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   OPIS TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa wykonania prac projektowych; 
- uzgodnienia funkcjonalne i lokalizacyjne dokonane ze zleceniodawcą; 
- mapa  sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych; 
- analiza  warunków geotechnicznych wykonanych dla boiska Orlik 2012 w Gorawinie, 
- wizja lokalna przeprowadzona w maju  2018 r. 
- obowiązujące przepisy , normy budowlane i zasady wiedzy technicznej. 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczący poprawy standartu infra-
struktury rekreacyjnej  boiska do piłki nożnej - obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gora-
wino gmina Rymań.  
W zakres opracowania wchodzi: 
-  projekt zagospodarowania   działek nr 184 i 185/3, 
-  roboty ziemne, 
-  opracowanie dotyczące nawierzchni trawiastej  płyty boiska,  
-  projekt wyposażenie w widownię  ziemną i wymianę osprzętu niezbędnego dla boiska  piłki nożnej, 
-  ogrodzenie boiska i działki, 
 
3. OPIS LOKALIZACJI  - STAN  ISTNIEJĄCEGO TERENU 
 
3.1. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Projektowane boisko treningowe z nawierzchnią z trawy naturalnej będzie umiejscowione 
na części działki nr 184 i części działki185/3 obręb Gorawino 0056. Tereny przeznaczone pod budo-
wę są zlokalizowane  w  południowym krańcu wsi oznaczone jako grunt rolny. 
Północna część działki 184 jest zagospodarowana zespołem boisk Orlik 2012 wraz z zapleczem i 
przyłączami. Dojście do zespołu boisk z układu nowych chodników o nawierzchni z kostki betonowej. 
Od wschodu i południa teren graniczy z gruntami użytkowanymi rolniczo, od zachodniej strony teren 
obu działek przylega do drogi wojewódzkiej Kołobrzeg – Świdwin. 
Na działkę  nr 184 doprowadzono wszystkie niezbędne przyłącza. Działki nr 184 i 185/3 są ogrodzo-
ne. Działka 185/3 nie posiada żadnego uzbrojenia. 
  
3.2.  Zestawienie powierzchni 
Przewidywana powierzchnia terenu opracowania wyniesie: 

 z działki 184      - około 6572 m2 

 z działki 185/3    - około 2325 m2    
  Ogółem                                    8897 m2 

 

powierzchnia boiska do piłki nożnej   6000,00 m2  (100x60m)   
powierzchnia zielona wokół boiska   1260,00 m2 
powierzchnia terenów zielonych   1150,00 m2 
powierzchnia widowni       53,00m2 

powierzchnia dojść utwardzonych     434,00m2 
       8897,00 m2 

 
Rzędna nawierzchni boiska: 33,30 m n.p.m; z spadkiem podłużnym0,4% w stronę połu-
dnia i 0,4 % w kierunkach wschód - zachód od osi symetrii niwelacji 

  

3.3. Istniejące ukształtowanie terenu 
Teren niezróżnicowany wysokościowo dostosowany do istniejącego terenu nawierzchni   o rzędnych 
33,70 n.p.m. do 32,1 jest pochylony  na  południe. 
Obszar gruntu o powierzchni około 1 ha przeznaczony pod boisko piłkarskie wraz z sąsiadującymi 
gruntami posiada spadek około 1,5-2 %-w kierunku   na południe, południowy wschód. 
 
3.4. Warunki gruntowo – wodne 
Do opracowania wykorzystano dokumentację geologiczną sporządzoną przez mgr  Bolesława Plichtę 
i mgr inż. Jakuba Kanarka z firmy  ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY  GEOLOG  ul. Dmowskie-
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go 27 75-361 Koszalin na potrzeby kompleksu sportowego ORLIK 2012 zlokalizowanego na tej samej 
dz. nr 184 we wsi Gorawino gm. Rymań. 
Z badań geomorfologicznych terenu i badań laboratoryjnych przeprowadzonych w sąsiedztwie  obiek-
tu (boisko Orlik 2012) wynika, że na obszarze tego boiska do głębokości 4,0 m znajdują się przewar-
stwienia piasków gliniastych oraz gliny nie przewiercone do głębokości 4,0m.  
Układ warstw w otworze 1 i 2 przytoczonej dokumentacji sugeruje zanikanie warstw wodochłonnych 
mogący przyjąć dodatkową ilość wody. Współczynnik Wiłuna dla piasków gliniastych  wynosi 1,1*10-3 
do 1,1*10-5  cm/sek co daje dla 1 studni 1200 mm wydajność około 0,5 l/sek przy większej przepusz-
czalności gruntu. Napływ wody w wysokości 7,5 l/ s spowodowałby wypełnienie studni w ciągu około 
10 minut.  Wysoki poziom wody gruntowej może spowodować również napływ wody do studni wy-
równać różnicę ciśnień i zniweczyć efekt chłonności.  Zwierciadło wody podziemnej  nawiercono na 
głębokości od 0,6 –1,0m p.p.t. (wg badań warunków gruntowo wodnych). Fakt ten potwierdza stan 
wody w istniejącej studni  chłonnej stwierdzony  w trakcie oględzin.  Studnia jest wypełniona wodą 
gruntowa  do poziomu wody w otaczającym  gruncie  t.j. ok. 0,8 m poniżej poziomu terenu. W trakcie 
wizji lokalnej stwierdziłem praktycznie że woda jest podnoszona poprzez układ pompowy i odprowa-
dzana do przydrożnego rowu i odprowadzana do oddalonego o ok. 300m do naturalnego cieku   co 
praktycznie zabezpiecza odwodnienie boisk Orlik. 
 
