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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny został sporz dzony w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrze nia 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
1.
•
•
•
•
•

PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa z Inwestorem
wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowi zuj ce normy i przepisy
mapa zasadnicza
wizja lokalna

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Tab. 1. Podstawa prawna opracowania
SYMBOL AKTU PRAWNEGO

PEŁNA NAZWA AKTU PRAWNEGO

Dz.U. 2017 poz. 1332

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz. U. 2015 poz. 1554

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze nia 2015 r.
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów

Dz.U. 2017 poz. 2285

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2017 poz. 1073

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. 2011 r. nr 173, poz.
1034

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa
i higieny pracy

3. DANE EWIDENCYJNE
Tab. 2. Dane ewidencyjne
CECHA EWIDENCYJNA

DANE EWIDENCYJNE

nazwa inwestycji

Budowa boiska treningowego do piłki no nej

adres inwestycji

dz. nr 211, obr. 0001 W gliniec-1, jedn. ewid. 022506_4 - W gliniec miasto

Inwestor

Gmina W gliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 W gliniec

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
inwestycji realizowanej w W gli cu, polegaj cej na budowie boiska treningowego z
nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłk no n , zlokalizowanego na działce nr 211,

obr. 0001 W gliniec-1, j. ew. 022506_4 - W gliniec miasto. Ze wzgl du na zakres prac,
niewymagaj cy uzyskania pozwolenia na budow , inwestycja realizowana b dzie w trybie
zgłoszenia robót budowlanych.
W chwili obecnej teren ten pełni rol terenu rozgrzewek przedmeczowych – w takim
kontek cie po zako czeniu inwestycji stan ten nie ulegnie zmianie.
5. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja mie ci si b dzie na działce nr 211 – nieruchomo ci gruntowej
o nieregularnym kształcie, przypominaj cym lekko zdeformowany prostok t ze ci tym
naro nikiem w cz ci południowo-wschodniej. W stanie obecnym na działce znajduje si
dwukondygnacyjny budynek klubu sportowego (plus poddasze nieu ytkowe), zlokalizowany w
południowo-zachodnim naro niku działki, oraz s siaduj ce z nim trybuny, umiejscowione
niemal równolegle do południowej kraw dzi nieruchomo ci gruntowej. Najwi ksz , centraln
cz
działki zajmuje trawiaste boisko do piłki no nej, wraz z okalaj c je bie ni
lekkoatletyczn o nawierzchni tartanowej. Wzdłu północnego, prostego odcinka bie ni
zlokalizowano dwie zadaszone ławki trenera i graczy rezerwowych. Na północ od boiska
znajduje si teren stanowi cy przedmiot inwestycji. Jest to niezagospodarowana, niemal
płaska, poro ni ta traw płaszczyzna, w obr bie której znajduj si cztery lampy
o wietleniowe na słupach. Ró nica wysoko ci terenu w obszarze przyszłego boiska
treningowego wynosi około 0,3 m (z niezauwa alnym spadkiem w stron południow ). Wzdłu
północnej granicy znajduje si niewielki nasyp, na którym posadowione jest betonowe,
prefabrykowane ogrodzenie. Wjazd na działk znajduje si w jej południowo-zachodnim
naro niku, obok budynku klubu sportowego. Z pozostałych stron działka, na której realizowana
b dzie inwestycja, graniczy z terenami le nymi oraz działk drogow . Przedmiotowy teren
posiada elementy podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej – linia niskiego napi cia
zasilaj ca lampy o wietleniowe. Pozostały obszar działki uzbrojony jest w przył cza zasilaj ce
budynek zaplecza sportowego oraz elementy nawodnienia i odwodnienia terenów sportowych.
Obszar wchodz cy w zakres opracowania oznaczony jest w miejscowym planie symbolem
9.US – teren sportu i rekreacji.

Fot. 1. Widok przedmiotowego fragmentu działki nr 211 w kierunku północno-wschodnim

(fot. Benedykt Karwi ski)

6. UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZ CE LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ
INWESTYCJI
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285), placom zabaw i terenom
sportowo-rekreacyjnym stawiane s nast puj ce wymagania:
§ 19
1. Odległo
stanowisk postojowych, w tym równie
zadaszonych, oraz otwartych gara y
wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzie y, okien pomieszcze przeznaczonych
na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku o wiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym,
w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyj tkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu
wycieczkowego, schroniska młodzie owego i schroniska, nie mo e by mniejsza ni :
1) dla samochodów osobowych:
a) 7 m - w przypadku do 10 stanowisk wł cznie,
b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wł cznie,
c) 20 m - w przypadku parkingu powy ej 60 stanowisk postojowych.
2) dla samochodów innych ni samochody osobowe:
a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wł cznie,
b) 20 m – w przypadku parkingu powy ej 4 stanowisk postojowych.
2. Stanowiska postojowe, w tym równie zadaszone, oraz otwarte gara e wielopoziomowe nale y
sytuowa na działce budowlanej w odległo ci od granicy tej działki nie mniejszej ni :
1) dla samochodów osobowych:
a) 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wł cznie,
b) 6 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wł cznie,
c) 16 m – w przypadku parkingu powy ej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochodów innych ni samochody osobowe:
a) 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wł cznie,
b) 16 m – w przypadku parkingu powy ej 4 stanowisk postojowych.
3. Odległo ci, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si do sytuowania wjazdów do zamkni tego gara u
w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku o wiaty i wychowania, a tak e placów zabaw i boisk dla
dzieci i młodzie y.
4. Zachowanie odległo ci, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu parkingów
mi dzy liniami rozgraniczaj cymi ulic .
5. Zachowanie odległo ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów
niezadaszonych składaj cych si z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych
przypadaj cych na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym
budynku.
6. Zachowanie odległo ci, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
niezadaszonych parkingów składaj cych si z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów
osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, je eli stykaj si one z niezadaszonymi
parkingami dla samochodów osobowych na s siedniej działce.
7. Zachowanie odległo ci, o których mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy s siednia działka
jest działk drogow .
§23
1. Odległo miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w §22 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4, powinna
wynosi co najmniej:
1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) 3 m – od granicy działki budowlanej;
3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzie y oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w §40.
2. Zachowanie odległo ci, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, nie jest wymagane, je eli miejsca te stykaj si
z podobnymi miejscami na działce s siedniej.
3. W przypadku przebudowy istniej cej zabudowy odległo ci, o których mowa w ust.1, mog by
pomniejszone, jednak nie wi cej ni o połow , po uzyskaniu opinii pa stwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego.

4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległo ci, o których mowa w ust.1
pkt. 1 i 2, nie okre la si .
5. Doj cie od najdalszego wej cia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego lub u yteczno ci publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o których
mowa w §22 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4, wynosi nie wi cej ni 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach
zamkni tych.
§ 40
1. W zespole budynków wielorodzinnych obj tych jednym pozwoleniem na budow nale y, stosownie do
potrzeb u ytkowych, przewidzie place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dost pne dla osób
niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdowa si na terenie biologicznie
czynnym, chyba e przepisy odr bne stanowi inaczej.
2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
równonocy, w godzinach 10:00 – 16:00. W zabudowie ródmiejskiej dopuszcza si nasłonecznienie nie krótsze ni
2 godziny.
3. Odległo placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzie y oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczaj cych ulic , od okien pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadów powinna wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów §19 ust.1.
§ 175
1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne
i spalinowe od urz dze gazowych z zamkni t komor spalania mog by wyprowadzone przez zewn trzn
cian budynku, je eli urz dzenia te maj nominaln moc ciepln nie wi ksz ni :
1) 21 kW – w wolno stoj cych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej;
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdowa si wy ej ni 2,5 m ponad
poziomem terenu. Dopuszcza si sytuowanie tych wylotów poni ej 2,5 m, lecz nie mniej ni 0,5 m ponad poziomem
terenu, je eli w odległo ci do 8 m nie znajduje si plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
adne z przytoczonych w pkt 6 niniejszego opracowania uwarunkowa prawnych nie
maj wpływu na układ przestrzenny przedmiotowego terenu i swobod w jego kształtowaniu
(nawet w przypadku opisywania funkcji przedmiotowego obszaru nie jako boiska, a w du o
szerszym zakresie – jako placu zabaw lub terenu rekreacyjnego). Zaplanowana inwestycja w
cało ci odpowiada przepisom prawa – przywołane powy ej obostrzenia dotycz ce realizacji
funkcji w obr bie przedmiotowej działki nie maj wpływu na zaplanowan inwestycj :
• W obr bie 10 m od projektowanych terenów sportowo-rekreacyjnych nie znajduj si :
linie rozgraniczaj ce ulic ;
okna z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
miejsca do gromadzenia odpadów.
• Projektowany teren nie stanowi zespołu budynków wielorodzinnych obj tych jednym
pozwoleniem na budow – mimo to jednak powierzchnia biologicznie czynna
przedmiotowego terenu znacznie przekracza minimaln warto 30% powierzchni terenu.
• Nasłonecznienie boiska nie jest w aden sposób ograniczone – w najbli szym
s siedztwie nie znajduj si jakiekolwiek budynki lub obiekty budowlane, mog ce
powodowa zacienienie przedmiotowego terenu.
• Nie stwierdzono istnienia przewodów powietrzno-spalinowych lub przewodów
powietrznych i spalinowych, zlokalizowanych 8 m od przedmiotowego terenu,
umiejscowionych poni ej 2,5 m, lecz nie mniej ni 0,5 m ponad poziomem terenu.
b dzie przestrze
treningow
–
Projektowane bisko piłkarskie stanowi
nieprzeznaczon do organizowania ligowych rozgrywek piłkarskich, dla adnego z istniej cych
szczebli rozgrywkowych. Z tego powodu nie stanowi ono obiektu, gdzie na powierzchni do
2000 m2 przewiduje si przebywanie powy ej 50 osób – przedmiot opracowania nie b dzie
miejscem organizacji imprez masowych.

