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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

Jako podstawę opracowania przyjęto: 
- zlecenie Inwestora, 
- mapę do celów opiniodawczych w skali 1: 1000, 
- zaakceptowaną koncepcję przez Inwestora. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujący: 
- Budowę boisk szkolnych w skład których wchodzą: 

a) boisko do piłki nożnej, 
b) boisko do piłki koszykowej i siatkowej, 
c) boisko wielofunkcyjne, 
d) bieżnia, 
e) rzutnia dla pchnięcia kulą, 
f) skocznia w dal, 
g) piłko chwyty, 

- Budowę 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,  
- Wykonanie robót budowlanych polegających na: 

a) utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej, 
b) remoncie części istniejącego utwardzenia, 
c) remoncie części istniejącego ogrodzenia, 
d) remoncie istniejących barierek 
e) remoncie oświetlenia terenu. 

- Rozbiórkę utwardzenia. 

Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych, szamba, studni, utwardzenia i 
ogrodzenia nastąpi według odrębnego opracowania i zgłoszenia, przed 
przystąpieniem do wykonania obiektów objętych przedmiotowym opracowaniem. 

3. Lokalizacja  

Inwestycja zlokalizowana jest w Pacynie, przy ul. Kopycioskiego 5, na działce 
budowlanej nr ewid. 56.   

   

4. Istniejący stan zagospodarowania działki  

Przedmiotowa działka usytuowana jest w Pacynie, przy ul. Kopycioskiego 5.  
Na działce znajduje się budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, budynki 
gospodarcze, uzbrojenie terenu, ogrodzenie, nieczynna studnia, nieczynne szambo 
szczelne, utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej, dwa zjazdy na drogę 
powiatową, istniejące boiska i miejsce na bieżnię o nawierzchniach żużlowej oraz 
zieleo niska i wysoka.   
Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy na drogę 
powiatową. 



2 
 

Przez teren działki przebiega linia energetyczna, siec wodociągowa, sied kanalizacji 
sanitarnej. Działka jest oświetlona. Na działce znajdują się ponadto przyłącza: 
wodociągowe, gazowe, telefoniczne, energetyczne, kanalizacji sanitarnej, będące 
własności Inwestora.  

5. Projektowane zagospodarowanie działki  

Zaprojektowano następujące obiekty budowlane:  

 boisko do piłki nożnej, 

 boisko do piłki koszykowej i siatkowej, 

 boisko wielofunkcyjne, 

 bieżnia, 

 rzutnia dla pchnięcia kulą, 

 skocznia w dal, 

 piłko chwyty, 

 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,  

 utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej częściowo jako nowe 
a częściowo remontowane, 

 ogrodzenie zewnętrzne jako element podlegający remontowi, 

 barierki ochronne jako element podlegający remontowi, 

 lampy oświetleniowe jako element podlegający remontowi. 
 
Boiska szkolne będą wykonane częściowo w miejscu istniejącego boiska do piłki 
nożnej i istniejącego miejsca na  bieżnię o nawierzchni żużlowej a w pozostałej części 
w miejscu istniejących terenów zielonych. 
Zaprojektowano również wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych oraz wykonanie utwardzenia gruntu na działce budowlanej według 
lokalizacji przedstawionej na załączonym szkicu. Istniejące utwardzenie o nawierzchni 
betonowej zostanie częściowo zastąpione w części utwardzeniem z kostki betonowej 
a częściowo rozebrane w celu dostosowania do projektowanego układu na działce. 
Odcinki istniejącego ogrodzenia podlegad będą remontowi. Istniejące barierki 
ochronne  zostaną wyremontowane 
Elementy kolidujące z uzbrojeniem terenu jak: budynki gospodarcze, szambo, 
fragment ogrodzenia, studnia zostaną rozebrane według odrębnego opracowania i 
zgłoszenia. Ewentualna wycinka drzew kolidujących z projektowaną inwestycją 
nastąpi przed rozpoczęciem budowy i wykonaniem robót, na podstawie odrębnej 
decyzji wydanej przez Wójta Gminy Pacyna. 
Projektowane obiekty budowlane nie wymagają zaopatrzenia media. 
Oświetlenie boisk i terenu będzie odbywad się na zasadach dotychczasowych. 
Odprowadzenie wód opadowych z terenu utwardzonego i miejsc postojowych 
odbywad się będzie powierzchniowo na tereny biologicznie czynne na działce 
Inwestora. Odprowadzenie wód opadowych z terenu boisk szkolnych odbywad się 
będzie bezpośrednio do gruntu z uwagi na zastosowanie nawierzchni i podbudowy 
przepuszczalnej na boiskach szkolnych. 

6. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia działki budowlanej – 9900 m2  
Powierzchnia boisk szkolnych –   2831,42 m2 
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W tym powierzchnia: 
▬ boiska do piłki nożnej – 1302,00 m2 
▬ boiska do piłki siatkowej i koszykowej – 613,11 m2 
▬ boisko wielofunkcyjne – 312,00 m2 
▬ bieżni – 342,23 m2 
▬ rzutni do pchnięcia kulą – 107,95 m2 
▬ skoczni w dal – 154,13 m2  

Powierzchnia utwardzenia terenu po wykonaniu inwestycji wyniesie -  2174,21 m2, w 
tym powierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 543,68 m2 i z kostki betonowej gr. 6 
cm – 1630,53 m2.  
Powierzchnia miejsc postojowych – 163,01 m2 
Łącznie projektowana powierzchnia utwardzenia i miejsc postojowych wyniesie – 
2174,21+163,01=2337,22 m2. 
Istniejąca powierzchnia betonowa do demontażu wynosi łącznie – 1520 m2 (w tym z 
płyt prefabrykowanych~255 m2) – w tym do rozbiórki 170 m2 i do remontu 1350m2. 
Nowa powierzchnia utwardzenia gruntu na działce budowlanej wynosi   824,21 m2. 
Łącznie projektowana nowa powierzchnia utwardzenia i miejsc postojowych wyniesie 
– 824,21+163,01=987,22 m2. 
Łącznie powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych wyniesie – 
2831,42+2337,22= 5168,64m2.  
Dane dotyczące obiektów przewidzianych do rozbiórki podane w dalszej części opisu. 

7. Pozostałe dane o terenie 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana na terenie istniejącej Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Pacynie.   
Działka nr ewid. 56 nie znajduje się na terenie, który jest wpisany do rejestru 
zabytków i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje się w 
obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
W obrębie planowanej inwestycji nie występują tereny podlegające szczególnej 
ochronie przyrody. Działka  nie jest objęta ochroną przyrody.  
Projektowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na obiekty i działki sąsiednie i nie 
spowodują zmiany ukształtowania terenu. 
Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, 
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.  
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do przedmiotowej działki budowlanej 
będącą własnością Inwestora a zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru 
oddziaływania.  
Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.  
Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożeo dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia.  
Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. 
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarach szczególnej ochrony środowiska i 
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu. 
Inwestycja nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 
Interesy osób trzecich nie będą naruszone.  
Inwestycja spełnia wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 



4 
 

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami).  
Wszystkie zastosowane materiały są niepalne lub trudno zapalne oraz posiadają 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

8. Zbliżenia i kolizje 

Z uwagi na niewielkie zagłębienie projektowanych elementów sportowych, miejsc 
postojowych i utwardzenia terenu nie nastąpi kolizja z uzbrojeniem terenu. Należy 
zachowad normowe odległości od uzbrojenia terenu. 

9. Opis elementów zagospodarowania terenu 

Na przedmiotowej działce zaprojektowano: 

1. Tereny zielone   

Wszystkie tereny nieutwardzone, które na wskutek prowadzenia inwestycji zostały 
zniszczone należy zagospodarowad zielenią niską. Grunt należy oczyścid z resztek po 
budowlanych, spulchnid i użyźnid oraz obsiad i obsadzid w maksymalnym stopniu.  

2. Utwardzenie terenu   

Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki betonowej gr.  8 i 6 cm w kolorze 
szarym.   
 
Warstwy  utwardzenia dla kostki gr. 6 cm: 
- grunt rodzimy 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 
- kostka betonowa gr. 6 cm 
- obrzeża betonowe 6x20x100 cm. 
 
Warstwy  utwardzenia dla kostki gr. 8 cm: 
- grunt rodzimy 
- warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm 
- podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 
- kostka betonowa gr. 8 cm 
- obrzeża betonowe 8x30x100 cm.  
 
