogrodzenia Siatkowego o wysokości 4 m bazuje na słupach pośrednich z rury fi 

80 mm, montowanych w rozstawie co 3 m, połączonych ze sobą górą na całym obwodzie 

ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Ponadto - w narożnikach ogrodzenia , przy furtce słupy 

wyposażone są wypory (odkosy) z rury fi 48 mm. Stężenie w postaci stalowego rygla górnego 

spinającego poszczególne słupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach 

nadają ogrodzeniu niezbędnej stateczności i wytrzymałości, skutecznie przeciwdziałając 

obciążeniom i naprężeniom wywołanym naciągniętą na słupach siatką oraz mocującymi ją 

wieloma rzędami drutów napinających. 

Do Ogrodzenia Siatkowego produkowane są na wymiar furtki, których konstrukcje 

wykonuje się z kształtowników stalowych, a wypełnienie stanowią wytrzymałe panele 

zgrzewane. Na fabryczne wyposażenie bram składają się: zawiasy regulowane, rygiel dolny, 

uchwyt pod kłódkę, a w przypadku furtek wyposażenie obejmuje: zawiasy regulowane, zamek 

na klucz i klamkę. 

System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 3 rzędów (co 2 m) 

drutów napinających, które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą 

napinaczy. Do każdego słupa pośredniego druty napinające zostają na stałe przykręcone przy 

użyciu przelotek. Z kolei na słupach narożnych, stabilizacyjnych oraz bramowych siatkę mocuje 

się wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości płaskowniki, które skręca się ze 

słupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposób montażu nie tylko gwarantuje trwałe i 

solidne zainstalowanie siatki, ale także usztywnia ją, wzmacnia i czyni bardziej odporną na 

uszkodzenia mechaniczne. 

Dodatkowo na każdym drucie napinającym zastosowano karabińczyki do mocowania 

siatki w rozstawie 20 cm.  

Wszystkie materiały (surowce) używane do produkcji ogrodzenia posiadają atesty 

jakości i pochodzą od renomowanych dostawców. W celu zapewnienia ogrodzeniu odporności 

na korozję wywołaną nie tylko działaniem czynników atmosferycznych, ale także normalnym 

zużyciem materiału na skutek jego eksploatacji na obiekcie użyteczności publicznej, elementy 

systemu ogrodzeniowego pokryte są dwoma powłokami antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) w 

jednolitym ciemnozielonym wybarwieniu (kolor RAL 6005). 

 

 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

46 

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed działaniem czynników 

atmosferycznych ogrodzenie panelowe poddawane jest cynkowaniu ogniowemu zgodnie 

z normą PN-EN 1461. 

 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Element ogrodzenia Parametry techniczne 

wysokość   4,0 m  

siatka pleciona sznurkowa z polipropylenu 

grubość linki w siatce 3,00 mm 

wielkości oczek w siatce 100x100 mm 

słupy skrajne rura stalowa fi 80x3  

słupy pośrednie rura stalowa fi 80x2 mm  

wypory (odkosy) rura stalowa fi 48 mm  

lokalizacja wypór Słupy skrajne 

rygiel górny rura stalowa fi 42 mm  (na całej długości) 

druty napinające 3 rzędy drutów min. fi 2,2/3,5 mm 

akcesoria montażowe cz. 1. płaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, głowice, 

akcesoria montażowe cz. 2. nakładki na wypory, nakładki na rygle, złączki do rygli 

akcesoria montażowe cz. 3. przelotki, części pomocnicze, obejmy pod linkę/drut, 
karabińczyki 
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SIATKA: 

Siatka sznurkowa z polipropylenu PP 

Siatki polipropylenowe mają bardzo wszechstronne zastosowanie i są jednymi z 

najpopularniejszych siatek, jakie są dostępne na rynku. Siatki mogą mieć różną wielkość oczek 

w zależności od ich przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkcji, jaką mają spełniać. 

Stosuje się je jako: 

• uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do piłki nożnej, koszykówki czy 

siatkówki 

• ogrodzenie kortów tenisowych 

• kotary na kortach tenisowych, których głównym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortów, 

które znajdują się na jednej przestrzeni 

• piłkochwyty zabezpieczające boiska przed wydostaniem się piłki poza teren boiska i 

mające za zadanie szybkie wyłapywanie piłek w celu natychmiastowego wznowienia 

gry 

Polipropylen wykazuje dużą odporność chemiczną w niskich i wysokich temperaturach oraz na 

kwasy, zasady i sole. 