Zaplanowane prace zwi zane z zagospodarowaniem terenu obejmowa b d :
• zdj cie humusu i wykonanie podbudowy płyty boiska z wyprofilowaniem spadków;
• wykonanie murawy boiska piłkarskiego z uwzgl dnieniem odpowiednich spadków;
• monta bramek piłkarskich w sposób trwały, z zastosowaniem ł czenia systemowego (na
betonowym fundamencie);
• uprz tni cie placu budowy;
• zasianie i zawałowanie trawników.
7.1. Boisko piłkarskie
7.1.1. Opis prac
Trawiaste boisko piłkarskie zrealizowane zostanie na wzgl dnie płaskim fragmencie
przedmiotowego terenu. Na podstawie punktów wysoko ciowych wyznaczonych podczas
inwentaryzacji, stwierdza si , i w obr bie terenu, na którym wykonana zostanie murawa
boiska (na obszarze boiska i strefy bezpiecze stwa), maksymalna ró nica wysoko ci
wzgl dnej wynosi ~30 cm, przy czym zauwa alny jest spadek w kierunku południowym.
Nasyp, na którym znajduje si ogrodzenie (północna granica działki), wzdłu którego
planowane jest wykonanie rowu odwadniaj cego, dodatkowo wyniesiony jest o kolejne ~20 cm
wzgl dem terenu obok nasypu. Projektuje si wykonanie płyty boiska o wymiarach 29,0 x 59,0
m (wliczaj c w te warto ci dwumetrowe strefy bezpiecze stwa po ka dej ze stron boiska).
Wyko czona murawa powinna posiada minimalne spadki w kierunku północnym (planowane
jest wi c odwrócenie spływu wody opadowej) – projekt zakłada wykonanie grzbietu na
południowej linii kraw dzi boiska i wykonanie spadku ~0,5% w kierunku ogrodzenia
betonowego. Na szer. 150 cm poza obrysem boiska nale y wykona nawierzchni o tym
samym spadku, za w pasie o szeroko ci 50 cm (czyli w odległo ci zawieraj cej si
w przedziale 1,5 - 2,0 m od linii ko cowych boiska) nale y wykona spadek wi kszy, zgodny
lub o nachyleniu przeciwnym do nachylenia płyty boiska (południowa kraw d murawy),
wynosz cy 5% – szczegóły w graficznej cz ci opracowania. Zabieg ten (wykonywany
obwodowo) ma na celu ukierunkowanie wody deszczowej, spływaj cej z terenów poza
boiskiem, poza powierzchni murawy. Na obwodzie strefy bezpiecznej nale y zamontowa
obrze a trawnikowe. Ponadto nale y zaplanowa od strony północnej rów odwadniaj cy
o zmiennym nachyleniu skarp, tak aby spadek terenu skarp nie wynosił wi cej ni 50%. Rów
nale y wykona ze spadkiem podłu nym wynosz cym 0,5% wzdłu dłu szej linii boiska,
kierunkuj c w ten sposób wod opadow do koszy rozs czaj c -retencyjnych. Boisko
w cało ci mie ci si b dzie na działce nr 211, a jego dłu szy bok powinien by usytuowany
w sposób równoległy do linii bie ni i boiska istniej cego. Poziomy terenu podano w cz ci
rysunkowej.
W celu odprowadzenia wody deszczowej z murawy boiska zało ono wykorzystanie
prefabrykowanych skrzynek retencyjno-rozs czaj cych, o cechach:
• rozs czanie – woda deszczowa jest zbierana w układy skrzynek, po czym zostaje
odprowadzona w skutek wsi kania w otaczaj cy grunt;
• retencja – układy skrzynek stosuje si
jako rozwi zanie alternatywne wobec
konwencjonalnego układu ruroci gów (czasowa retencja), zapewnia to wi ksz
bezpo redni obj to przechowywania i wolniejszy odpływ wody;
słu y jako zbiornik podziemny do
• magazynowanie – układy skrzynek mog
magazynowania wody deszczowej (wydajno magazynowania rz du 95 - 96%);
• czyszczenie i inspekcja – zbiorniki prefabrykowane umo liwiaj czyszczenie wszystkich
poziomów i ich inspekcj .
Zastosowane skrzynki powinny cechowa si wymiarami modułowymi 120 x 60 x 60
cm. W najni szej warstwie nale y zastosowa płyty denne o budowie a urowej. Ewentualne