3. Boisko do koszykówki i siatkówki 

 
Zaprojektowano boisko o wymiarach całkowitych 19,1m x 32,1m o nawierzchni 
poliuretanowej bezspoinowej na podbudowie dynamicznej o łącznej powierzchni 
613,11 m2. 
W skład boiska wchodzi  pole gry do koszykówki o wymiarach 15,1m x28,1m oraz do 
siatkówki o wymiarach 9,0m x 18,0m. 
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Warstwy nawierzchni i podbudowy: 
- grunt rodzimy 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 
- warstwa konstrukcyjna nośna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm , gr. 10 cm 
- warstwa klinująca (wyrówn.) z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm 
- nawierzchnia poliuretanowa grubości min. 42mm. 
Warstwy z kruszywa łamanego należy stabilizowad mechanicznie. 
Poszczególne warstwy należy wykonad zgodnie ze specyfikacją techniczną.  
 
3.1. Technologia układania nawierzchni poliuretanowej:  

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę 

przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.  

Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku 

(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. 

Podbudowę należy oddzielid od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 8x30x100cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem. 

Na powierzchni boiska należy wyprofilowad dodatkowy spadek pomocniczy o 

wartości 1 %. 

 

Minimalne parametry techniczne stawiane nawierzchni: 

- wytrzymałośd na rozciągania*MPa+≥0,60 

- wydłużenie względne przy zerwaniu *%+≥0,60 

- współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 

a) w stanie suchym ≥0,35 

b) w stanie mokrym ≥0,30 

- odpornośd na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniana: 

a) przyrostem masy *%+≤0,65 

b) zmianą wyglądu zewnętrznego wygląd po badaniu bez zmian 

- mrozoodpornośd oceniana: 

a) przyrostem masy *%+≤0,75 

b) zmianą wyglądu zewnętrznego wygląd po badaniu bez zmian 

- odpornośd na starzenie *nr skali szarej+  ≥4 

- ścieralnośd *mm+ ≤0,3 

- zmiana wymiarów temp. 600C*%+≤0,15 

 

3.2. Wyposażenie boiska do piłki koszykowej 

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz 

uchylna, siateczka do obręczy.  

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy     – 2 sztuki 

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm   – 2 sztuki 

- mechanizm regulacji wysokości       – 2 sztuki 

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach    – 2 sztuki 
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3.3. Wyposażenie boiska do piłki siatkowej 

Słupki montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem 

naciągowym, siatka całosezonowa.  

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne  

  (badminton, siatkówka)                   – 2 sztuki 

- siatka do siatkówki         – 1 sztuka 

 

3.4.  Kolorystyka nawierzchni boiska  

Pole gry w kolorze niebieskim. 

Strefy wybiegu w kolorze granatowym.  

Linie pola gry koszykówki malowane: szerokośd 5 cm, kolor żółty. 

Linie pola gry do siatkówki malowane: szerokośd 5 cm, kolor biały. 

 

4. Boisko do piłki nożnej 

Zaprojektowano boisko o wymiarach całkowitych 28,0m x 46,50m o nawierzchni 
syntetycznej typu „sztuczna trawa” i podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej 
powierzchni 1302,00 m2. 
W skład boiska wchodzi  pole gry o wymiarach 25,0m x 41,50 m. 
 

Warstwy nawierzchni i podbudowy: 
- grunt rodzimy 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 
- warstwa konstrukcyjna nośna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm , gr. 10 cm 
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego o frakcji 0-4 mm o gr. 4 cm 
- sztuczna trawa wysokośd włókna min. 60 mm, 
- wypełnienie trawy: granulat gumowy, piasek kwarcowy. 
Warstwy z kruszywa łamanego należy stabilizowad mechanicznie. 
Poszczególne warstwy należy wykonad zgodnie ze specyfikacją techniczną.  
  
4.1.  Parametry techniczne nawierzchni 

Do wykonania nawierzchni boiska należy użyd trawy syntetycznej o następujących 

parametrach:  

- typ włókna –  monofil 

- materiał włókien – polietylen 

- wysokośd włókien *mm+ – min. 60 

- gęstośd *włókien/m2] – min. 97000 

- ciężar włókien *DETEX+ -  min. 11000 

- gęstośd splotów *pęczków/m2] – 6900 

- ciężar całkowity gr/m2 – 24000 

- wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. 