 

 

Siatka jest produkowana technologia 
bezwęzłową  polipropylenu. 
 
Grubość produkowanej siatki: 
grubość 3 mm 
 
Kolor siatki: zielony 
 
Wielkość oczka siatki w 
milimetrach: 100x100 mm 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

 ZESTAW DO SKOKU W DAL  

ZESTAW DO SKOKU W DAL – SZKOLNY 

Zestaw składa się z:  

1. Skrzynka mocowana w podłożu;  

2. Belka laminowana;  

3. Próg do odbicia;  

4. Pokrywa belki (opcja).   

 

Instrukcja montażu:  

1. Zabetonować skrzynkę stalową w podłożu; górna krawędź powinna znajdować się 

10 mm poniżej poziomu przyszłej nawierzchni;  

2. Po zastygnięciu betonu umieścić belkę laminowaną w skrzynce;  

3. Wystający element belki skierować w kierunku zeskoczni (piaskownicy);  

4. Deskę niebieską umieścić bliżej zeskoczni (wsuwana, nie należy montować na 

stałe);   

5. Próg do odbicia – biała deska – przykręcić wkrętami do drewna do laminowanej 

belki;   

6. Belkę należy ustabilizować za pomocą drewnianych klinów;  

Opcjonalnie: Pokrywę skrzynki mocuje się po wyjęciu belki z progiem.   

 

Cały zestaw jest wykonany z materiałów wodoodpornych 
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ELEMENTY ZESTAWU: 

 

 

SKRZYNKA DO SKOKU W DAL  

• Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 

mm. 

• Skrzynka do skoku w dal wykonana 

jest z kształtowników metalowych, 

cynkowanych ogniowo o grubości 

ścianki 2mm. 

• Betonowana w podłożu i stanowi 

podstawę do obsadzenia belki do 

skoku w dal. 

 

BELKA DO SKOKU W DAL 

• Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm; 

• Wykonana z żywicy epoksydowej, 

laminowana; 

• Belka wkładana do skrzynki 

montowanej na stałe w podłożu; 

• Belka demontowalna w prosty 

sposób, dzięki czemu jest odporna 

na działanie warunków 

atmosferycznych; 

• Do górnej części belki montowany 

jest próg do odbicia z plasteliną. 

 

PRÓG DO SKOKU W DAL 

• Wymiary progu: 1217x100x125 mm, 

wymiary nakładki: 1200x185x18 mm; 

• Na środku nakładki znajduje się 

dodatkowe podwyższenie o 

wysokości 0,5cm i szerokości 8cm; 

• Wykonany ze sklejki wodoodpornej, 

malowanej; 

• Składa się z dwóch elementów - 

deska biała (wybicie) oraz deska 

niebieska (pozycja spalona); 

• Deska niebieska z możliwością 

ułożenia plasteliny, na której 

odznacza się ślad buta (skok 

spalony). 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 
 

NAKŁADKI NA OBRZEŻA 
 

 

Nakładka jest zabezpieczeniem na betonowe obrzeża o wym. 8x30x100 cm. Wykonana 

z granulatu gumowego. Montaż następuje poprzez umieszczenie na betonowym krawężniku po 

uprzednim naniesieniu kleju. Porowata struktura umożliwia odpływ wody. 
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 SZEROKOŚĆ KRAWĘŻNIKA BE-
TONOWEGO 

60 mm lub 80 mm 

 KOLORYSTYKA • czerwony - przy bieżni 

• zielony - zielony przy boisku 

     

 DŁUGOŚĆ •   100 cm (tolerancja wymiarów: 2 mm) Waga 1szt. 
- 2,4kg 

 MATERIAŁ • 90% barwiony granulat gumowy SBR 

• 10% klej poliuretanowy 

 KLASA PALNOŚCI B2  (na zamówienie także B1) 

 PODBUDOWA • podbudowa związana (beton, płytki, asfalt, papa, 
folia dachowa, blacha) 

 SPOSÓB MONTAŻU klejenie do krawężnika betonowego 

 WAGA 1 szt. 2,4 kg 
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

TRYBUNY SPORTOWE 
 

 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Siedzisko wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. 