kolejne warstwy skrzynek (je eli warunki terenowe, np. obecno
skał, zmusz do ich
zastosowania - w celu omini ci przeszkody), zabudowywane powinny by bez stosowania płyt
- bezpo rednio na warstwie dolnej). Konstrukcja zbiornika ma budow otwart - płyty boczne
stosowane s tylko na zewn trz zbiornika.
Zbiornik nale y umie ci w taki sposób, aby warstwa gruntu nad nim wynosiła min. 30
cm (zgodnie z rysunkami). Dno i boki zbiornika nale y obsypa płukanym kruszywem frakcji
16 - 31,5 mm, o grubo ci warstwy 40 cm. Od góry zbiornika zastosowa 20 cm zasypki
piaskowej. Warstwy o ró nych frakcjach oraz kruszywo wbudowywane od gruntu rodzimego
geowłóknin PP i wyposa y
odseparowa geowłóknin filtruj c . Ka dy zbiornik owin
w kominek odpowietrzaj cy oraz studzienk inspekcyjn .
Zakłada si , i nowa nawierzchnia trawiasta wykonana zostanie z nawierzchni
sztucznej na dynamicznej podbudowie bez drena u. W tym celu nale y ci gn wierzchni
warstw organiczn (próchnic ) i składowa j poza obr bem boiska, w celu ponownego
wykorzystania do niwelacji terenu (ewentualny nadmiar zutylizowa w sposób zgodny z
prawem).
Nowoprojektowana murawa nie b dzie posiada drena u. Nie wykonywano bada
podło a gruntowego a jedynie makroskopowe ogl dziny terenu. Wg zapewnie Inwestora oraz
z uwagi na rozpoznane podło e w okolicach planowanego boiska, zakłada si , i grunty
w miejscu przeprowadzenia inwestycji stanowi gleby piaszczyste o dobrej przepuszczalno ci
wody. Zało enie to nale y zweryfikowa podczas przeprowadzania robót ziemnych, a w razie
natrafienia na grunty spoiste lub o słabej przepuszczalno ci, nale y wykona stosowny
drena , podpowierzchniowo odwadniaj cy płyt boiska.
Zaplanowano zastosowanie murawy ze sztucznych traw zasypowych, pozwalaj cych
na wi ksz chłonno wody opadowej. Trawy te nale y zasypa piaskiem kwarcowym. Piasek
powinien wypełni warstw włókien do ok. 1,5 cm (dla traw na boiskach do piłki no nej).
Wypełnienie piaskiem zapewnia stabilizacj włosa trawy i wi ksz absorpcj wilgoci przez
podło e (1 m2 piasku przyjmuje ok. 10 l wody). Konkretn ilo piasku jak nale y wypełni
traw nale y uzyska od producenta i powinna ona by okre lona w karcie technicznej. Nale y
stosowa piasek kwarcowy, suszony, o granulacji 0,2 - 0,8 mm. Wa nym elementem jest
wła ciwie dobrany piasek, gdy nieodpowiedni, o ostrych kraw dziach mo e prowadzi do
podcinania włókien trawy u podstawy. Dodatkowo nawierzchnia powinna by zasypana
granulatem gumowym (lub z innego materiału sztucznego), zgodnego z zalecaniami
producenta. Nale y stosowa trawy jak przedstawiono poni ej.
WARIANT 1:
• ilo wypełnienia zgodna z zaleceniami producenta trawy syntetycznej;
• kolor nawierzchni: min dwa odcienie zieleni, linie białe o szeroko ci 10 cm;
• monta nawierzchni zgodnie z instrukcj jej producenta;
• nawierzchnia trawiasta spełniaj ca minimalne wymagania techniczne:
typ włókna: monofil, przekrój diament;
skład chemiczny włókna: polietylen, min. 2 kolory w jednym p czku;
detex min. 13500;
min ilo włókien: 120000 szt. / m2;
ilo p czków: min. 10000 / m2;
grubo włókna: min 360 mikronów;
wysoko włókna: min. 60 mm;
waga całkowita: 3100 gr / m2;
współczynnik otarcia skóry: min 24;
wytrzymało ł czenia klejonego po starzeniu wod : min. 145 N;
wytrzymało na wyrywanie p czka po starzeniu wod : min. 55 N.

•

dokumenty dotycz ce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, celem potwierdzenia
parametrów jako ciowych:
certyfikat lub deklaracja zgodno ci z norm PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB;
wyniki bada specjalistycznego laboratorium, wykonane wg metody FIFA Quality
Programme for Football Turf Edycja 2015 potwierdzaj ce uzyskanie FIFA Quality PRO
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, itp );
karta techniczna oferowanej nawierzchni sztucznej trawy;
atest PZH trawy i wypełnienia;
aktualny certyfikat FIFA Prefered Producer.