Labosport   lub  ISA-Sport  lub  Sports Labs Ltd. 
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Boisko należy oddzielid od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 8x30x100 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem.  

Na powierzchni boiska należy wyprofilowad spadki o wartości min. 0,50%. 

 

4.2.  Wyposażenie 

 

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach     – 2 sztuki 

- siatki do bramek                                             – 2 sztuki 

- chorągiewki                                                          – 4 sztuki 

 

4.3.  Kolorystyka nawierzchni 

Nawierzchnia koloru ciemno zielonego. 

Linie pola gry wklejane:  szerokośd 10 cm, kolor biały. 

 
5. Boisko wielofunkcyjne 

Zaprojektowano boisko o wymiarach całkowitych 13,0m x 24,00m o nawierzchni 
syntetycznej typu „sztuczna trawa” i podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej 
powierzchni  312,00 m2. 
 
Warstwy nawierzchni i podbudowy: 
- grunt rodzimy 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 
- warstwa konstrukcyjna nośna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm , gr. 10 cm 
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego o frakcji 0-4 mm o gr. 4 cm 
- sztuczna trawa wysokośd włókna 10-15 mm, 
- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy. 
Warstwy z kruszywa łamanego należy stabilizowad mechanicznie. 
Poszczególne warstwy należy wykonad zgodnie ze specyfikacją techniczną.  
  
5.1.  Parametry techniczne nawierzchni 

Do wykonania nawierzchni boiska należy użyd trawy syntetycznej o następujących 

parametrach:  

- typ włókna –  proste fibrylowane 

- materiał włókien – polipropylen 

- wysokośd włókien *mm+ – min. 10-15 

- gęstośd *włókien/m2] – min. 52500 

- ciężar nitki min. 8800 Dtex,  

Boisko należy oddzielid od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 8x30x100 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem.  

Na powierzchni boiska należy wyprofilowad spadki o wartości min. 0,50%. 
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5.2.  Kolorystyka nawierzchni 

Nawierzchnia koloru pomaraoczowego. 

Linie pola gry wklejane:  szerokośd 5 cm, kolor biały. 

 
6. Bieżnia:    

Zaprojektowano bieżnię trójtorową o nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej na 
podbudowie betonowej o łącznej powierzchni 342,23 m2. 
 
Warstwy nawierzchni i podbudowy: 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 
- warstwa konstrukcyjna z betonu C12/15 zbrojonego rozproszonymi włóknami 

stalowymi, gr. 20 cm, 
- nawierzchnia poliuretanowa grubości min. 16mm. 
Warstwę betonu należy dylatowad co 4m. 
Poszczególne warstwy należy wykonad zgodnie ze specyfikacją techniczną.  
 
6.1. Technologia układania nawierzchni poliuretanowej  

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z betonu układa się warstwę gr. 14-16 

mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM 

zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. 

Podbudowę należy oddzielid od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 8x30x100cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem. 

Na powierzchni bieżni należy wyprofilowad spadek poprzeczny o wartości 0,5 %. 
 
6.2. Kolorystyka nawierzchni 

Nawierzchnia koloru ceglastego. 

Linie torów, startu i mety  malowane:  szerokośd 5 cm, kolor biały. 

 
7. Skocznia w dal 

Zaprojektowano skocznie do skoku w dal składającą sie z rozbieżni o nawierzchni 
poliuretanowej, miejsca odbicia, progu i zeskoczni.  
 
Warstwy nawierzchni i podbudowy rozbieżni: 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 
- warstwa konstrukcyjna z betonu C12/15 zbrojonego rozproszonymi włóknami 

stalowymi, gr. 20 cm, 
- nawierzchnia poliuretanowa grubości min. 16mm. 
Warstwę betonu należy dylatowad co 4m. 
Poszczególne warstwy należy wykonad zgodnie ze specyfikacją techniczną.  
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7.1. Technologia układania nawierzchni poliuretanowej  

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z betonu układa się warstwę gr. 14-16 

mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM 

zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. 

Podbudowę należy oddzielid od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 8x30x100cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem. 