Powierzchnia siedziska jest gładka i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania 

przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi. Bardzo mocna konstrukcja 

żebrowo-wsporcza gwarantuje odporność na akty wandalizmu. Krzesło odporne na niskie i 

wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. W środkowej części siedziska znajduje się 

odpływ dla wody. Mocowanie do podłoża przy pomocy 2 kołków rozporowych. Miejsca 

mocowań maskowane zaślepkami. Posiada atesty trudnopalności, toksyczności oraz 

wytrzymałościowe. 

 

ROZSTAW SIEDZISK – 45 cm.  
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PARAMETRY TECHNICZNE: 

KOSZ NA ŚMIECI  
 

 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Śmietniki okrągłe o konstrukcji stalowej ocynkowane i malowane proszkowo z daszkiem 

o pojemności 35 l. Wysokość śmietnika 100 cm. Montaż śmietnika przez zakotwienie w gruncie 

na fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta. 

 

Sposób montażu: Do zabetonowania. 
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8.PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

Nazwa i adres inwestora: 

 

  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 

Im. K.O. Borchardta  

ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 
 

 

   

„INDOM” Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino  

tel. +48 604 435 044 

email: indom.tkaczyk@wp.pl 

 

Studium projektu: 
 

PROJEKT BUDOWLANY – BANŻA ELEKTRYCZNA 
 

Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany: 
 
 

Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku 
w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni. 

 
 

Adres, obręb i nr ewidencyjne działek: 
 

Gdynia, ul. Rozewska 33, dz. nr 3420, 3407, 3418, obręb Chylonia  
 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant 

instalacji 

elektrycznej 

inż. el. 

Zygmunt Stempa 

instalacyjnej - inżynieryjnej 

elektr. 

1565/Gd/84 

 

Sprawdzający 

instalacji 

elektrycznej 

inż.el. 

Michał Masternak 

instalacyjnej elektr. i 

energet. 

POM/0008/PWOE/06 

 

Data i miejsce 
opracowania 

Gdańsk, czerwiec 2020r. 

 

Branża: 
 

Data opracowania: Nr egzemplarza: 

 
ELEKTRYCZNA 

 
06.2020r. 
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OŚWIADCZENIE  
 
 
 

Zgodnie z art. 5 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  ( Dz. U. 

z 2016, poz. 290 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że 

planowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

 

oświadczamy, że projekt budowlany : 

  

PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI DO SKOKU 

W DAL NA TERENIE SP NR 40 PRZY UL. ROZEWSKIEJ W GDYNI. 

 

               Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz   zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant 
instalacji 
elektrycznej 

inż. el. 
Zygmunt Stempa 

instalacyjnej-inżynieryjnej 
elektr. 

1565/Gd/84 
 

 

Sprawdzający 
instalacji 
elektrycznej 

inż.el. 
Michał Masternak 

instalacyjnej elektr. i 
energet. 

POM/0008/PWOE/06 
 

 

Data i miejsce 
opracowania 

Gdańsk, czerwiec 2020r. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w  materiałów: 

• zlecenia na prace projektowe, 

• wizja lokalna w terenie, 

• uzgodnienia dodatkowe z  Inwestorem 

• istniejąca umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych za-

warta z Koncernem Energetycznym ENERGA SA – Oddział w Gdyni 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 1990.10.08. w sprawie   warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia    elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej  

• ( Dziennik Ustaw nr 81 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw  nr 79 

z 2002r ) 

• PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa", (zastąpiona przez normę N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. Projektowanie i budowa), 

• PN-IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.", 

• PN-IEC 60364-4-42 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.", 

• PN-IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-EN 12193.2008 . Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie  

•  PN-IEC 60364-4-47 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-

pewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniającej bezpie-

czeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycz-

nym.", 

• PN-IEC 60364-5-51 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.", 

• PN-IEC 60364-5-53 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.", 
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• PN-IEC 60364-5-54 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.", 

• PN-IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.", 

• PN-IEC 60364-5-523 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.", 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejszy projekt obejmuje instalację zasilania oświetlenia boiska, bieżni i skoczni w dal  

przy SP 40 przy ul. Rozewskiej 33 w Gdyni  dz. nr 3420, 3407, 3418,  obręb Chylonia 