WARIANT 2:
Projektuje si nawierzchni ze sztucznej trawy trzeciej generacji, układan na macie
elastycznej (tzw. shockpad) z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym,
układan na podbudowie kamiennej. System nawierzchni składa si z trzech elementów:
sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Jej konstrukcja to prefabrykowana mata
elastyczna tzw. shockpad o grubo ci min. 10 mm, uło ona bezpo rednio na podbudowie
kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysoko ci włókna 45 mm. Trawa musi
by zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem TPE. Wykonawca po wybudowaniu obiektu
uzyska Certyfikat FIFA 1 * lub FIFA 2* na zainstalowanej nawierzchni. Nawierzchnia trawiasta
winna spełnia nast puj ce minimalne wymagania techniczne:
• typ włókna: monofil;
• wysoko włókna: min. 45 mm, nie wi cej ni 55 mm;
• g sto - ilo włókien: min. 270000 włókien / m2;
• detex: min. 17000;
• całkowita waga nawierzchni: min. 2600 gr / m2;
• kształt włókna: włókno musi posiada specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny,
diamentu lub inny zapewniaj cy sztywno włókna;
• wypełnienie nawierzchni: granulat gumowy TPE (TPS,TPV);
• nawierzchnia układana na macie elastycznej (shockpad) LUB e layer o grubo ci: min. 10
mm
• dokumenty, jakie s wymagane do przedstawienia w ofercie przez Wykonawc :
aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub inny dokument wydany
przez podmiot, tj. laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA (lista aktualnie
rekomendowanych laboratoriów dost pna na www.fifa.com), uprawnione do kontroli
jako ci – zał czony dokument musi potwierdza , e oferowana przez wykonawc
nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne
nie gorsze od wymaganych;
atest PZH na nawierzchni sztuczna trawa;
atest PZH na granulat gumowy;
inne dokumenty:
o dokument potwierdzaj cy posiadanie przez producenta statusu FIFA Preferred
Producer (FPP);
o certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni (nawierzchnia powinna zosta wykonana na co najmniej jednym
obiekcie, który uzyskał certyfikat FIFA 2 STAR);
o wyniki z bada
laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA,
potwierdzaj ce i oferowany system nawierzchni spełnia wymogi standardu FIFA 2
STAR;
o kart
techniczn
potwierdzon
przez producenta, zawieraj c
szczegółow
charakterystyk i parametry techniczne nawierzchni;

o

o

o
o

autoryzacja producenta sztucznej trawy, wystawiona dla wykonawcy na realizowan
inwestycj wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t
nawierzchni – autoryzacja musi zawiera potwierdzenie dostarczenia przez
producenta wszystkich niezb dnych oryginalnych materiałów do wykonania
oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu;
autoryzacja producenta granulatu gumowego, wystawiona dla wykonawcy na
realizowan
inwestycj
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t nawierzchni – autoryzacja musi zawiera potwierdzenie
dostarczenia przez producenta wszystkich niezb dnych oryginalnych materiałów do
wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu;
próbka trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30cm z etykiet producenta;
próba granulatu gumowego w ilo ci ok. 200 g z etykiet producenta.

Wg informacji katalogowych producentów nawierzchni trawiastych zalecane jest
stworzenie obwodowego pasa ochronnego szeroko ci min. 1 m, wykonanego z kostki
betonowej, w celu uniemo liwienia zarastania i zabrudzania murawy. O tym fakcie
poinformowano Inwestora. Zadecydował on jednak o niestosowaniu w.w. pasa
zabezpieczaj cego. Zaplanowano jedynie wykonanie obwodowego pasa z obrze a
trawnikowego o wymiarach 8 x 25 x 100 cm. Jego podbudowa powinna by obni ona
w stosunku do kraw nika o wysoko trawy, tak aby piasek czy granulat nie wydostawał si
poza obszar boiska (obrze a powinny by zamontowane sfazowaniem w stron „do boiska”),
jednak na tyle nisko, by mo liwy był swobodny spływ wody (rozwi zanie pokazano w
graficznej cz ci opracowania). Obrze a trawnikowe nale y uło y przed wykonaniem
nawierzchni. Elementy te nale y osadzi w fundamencie z betonu grubo ci co najmniej 12 cm
(klasa min. C12/15). Do dobijania kraw ników nale y u ywa gumowych młotków.
Prawidłowe wykonanie obrze y uniemo liwi zadzieranie i odspajanie murawy.
Na etapie wykonywania podbudowy nale y wykona wyprofilowanie terenu, poprzez
nadanie odpowiednich spadków. Zakłada si , i spadki wynosi b d nie wi cej ni 1% i nie
mniej ni 0,5%. Przedział ten wydaje si by optymalny – mniejsze spadki nie b d spełnia
swojej roli, za wi ksze spowoduj zbyt du e ró nice wysoko ci terenu. Spadki nale y
wykona w jednym kierunku, do dłu szej, północnej linii bocznej boiska – tym samym teren
b dzie posiadał grzbiet na dłu szej, południowej kraw dzi placu gry. Grunt nale y zag ci do
wska nika zag szczenia o warto ci mieszcz cej si w przedziale Is = 0,95 - 1,0. Je eli rodzaj
odkrytego materiału uniemo liwiał b dzie jego zag szczenie, grunt nale y ulepszy poprzez
odpowiednimi dodatkami. Podczas prac nale y sprawdza
poprawno
stabilizacj
wykonywania zag szczenia, wybieraj c najwygodniejsz metod . W przypadku badania
laboratoryjnego, nale y pobra próbki gruntu cylindrem i przeprowadzi badanie Proctora.
Mo liwe jest równie sondowanie gruntu i badanie lekk płyt dynamiczn .
Na wykonanej podbudowie z gruntu rodzimego nale y wykona kolejne warstwy, które
nale y podda zag szczaniu tj. warstwa pospółki grubo ci min. 10 cm, warstwa kruszywa
łamanego frakcji 0 - 63 mm o grubo ci min. 15 cm, miał kamienny 0 - 4 mm gr. 5 cm oraz
warstwa wierzchnia z trawy sztucznej, zasypanej piaskiem kwarcowym (gr. 5 - 7 cm).
Zastosowanie trawy sztucznej umo liwi natychmiastow mo liwo u ytkowania boiska
treningowego.
Do wykonywania wy ej opisanych prac nale y u ywa wła ciwych maszyn
budowlanych, tj. walców, wibratorów, zag szczarek, spycharek, koparek i innych, w zale no ci
od potrzeb.

