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1.

Przedmiot opracowania

Projektowana inwestycja to budowa budynku zaplecza socjalno gospodarczego oraz
boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi i zjazdu z drogi powiatowej w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012 na terenie działek nr ewid. 1036; 461/1; 1100; 789;
1037 położonych w miejscowości Orzechówka.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie: boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego
z drenażem, odprowadzeniem wody do rowu Potoku Orzechowskiego, budowę budynku
zaplecza, ogrodzenia boisk, utwardzonych dojść i dojazdu, miejsc postojowych, zjazdu
publicznego z drogi powiatowej - działka nr ewid 461/1, wewnętrznej linii zasilającej,
obiektów małej architektury i przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej,. Projektuje się wykonanie wylotu betonowego.
2.

Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki

Działki na terenie których projektowany jest inwestycja znajdują się w miejscowości
Orzechówka. Od strony południowej znajduje się ciek wodny - działka nr ewid 1100 a od
strony wschodniej płynie Potok Orzechowski – działka nr ewid. 789. Od strony zachodniej
działka graniczy z droga powiatową – działka nr ewid. 461/1 a od strony południowej
zlokalizowane są użytki rolne - działka nr ewid. 1036. Na działce sąsiedniej nr ewid. 1037, za
ciekiem wodnym, zlokalizowany jest Wiejski Dom Kultury i budynki gospodarcze.
Wzdłuż wschodniej granicy działki znajduje się projektowana kanalizacja sanitarna.
Przy zachodniej granicy działki zlokalizowana jest napowietrzna linia oświetleniowa drogi
powiatowej.
W stanie obecnym na działce, na której projektowany jest „Orlik 2012”,
zlokalizowane jest trawiaste boisko piłkarskie. Działka nie jest zabudowana i nie jest
ogrodzona. Teren działki przeznaczony pod budowę „Orlika 2012” płaski ze stromymi
skarpami wzdłuż drogi powiatowej.
3.

Projektowany zakres robót

Projektowane roboty budowlane podczas wykonania boisk, budynku zaplecza,
ogrodzenia oraz urządzeń budowlanych nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:
Budowa boisk:
•
•
•
•
•

usunięcie humusu
wykonanie warstw podkładowych
osadzenie tulei do mocowania bramek
wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej
wykonanie obrzeża

Budynek sanitarno-szatniowy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

usunięcie humusu
wykopy i roboty ziemne
wykonanie studni fundamentowych
belki podwalinowe
panele podłogowe
pionowe elementy konstrukcyjne
montaż paneli ścienne zewnętrzne
montaż paneli ściennych wewnętrznych
montaż paneli stropowo dachowych
montaż świetlików dachowych
wykonanie instalacji wody, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej
montaż armatury sanitarnej
roboty wykończeniowe wewnętrzne
roboty wykończeniowe zewnętrzne
izolacja dachu
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów terenowych

Ogrodzenie:
•
•
•
•
•
•

wykopy i roboty ziemne
wykonanie ściany oporowej z osadzeniem tulei do montażu ogrodzenia.
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
osadzenie tulei do mocowani słupków
wykonanie cokołów betonowych
montaż słupków, siatek, bram i furtek

Dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i utwardzenie terenu
•
•
•
•

usunięcie humusu
wykonanie warstw podkładowych
wykonanie obrzeża
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Infrastruktura:
•
•
•

wykopy i roboty ziemne
wykonanie przyłącza: kanalizacji sanitarnej
wykonanie przyłącza: wody

•
•

wykonanie przyłącza: kanalizacji deszczowej
wykonanie wewnętrznej linii oświetlenia

Budowa zjazdu:
•
usunięcie humusu
•
ukształtowanie terenu na którym projektowany zjazd powiatowy. Grunt zasypowy pod
projektowany zjazd - pospółka. (grunt należy zagęszczać grunt sprzętem o działaniu
dynamicznym do IS = 0,95. Grunt zagęszczać warstwami o grubości max 25cm.)
•
wykonanie obrzeża
•
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
4.

Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych.

Działki nr ewid. 1036; 461/1; 1100; 789 są niezabudowane. Na działce nr ewid. 1037
znajdują się budynki gospodarcze i budynek Wiejskiego Domu Kultury. Wzdłuż wschodniej
granicy działki nr ewid. 1036 przebiega projektowana kanalizacja sanitarna a przy zachodniej
granicy działki (wzdłuż drogi powiatowej – działka nr ewid. 461/1) linia oświetleniowa.
5.
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
5.1.Istniejące sieci na terenie działek.
6.
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
ogólny instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401
7.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
7.1 Środki techniczne:
zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami
ostrzegawczymi)
zabezpieczenia rusztowań
kaski ochronne, szelki, odzież ochronna dla robotników
środki gaśnicze
środki pierwszej pomocy medycznej
Środki techniczne pierwszej pomocy umieścić w wyznaczonym pomieszczeniu
przystosowanym na czas prowadzenia robót na pomieszczenie socjalne lub w budynku
tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robót (barak składany z gotowych
elementów).

7.2 Środki organizacyjne:
nadzór kierownika budowy
informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej,
policji) umieszczona w widocznym miejscu
tablice informacyjne i ostrzegawcze
zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami
ostrzegawczymi)
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