• rozbudowa rozdzielnicy kuchni 

• zasilenie projektowanego złącza 

• projektowane złącze kablowe  

• zasilanie w energię elektryczną projektowanego oświetlenia   

• obwody zasilające  poszczególnych oprawy oświetleniowe 

• instalacja ochrony przeciwporażeniowej  

• instalacja połączeń wyrównawczych 

 

3.  OPIS PROJEKTU. 

3.1 Zasilanie złącza kablowego zasilającego projektowane oświetlenie 

Aby zasilić w energię elektryczną projektowane oświetlenie boiska należy wyprowadzić 

obwód elektryczny z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej obsługującej kuchnię na parterze 

znajdującej się po prawej stronie wyjścia z boku budynku szkoły  kablem YKY 5x6mm2 do 

projektowanego złącza kablowego ZK1 zamontowanego przy budynku szkoły zgodnie z rys nr 

E 1.  Kabel od rozdzielnicy kuchni do złącza układać w listwach kablowych przez 

pomieszczenie zaplecza kuchni i ścianę na zewnątrz budynku. Ze złącza kablowego 

wyprowadzić dwa nowe obwody  kablem YKY 3x4 mm2  zasilające słupy z naświetlaczami.  

Kolizję z innymi urządzeniami  podziemnymi osłonić rurą  ochronną fi 75 i fi 32 

W rozdzielnicy kuchni zamontować  3 x zabezpieczenia  S 301 B 16A ,do którego 

podłączyć kabel zasilający złącze ZK1  
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3.2 Złącze kablowe ZK   

Złącze kablowe ZK wyposażyć w odpowiednie aparaty umożliwiające rozdział zasilania 

energetycznego i sterowania oświetleniem – czujki i zegar sterujący. Czujka zmierzchowa 

załącza oprawy, a zegar sterujący po ustawieniu na odpowiednią godzinę będzie je wyłączał. 

                                              

3.3 Instalacje oświetlenia  boiska 

Zgodnie z wymogami normy PN EN 12193.2008  dodatkowo stosuje się trzy klasy 

oświetleniowe.                                                                                                    

• Klasa I – to rozgrywki na poziomie międzynarodowym i krajowym, przy dużej ilości obser-

watorów, często dużej odległości od obserwowanego pola gry. Wymagające stworzenia 

bardzo dobrych warunków oświetleniowych.                                   

• Klasa II - rozgrywki średniego szczebla, wymagające stworzenia dobrych warunków oświe-

tleniowych. 

• Klasa III – to rozrywki niskiego szczebla, treningi, rekreacyjne wykorzystanie obiektu. Wy-

magające zapewnienia oświetlenia na poziomie wystarczającym, podstawowym. 

Dla naszego rozwiązania przyjęto III klasę oświetlenia                                                         

Rozmieszczenie opraw pokazano na załączonym  rys nr E 1.  

Oprawy montować na czterech słupach aluminiowych o wysokości 10 m na fundamen-

tach typu B 80. Na górze słupa zamontować wysięgnik aluminiowy regulowany przystosowany 

do montażu czterech projektorów. Na wysięgniku należy zamontować po cztery projektory tak 

ustawione aby oświetlały połowę boiska  Dodatkowo należy zamontować dwa słupy z oprawami 

do równomiernego doświetlenia boiska 

Zasilanie projektorów zaprojektowano przewodami typu YDYżo  3 x 2,5 mm2  w słupie o 

napięciu izolacji nie mniej niż 750V ułożonymi w  słupie od tabliczki bezpiecznikowej TB1 i TB 2 

dwu bezpiecznikowej ( po dwa naświetlacze na jeden bezpiecznik).  Słupy zasilić parami ka-

blem YKY 3x4  mm2 – słup nr 1 i 2 i słup 5, oraz 3 i 4 i słup nr 6. 

Słupy oświetleniowe montować zgodnie z rys nr E 1.  

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono przykładowo dla opraw  o mocy 144W 

4000K i 72W 4000K 
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Klauzula:  

Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o równoważnym bądź wyższym 

standardzie zaawansowania technologicznego i technicznego 

 

3.4   Układanie kabli w ziemi 

Warunki ułożenia kabli w ziemi określa norma SEP-004. Kable należy układać w wyko-

pie na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku grubości 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 

warstwę piasku 10 cm, warstwę rodzimego gruntu min. 15 cm i przykryć folią igelitową koloru 

niebieskiego. Wykop zasypać ubijając ziemię warstwami. 