7.1.2. Wyposa enie boiska do piłki no nej
Nale y zastosowa dwie aluminiowe bramki stacjonarne do piłki no nej o
nast puj cych parametrach:
• wymiary bramki (szeroko x wysoko ) 5,0 x 2,0 m,
• gł boko 80 / 150 cm (góra / dół);
• rama główna wykonana z owalnego profilu aluminiowego 100 / 120mm (profil
wzmocniony);
• bramka malowana proszkowo na kolor biały;
• bramka mocowana na stałe do podło a – mocowanie poprzez rozwi zanie systemowe
w postaci tulei (pod ka dym słupkiem), kotwionej w fundamencie betonowym (60 x 60 x 60
wsadzany jest słupek (wymagane zastosowanie dodatkowego
cm), w któr
zabezpieczenia przed wyci gni ciem bramki);
• w zestawie haczyki z tworzywa sztucznego do mocowania siatki do ramy głównej;
• składane pał ki tylne, podtrzymuj ce siatk , wykonane z rury aluminiowej ø40;
• zgodno z przepisami FIFA, PZPN oraz norm PN-EN 748:2006;
• produkt posiadaj cy Certyfikat Bezpiecze stwa wydany przez Instytut Sportu;
W naro nikach boiska nale y zastosowa słupki boiskowe z chor giewk . Słupki
stanowi b dzie laska o dł. 150 cm i rednicy 50 mm (wysoko ponad ziemi ) z poliw glanu.
Element ten powinien by wkładany w wystaj c ponad ziemi plastikow tulej , b d c
cz ci systemu – po przewróceniu element sam powinien powróci na swoje miejsce.
Zastosowa flag o prostok tnym kształcie, wykonan z materiału syntetycznego, odpornego
certyfikat
na działanie warunków atmosferycznych. Asortyment powinien posiada
bezpiecze stwa „B”.
Linie boiskowe powinny by malowane na kolor biały przy u yciu farb dedykowanych
do zastosowania na zewn trz, odpornych na działanie warunków atmosferycznych
i zu ywanie. Produkt nie powinien zawiera szkodliwych dla rodowiska składników i by
dobrze przyswajalny przez traw . Farb nale y aplikowa u ywaj c specjalnego wózka do
malowania trawników, posiadaj cego urz dzenie ci nieniowe i regulacj szeroko ci linii
(szeroko linii powinna wynosi 12 cm).
7.2. Komunikacja
Doj cie do projektowanego obiektu odbywa si b dzie, tak jak dotychczas, przez
furtk lub bram wjazdowa zlokalizowan południowo-zachodnim naro niku działki nr 211. Nie
projektuje si utwardzonych ci gów pieszych – doj cie odbywa si b dzie poprzez bie ni ,
trawnik lub boisko istniej ce.
7.3. Uwagi
W przypadku stwierdzenia ró ni wysoko ciowych w obszarze opracowywanego
terenu, nale y przyj
poziom po redni (u redniony wzgl dem warto ci faktycznej a
zakładanej w projekcie), a teren wokół obszaru inwestycji (poza obszarem inwestycji)
wyprofilowa z zachowaniem niewielkich spadków (maksymalnie 50%) – w tym przypadku
dopuszcza si wykonanie niewielkiej korekty projektowanego poziomu n.p.m;
Niewykorzystany grunt rodzimy, odsłoni ty w wyniku korytowania i przygotowywania
podło a, nale y wywie
z placu budowy lub zagospodarowa w przestrzeni działki
(w porozumieniu z Inwestorem), np. w celu zniwelowania wyst puj cych w jej obr bie ró nic
wysoko ciowych (wyrównania terenu).
Wszystkie urz dzenia powinny posiada gwarancj producenta na okres min. 24
miesi ce.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
W chwili obecnej obszar inwestycji pełni rol terenu zielonego, stanowi cego miejsce
rozgrzewek przedmeczowych – stan ten nie ulegnie zmianie. W wyniku prac budowlanych
wszystkie istotne parametry techniczne działki, m.in. takie jak, powierzchnia zabudowy,
całkowita, u ytkowa, utwardzona, a tak e wska nik zabudowy, intensywno ci zabudowy i
udział procentowy terenów biologicznie czynnych nie ulegn zmianie.
Tab. 3. Parametry techniczne działki
PARAMETR TECHNICZNY DZIAŁKI