Na powierzchni rozbieżni należy wyprofilowad spadek podłużny max 0,1% i 

poprzeczny 0,5% 

 
7.2. Kolorystyka nawierzchni 

Nawierzchnia koloru ceglastego. 

Linie malowane:  szerokośd 5 cm, kolor biały. 

 

7.3 Wyposażenie 

Projektuje sie zastosowad belkę drewniana odbicia z bala 10x20x122cm, która należy 
umieścid w odległości 1,5m od skrzyni. Belkę należy zamocowad na dwóch klockach 
drewnianych 15x30x20cm za pomocą śrub M-12,5x2,5. Poziom odbicia oraz klocki 
należy zaimpregnowad środkami impregnacyjnymi, skrzynie zeskoczni wypełnid 
piaskiem płukanym. 
 
7.4 Miejsce zeskoku 
Miejsce zeskoku o powierzchni 22,40 m2 wysypane piaskiem. 
 
8. Rzutnia do pchnięcia kulą 

Zaprojektowano rzutnię do pchnięcia kulą składającą się koła o nawierzchni 
betonowej oraz pola rzutów o nawierzchni trawiastej. 
 
8.1. Wymagania techniczne dla koła 
 
Koło o średnicy 4,14 m obramowane jest pierścieniem stalowym o średnicy 
wewnętrznej 2,07 m, wykonanego z płaskownika 0,6x8cm, wypoziomowanego równo 
z poziomem nawierzchni pola rzutów.  
Nawierzchnię koła stanowi warstwa betonowa grubości 15cm zatarta na gładko 
wykonana z betonu C15/20 zbrojonego konstrukcyjnie dwoma siatkami o oczkach 
15x15cm z prętów #8 , zatarta na gładko. 
Pomiędzy polem rzutów i kołem umieszczony jest próg drewniany wykonany z desek 
grubości 2,5cm i szer.11,4cm opartym na pierścieniu stalowym. 
Długośd wewnętrzna progu mierzona jest po łuku o promieniu 15,5m i wynosi 1,22m. 
Deski pomiędzy sobą są klejone (impregnowane). 
Cały próg mocowany jest w gruncie za pomocą bolców, bolce wbite w próg 
zabezpieczają go przed przesunięciem. 
Próg należy pomalowad trzykrotnie farba olejna w kolorze białym. 
 
 
 



10 
 

8.2. Wymagania techniczne dla pola rzutów 
 
Pole rzutów stanowi wycinek koła 45 °o promieniu 15,5m, całośd jest ograniczona 
obrzeżem betonowym 8x30x100cm wystającym ponad poziom terenu 4cm. 
Nawierzchnia pola rzutów projektowana jest z warstwy piaskowo-gliniastej, zwałowej 
grubości 10 cm. 
 

9. Piłkochwyty  

Wokół boiska do piłki nożnej zaprojektowano piłkochwyty z siatek polipropylenowych 
rozpiętych na słupach stalowych wysokości 6m i rozstawie maksymalnym 4m. 
Długośd piłkochwytów wynosi 76 m. 

9.1. Wymagania techniczne dla piłkochwytów 

Słupki piłkochwytów należy wykonad z rury ocynkowanej powleczonej 
elektrostatycznie poliestrowym lakierem proszkowym w koloru zielonego(zgodne z 
normą DIN/EN-ISO10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460, PN-EN 10204).  
Słupki o wymiarach 100,0x100,0mm należy zabetonowad w stopach o wymiarach 
50x50x100cm posadowionych poniżej lokalnej granicy przemarzania. 
Słupki należy zamknąd u góry kapturkami z tworzywa sztucznego.  
Wykopy należy wykonywad  z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi istniejące 
i projektowane uzbrojenie.  
Słupki piłkochwytów należy połączyd ściągami poziomymi z linki stalowej gr. 3 mm na 
dole i górze piłkochwytu oraz na wysokości 2,00 i 4,0 m.  
Na konstrukcji piłkochwytu należy rozpiąd siatkę polipropylenową o oczkach 80 x 80 
mm. I grubości sznurka min. 5 mm, koloru zielonego odporną na promienie 
ultrafioletowe UV.  