Na odcinku od słupa nr 1  - 2 wykonać przewiert pod istniejącym asfaltem i wciągnąć ru-

ry ochronne fi 32 , w których ułożyć kabel zasilający oprawy. 

Linie kablowe na całej długości należy oznakować za pomocą opasek z tworzyw 

sztucznych nakładanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki należy także umieścić przy wej-

ściach do przepustów rurowych, przy skrzyżowaniach z innymi kablami. Na opaskach należy 

wykonać trwale napisy zawierające: 

a) symbol i numer ewidencyjny linii 

b) oznaczenia kabla 

c) znak użytkownika kabla 

d) rok ułożenia kabla 

 

3.5     Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w instalacjach odbiorczych przyjęto 

szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieci TN-S. 

Do każdej latarni należy doprowadzić przewód ochronny PE i podłączyć go do zacisku 

uziemiającego tabliczki bezpiecznikowej. 

Wszystkie projektowane słupy uziemić przy pomocy bednarki ocynkowanej 25x4mm   

Zaciski ochronne latarni i zaciski ochronne tabliczki należy połączyć  LYżo 6mm. Oporność 

uziemienia słupów nie powinna być większa niż 10 omów 

Przewód ochronny PE należy doprowadzić do każdej słupa z naświetlaczami . 

 

 

 

 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

61 

3.6  Uwagi końcowe 

• Instalacje wykonać zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym zakresie 

• Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ochronne i wyniki ich przekazać Inwe-

storowi 

• Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Zakładzie Energetycznym w Wejherowie w 

zakresie instalacji wewnętrznych 

• Obliczenia fotometryczne oświetlenia boiska  znajdują się w 2 egzemplarzach projektu 

wykonawczego 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Materiał J.m Ilość 

1 Złącze kablowe ZK z aparatami elektrycznymi kpl 1 

2 Kabel YKY 5x6 m 10 

3 Kabel YKY 3x4 m 117+110 

4 Słupy aluminiowe  lub kompozytowe H =8,0m kpl 2 

5 Słupy aluminiowe lub kompozytowe H=10,0 m szt 4 

6 Tabliczka słupowa TB1+TB2 kpl 2+4 

7 Przewód YDY 3x2,5 m 160 

8 Naświetlacz ledowy  144W 4000K szt 16 

9 Oprawa 72W 4000K szt 2 

10 Wysięgnik 0,5 m szt 2 

11 Konstrukcja mocująca naświetlacze WM 41 szt 4 

12 Fundament betonowy B 80 szt 4+2 

13 Przewód LYżo 6 m 8 

14 Rura ochronna fi 32 m 4 

15 Rura ochronna RKL 28 m 10 

16 Rura ochronna fi 75 m 19 

17 Bednarka ocynkowana 25x4 m 220 

18 Drobny sprzęt m Ustalić na budowie 
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OBLICZENIA 

1. PLAN SYTUACYJNY OPRAW 

 
2. LISTA OPRAW 

 

 
 



Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA 

 

 
„INDOM”  Mieczysław Tkaczyk 
ul. Ogrodowa 5, 80 – 297 Banino 

63 

OPRAWY – typ 1 
 
Naświetlacz ledowy  144W 4000K 

 

OPRAWY – typ 2 
 
Oprawa 72W 4000K 

 

 

 

 

 
3. OBIEKTY OBLICZENIOWE 
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BOISKO – indeks S1 
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BIEŻNIA – ODCINEK SPRINTERSKI – indeks S2 
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SKOK W DAL – indeks S3 
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BIEŻNIA – ODCINEK OKÓLNY – indeks S4 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

 

NAŚWIETLACZE LEDOWE 144W 4000K 
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OPRAWY 72W 4000K 
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KONSTRUKCJA MOCUJĄCA NAŚWIETLACZE  
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SŁUPY 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

 

„ Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i 

skoczni do skoku w dal na terenie SP nr 40 przy ul. Rozewskiej 

w Gdyni. „ 

 

 

Inwestor: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 

Im. K.O. Borchardta  

ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia 

 

Opracował: 

 

Inż. Zygmunt Józef Stempa 

Otomino 12 D  83-330 Żukowo 

 

 

 

 

 

 

czerwiec  2020 r 
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1.Zakres robót wchodzących w zadanie inwestycyjne: 

• instalacje elektryczne oświetlenia boiska sportowego 

• roboty montażowe kabli , słupów i opraw 

• pomiary elektryczne pomontażowe 

 