WARTO

powierzchnia działki nr 211

2,6403 ha

powierzchnia opracowania

2708 m

obwód granicy opracowania

185,2 m

powierzchnia boiska z trawiastej nawierzchni syntetycznej

1711 m

długo

obrze y trawnikowych

2

2

176,64 m

9. DANE INFORMACYJNE
• Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami M.P.Z.P.
• Projektowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich – w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego.
• Planowana inwestycja nie koliduje z adnymi sieciami podziemnymi.
• Inwestycja nie b dzie powodowa ograniczenia u ytkowania terenów s siednich, zgodnie
z ich faktycznym u ytkowaniem, a w szczególno ci: pozbawia ich dost pu do drogi
publicznej, utrudnia mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz rodków ł czno ci.
9.1. Dane dotycz ce ochrony terenu
• Przedmiotowa działka nie jest poło ona na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczokrajobrazowego, u ytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników
przyrody oraz ich otulin.
• Teren inwestycji nie znajduje si w strefie archeologicznej ochrony konserwatorskiej,
w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie ochrony krajobrazu kulturowego.
• Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana decyzja starosty o wył czeniu gruntów
z produkcji rolnej.
• Przedmiotowa działka znajduje si w obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych –
GZWP nr 315 „Chocianów-Gozdnica i nr 317 „Niecka zewn trznosudecka Bolesławiec”.
9.2. Dane okre laj ce wpływ eksploatacji górniczej na działk
Przedmiotowa działka nie znajduje si w granicach terenów górniczych.
9.3. Dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro e
rodowiska
•
•
•

•

dla

Projektowany obiekt sportowy odprowadzał b dzie wod opadow . Inwestycja nie zakłada
emisji nieczysto ci płynnych.
Odpady stałe magazynowane b d jak dotychczas.
Usytuowanie obiektu na działce, w stosunku do obiektów s siednich, odpowiada
przepisom prawa budowlanego i ochrony przeciwpo arowej, a przyj te w projektach
rozwi zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuj lub ograniczaj negatywny
wpływ na rodowisko, zdrowie i inne obiekty budowlane.
Projektowany obiekt nie b dzie powodował szczególnego, niedopuszczalnego przepisami
zacienienia otoczenia, ze wzgl du na swoj wysoko . Inwestycja nie ograniczy dost pu
wiatła dziennego.

•
•

•

•

Inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji hałasów, wibracji, zakłóce elektrycznych
i promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Projektowana inwestycja nie b dzie zmienia spływu powierzchniowego wody deszczowej
i roztopowej, je eli miałoby to wpływa szkodliwie na grunty s siednie, powoduj c ich
zalewanie lub podsi kanie.
Wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu przedmiotowej inwestycji powinna zosta
zdj ta i czasowo składowana, celem pó niejszego wykorzystania na u y nienie gruntów
na terenie działki Inwestora. Pozbycie si ewentualnego naddatku humusu jest mo liwe
jedynie w sposób zgodny z prawem – nadmiar mas ziemnych (w tym i z wykopów) nale y
wywie w miejsce wskazane przez wła ciwe organy gminy.
Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko
(Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397).

9.4. Dane wynikaj ce ze specyfiki i charakteru robót budowlanych
• W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót inwestycyjnych na przedmiotowym
obszarze na urz dzenia melioracyjne nieuj te w ewidencji, Inwestor zobowi zany jest do
rozwi zania kolizji we własnym zakresie, w sposób zapewniaj cy prawidłowy odpływ wód.
Ewentualne kolizje projektowanych obiektów z urz dzeniami drenarskimi nale y rozwi za
na etapie realizacji inwestycji zgodnie z poni szymi warunkami:
• Projekt zagospodarowania działki wraz z projektem rozwi zania kolizji nale y przedstawi
do zaopiniowania w Wojewódzkim Zarz dzie Melioracji i Urz dze Wodnych we
Wrocławiu.
• Przed rozpocz ciem robót wykonawczych nale y uzyska zgod administratora urz dze
melioracyjnych na roboty w obr bie sieci drenarskich.
• Roboty nale y prowadzi pod nadzorem osoby posiadaj cej wła ciwe uprawnienia.
• Po usuni ciu kolizji powiadomi WZMiUW o zako czeniu robót oraz przedło y
inwentaryzacj powykonawcz wykonanych rozwi za .
• W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji (prowadzenia robót ziemnych) na
znaleziska archeologiczne lub przedmioty posiadaj ce cech zabytku, nale y wstrzyma
prace mog ce je uszkodzi lub zniszczy , przy u yciu dost pnych rodków teren
zabezpieczy , a o fakcie bezzwłocznie powiadomi Wojewódzki Urz d Ochrony Zabytków.
• W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na kopalne szcz tki ro lin
lub zwierz t, nale y powiadomi o tym fakcie Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska.
10.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