10. Remont fragmentu ogrodzenie   

Zaprojektowano remont części ogrodzenia terenu. Ogrodzenie należy wykonad w 
postaci słupków z cegły klinkierowej z wypełnieniem z siatki stalowej powlekanej z 
pośrednimi podparciami ze słupków stalowych. Ogrodzenie należy wykonad na wzór 
pozostałego ogrodzenia terenu. Długośd ogrodzenia przewidzianego do remontu 
wynosi 25 m. 

11. Remont barierek ochronnych 

Wokół terenów zieleni o wysokich walorach estetycznych zaprojektowano remont 
barierek ochronnych wykonanych w postaci poziomych rur i pionowych słupków z rur 
stalowych średnicy 60mm spawanych spoiną pachwinowa gr. 3 mm i malowanych 
farbami chlorokauczukowymi w kolorze ciemnozielonym.  Słupki należy zabetonowad 
w stopach o wymiarach 25x25x50cm i usytuowad w rozstawie maksymalnie co 2m. 
Długośd barierek ochronnych przewidzianych do remontu wynosi  45 m. 

12. Sposób wykonywania robót: 

Roboty będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Teren w trakcie robót będzie zabezpieczony przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 
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Budowa  obiektów i wykonanie robót budowlanych  będzie wykonywana przez 
wykonawcę, któremu inwestor powierzy wykonanie  budowy i robót.     
Osoby wykonujące budowę będą przeszkolone w zakresie BHP. 
Teren po dokonaniu budowy i wykonaniu robót  zostanie uporządkowany. W wyniku 
budowy i wykonania robót nie powstaną odpady niebezpieczne. 
Odpady zostaną   wywiezione na wysypisko śmieci. Wszystkie pozostałości z budowy i 
wykonania robót będą w odpowiedni sposób zagospodarowane. 
Teren robót będzie wygrodzony taśmą ostrzegawczą. 
Wszelkie roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz z obowiązującymi przepisami.   
Wszystkie roboty będą wykonywane z terenu działki inwestora. 
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące budynki i obiekty 
zlokalizowane  na działkach sąsiednich.   
Projektowana  inwestycja  nie będzie stanowiła zagrożeo dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 
Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.  
Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywad 
ręcznie, pod nadzorem osób upoważnionych przez właściciela danego uzbrojenia, z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeostwa.  
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OPIS I OCENA TECHNICZNA (EKSPERTYZA)  ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA  NA 
DZIAŁCE NR EWID.  56 W PACYNIE, UL. KOPYCIŃSKIEGO. 
 
1. Opis obiektów. 
Istniejące utwardzenie jest wykonane częściowo z płyt betonowych 
prefabrykowanych a częściowo z płyt betonowych chodnikowych. Istniejące 
utwardzenie w części gdzie nie przewidziano jego remontu w postaci wymiany na 
kostkę betonową, zostanie rozebrane. 

 
OPIS ROZBIÓRKI UTWARDZENIA 
 

Teren po dokonaniu rozbiórki należy uporządkowad. Rozbiórkę należy wykonywad 
pod nadzorem osoby uprawionej. W wyniku rozbiórki nie powstaną odpady 
niebezpieczne. Odpady z rozbiórki zostaną wywiezione na wysypisko śmieci. 
Wszystkie odpady z rozbiórki będą odpadami komunalnymi.  
Wszelkie roboty budowlane należy prowadzid zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz  z obowiązującymi przepisami.  
Teren rozbiórki należy zabezpieczyd przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Rozbiórkę mogą wykonywad osoby przeszkolone w tym zakresie. 
Teren rozbiórki jest częściowo ogrodzony – istniejące ogrodzenie działki, jednak na 
czas rozbiórki teren rozbiórki należy dodatkowo wygrodzid. 
Roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką obiektów przy istniejącym uzbrojeniu 
terenu będą wykonywane ręcznie. Pozostałe roboty  rozbiórkowe związane z 
rozbiórką zostaną wykonane za pomocą sprzętu mechanicznego – koperek i spychów 
z uwzględnieniem zasad bezpieczeostwa ludzi i mienia. 
Wszelki roboty  należy prowadzid z terenu działki inwestora. W przypadku 
konieczności wejścia z robotami na teren sąsiedniej działki, Inwestor wystąpi o zgodę 
do właściciela nieruchomości na wejście w teren lub zastosuje przepis art. 47 ustawy 
Prawo budowlane. 
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