2. Opis zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdziałania: 

Czynnikiem stwarzającym zagrożenie przy wykonywaniu instalacji elektrycznej są 

2.1 prace na wysokości( z drabin. rusztowań, pomostów) 

- przeciwdziałanie: sprawne technicznie drabiny , prawidłowo wykonane 

rusztowania i pomosty, stosowanie szelek i linek bezpieczeństwa 

2.2 możliwość porażenia prądem elektrycznym przy pracach końcowych oddawania 

instalacji do eksploatacji 

- przeciwdziałanie: praca przy wyłączonych obwodach elektrycznych 

2.3 prace z użyciem sprzętu elektrycznego i elektronarzędzi 

- przeciwdziałanie: sprzęt używany w stanie dobrym, ochronę przed dotykiem po-

średnim stanowi izolacja części czynnych urządzeń 

2.4 prace wykonywane w warunkach złej widoczności. 

- przeciwdziałanie: zapewnić dostateczne oświetlenie 

3. Badania lekarskie ,szkolenia i instruktaże bhp: 

• pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć aktualne badania lekarskie 

• pracownicy zatrudnieni powinni również posiadać aktualne szkolenia bhp dostosowane 

do zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 27.07.2004rw sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a stosowne dokumenty powinny być do wglądu 

• wszyscy pracownicy budowy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy na budowie, po-

winni być zapoznani z planem :"BIOZ", ryzykiem zawodowym które wiąże się z wyko-

nywaną pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami, a fakt ten powinien być od-

notowany i potwierdzony podpisem przez pracownika w książce szkoleń bhp. 

4. Nadzór nad prowadzonymi pracami: 

Nadzór ogólny nad prowadzonymi pracami sprawuje kierownik budowy. Bezpośredni 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownicy robót, 

mistrzowie i brygadziści stosownie do zakresu obowiązków. Do podstawowych obowiązków 

kierownika budowy należy miedzy innymi : kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposób 
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zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami , w tym techniczno-budowlanymi 

oraz przepisami bhp, jak też koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bhp zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynika-

jącym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczna i sprawna komunikację , umożliwia-

jącą szybką ewakuacje na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń. 

 

W celu stworzenia warunków bezpiecznych dla obsługi zastosowano się do wymogów 

normy PN -IEC 364 określającej warunki techniczne do spełnienia przez urządzenia elektroe-

nergetyczne: 

• ochronę podstawowa przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja części czynnych 

urządzeń 

• ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie napięcia zabezpiecze-

niami topikowymi, wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi serii S 300 i różnicowoprądo-

wymi o prądzie upływu 30 mA 

• przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy metodą pomiarową sprawdzić stan 

izolacji obwodów elektrycznych i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez 

szybkie wyłączenie 

• teren budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony przed osobami postronnymi 

• wyznaczyć drogi ewakuacyjne 

• wyznaczyć punkty p. pożarowe, zabezpieczyć je w aktualne środki gaśnicze 

• prowadzić nadzór nad stosowaniem przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

 

6. Dokumentacja budowy: 

Dokumentacja budowy, dokumentacja bhp oraz dokumenty niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych są przechowywane w pomieszcze-

niach biurowych nadzoru firm realizujących roboty na budowie 

 

7. Postanowienia końcowe : 

Kierownik robót (kierownicy robót podwykonawców) w zakresie bhp są odpowiedzialni 

za: 
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• przestrzeganie przez podległych pracowników przepisów i zasad technicznego bezpie-

czeństwa pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej 

• używanie przez podległych pracowników sprzętu ochrony indywidualnej 

• zapoznanie podległych pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywa-

ną pracą oraz z metodami ochrony przed występującymi zagrożeniami 

• przeszkolenie stanowiskowe podległych pracowników 

• posiadanie aktualnych badań lekarskich profilaktycznych podległych pracowników, jak 

też aktualnych szkoleń okresowych bhp ( ważność szkoleń okresowych bhp -12 miesię-

cy) 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ i zapoznania z nim 

wszystkich podległych pracowników. 

 

 

 
 

inż. el. Zygmunt Stempa  

Uprawnienia w specjalności  

instalacyjnej-inżynieryjnej elektr. 

1565/Gd/84 
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9. ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW – UPRAWNIENIA I 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 
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