10.1. Zbiór aktów prawnych, w oparciu o które dokonuje si
oddziaływania obiektu
10.1.1. Akty prawne najcz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okre lenia obszaru

ciej stosowane

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.], art. 7.2.1 (warunki techniczne);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odległo ci);
J.w. § 13 (przesłanianie);
J.w. § 19, 20 (parkingi);
J.w. § 23.1 i 2 ( mietniki);
J.w. § 23.3 ( mietniki w zabudowie jednorodzinnej);
J.w. § 25 (trzepaki);
J.w. § 30 (oczyszczalnie cieków);
J.w. § 31 (uj cia wody);
J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczysto ci);
J.w. § 60 (nasłonecznienie);

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

J.w. § 179 (zbiorniki gazu);
J.w. § 271.2 (odległo ci od lasów);
J.w. § 271, 272, 273 (odległo ci p.po .);
J.w. § 271.2 (odległo ci ppo . w zabudowie jednorodzinnej)
J.w. § 276.1 (gara e p.po .);
J.w. § 276.2 (gara e indywidualne);
Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 7 pa dziernika 1997 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6§9 (odległo ci);
J.w. §41 -§43 (biogaz odległo ci);
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 43 (odległo ci);
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odległo ci);
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719);
J.w. § 38 (pasy p.po .);
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod oraz dróg po arowych (Dz. U. 2009.124.1030);
J.w. § 4.5 (zbiorniki p.po .);
J.w. § 10 (hydranty);
J.w. § 12-§ 15 (drogi po arowe);
rodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
Rozporz dzenie Ministra
zabezpieczenia przeciwpo arowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);
Rozporz dzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymaga w zakresie odległo ci i
warunków dopuszczaj cych usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania
robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowej, a tak e sposobu urz dzania i utrzymywania zasłon od nie nych
oraz pasów przeciwpo arowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i
stacje paliw płynnych, ruroci gi przesyłowe dalekosi ne słu ce do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U,
2003.192.1883), zał cznik 1;
Rozporz dzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku
(Dz. U. 2014. 112), zał cznik;
Rozporz dzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na
rodowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397).

10.1.2. Akty prawne rzadziej stosowane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ustawa Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó n. zm.);
Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
społecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. 2013.1235);
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446);
Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 1999.41);
Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);
Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696);
Ustawa Prawo atomowe (Dz. U . 2004.161.1689);
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015.196);
Ustawa o odpadach [Dz. U. 2013.21);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w zakładach górniczych
wydobywaj cych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130.859 ze zm.);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotycz cych autostrad płatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.);
Rozporz dzenie Ministra Ł czno ci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania
energi elektryczn obiektów budowlanych ł czno ci (Dz. U. 1995.50.271);

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pa dziernika 2001 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze nia 1998 r, w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.9871);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18641;
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych
przewo cych towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych
parkingów, na które s usuwane pojazdy przewo ce towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);
Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada obiekty budowlane nie b d ce budynkami, słu ce obronno ci Pa stwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada skrzy owania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U,
2000.63.735);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia czerwca 1998 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1990.101.645);
Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrze nia 2011 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla toru wy cigowego (Dz. U. 2011.210.1254).

10.2.

Zasi g obszaru oddziaływania obiektu
Opisanie w niniejszej dokumentacji zadanie budowlane oddziaływuje jedynie na działk
nr 265/203, obr. 0001 W gliniec-1, jedn. ew. 022506_4 - W gliniec miasto.
11. UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU
• Wszystkie zastosowane materiały i wyroby musz posiada niezb dne atesty, aprobaty
i deklaracje zgodno ci.
• W razie zaistnienia w tpliwo ci b d stwierdzenia rozbie no ci rozwi za projektowych ze
stanem faktycznym, wykonawca winien niezwłocznie skontaktowa si z projektantem.
• Wszelkie zmiany i odst pstwa od projektu powinny by poprzedzone uzgodnieniem
z autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego.
• Po zako czeniu prac budowlanych teren nale y uporz dkowa i przekaza w u ytkowanie.
• Opis techniczny konsultowa z rysunkami.
• Prace nale y prowadzi pod nadzorem osoby posiadaj cej uprawnienia budowlane.
• Wszystkie roboty nale y wykonywa zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami oraz
zgodnie ze sztuk budowlan .
• Wszystkie roboty budowlano-monta owe nale y wykona zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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