3.5. Inne informacje 
• w obrębie terenu opracowania, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków; 
• w obrębie terenu opracowania, ani w bezpośrednim sąsiedztwie brak informacji o występowaniu 
prawnie chronionych gatunków flory i fauny. 
• teren nie jest objęty obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,  
• w obrębie terenu opracowania, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary eksploatacji 
górniczej. 
Wzdłuż drogi przebiegają następujące instalacje: 
 - rurociąg tłoczny – wody pitnej, 
- rurociąg tłoczny - ścieków komunalnych,  
- wiązka ( kabel) przewodów światłowodowych telekomunikacji.  
W trakcie prowadzenia prac sprzętem ciężkim zabrania się przemieszczania mas ziemnych i 
gromadzenia gruntu po trasie w/w instalacji 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 
Na działce planowane jest przywrócenie pozostałości istniejącego boiska do piłki nożnej w celu pro-
wadzenia powszechnej działalności rekreacyjnej i sportowej wśród miejscowej społeczności w opar-
ciu o zaplecze i układ komunikacyjny  istniejącego kompleksu sportowego ORLIK 2012.  
Boisko doposażone  będzie w  infrastrukturę i osprzęt  niezbędny do korzystania z niego. 
Boisko nie będzie posiadać odwodnienia z odprowadzeniem wód drenażowych do cieku oddalonego 
o ok. 300 m. 
Jako instalację nawadniającą przewiduje się sieć rozstawianą na bazie przewodów elastycznych do 
punktu czerpalnego doprowadzonego do nowego boiska we własnym zakresie.. 
Nie przewiduje się innych instalacji. 
Jako zabezpieczenie sanitarne dla zawodników i kadry przewiduje się wykorzystanie istniejącego 
ogólno dostępnego zaplecza wybudowanego dla kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. 
Zabezpieczenie sanitarne dla kibiców imprezy przewiduje się mobilne kabiny sanitarne typu TOI-TOI 
wstawiane w wyznaczonym do tego miejscu, po imprezie kabiny będą wywożone i opróżniane. 
  
5. BOISKO 
 
5.1 Makroniwelacja  
Teren jest wysokościowo niewiele zróżnicowany. Na terenie występuje skład gruntu pozostałość po 
robotach ziemnych boisk Orlik Spadki na długości wynoszą około 1,0 – 1,5% 
Dla potrzeb wykonania boiska różnice wysokości są zbyt duże i należy przeprowadzić niwelację tere-
nu i zagospodarować istniejący grunt. i podjąć próbę uzyskania spadków podłużnych rzędu 0,4%.   
 Poprzeczny spadek podłoża winien wynosić max 0,4% .  
Po wyrównaniu należy rozścielić warstwę ziemi urodzajnej i rozścielić mieszankę torfową gr 2 cm. 
W przypadku nadmiaru gruntu (humus) należy go zagospodarować podwyższając rzędną płyty sta-
dionu o kilka cm lub wbudować w nasyp jako przedłużenie granicy makroniwelacji. 
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 W/w ilość gruntu (nie gruzu) powinna zapewnić nasyp o podstawowych rzędnych podanych w pro-
jekcie makroniwelacji. Wyrównanie do rzędnych docelowych winna zapewnić o gr 5 cm warstwa ziemi 
urodzajnej. 
Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej i torfu należy wykonywać przy pomocy sprzętu tradycyjnego  
lub ręcznie.  
 
5.2 Urządzenie płyty boiska 
 Płytę boiska ukształtowano jako łamaną dwupłaszczyznową z pochyleniem w kierunku południowym, 
spadki należy wyprofilować na warstwie nasypów i wykopów jako podłoże gruntowe pod  warstwę 
filtracyjną.  
Nawierzchnię boiska piłkarskiego wraz z polami autowymi o łącznej powierzchni 7630 m2 , projektuje 
się z trawy naturalnej sianej na gotowym podłożu z jednosezonową pielęgnacją ułożonej na przygo-
towanej warstwie wegetacyjnej. 
Przed ułożeniem nawierzchni należy rozłożyć siatki z tworzyw sztucznych ( o ile to możliwe) jako za-
bezpieczenia przed kretami. 
Nasiona traw w ilości 0,03 kg/m2  należy wysiać na ukształtowanym i lekko zagęszczonym podłożu.  
 
6. WYPOSAŻENIE BOISKA  

1)  ogrodzenie boiska, 
2)  ogrodzenie działki, 
3)  widownię w postaci nasypu gruntowego wzmocnionego utwardzeniem w postaci schodów do 

których można mocować siedziska z tworzyw sztucxnych, 
4)  piłko chwyty, 
5) bramki, 
6) teren utwardzony 

 
6.1. Ogrodzenie boiska  
Ogrodzenie płyty boiska wykonane będzie wg wytycznych uchwały PZPN z 2016 r  wysokość ogro-
dzenia 1,2 m z siatki w ramach stalowych z kątownika 50 malowanego proszkowo osadzonych na 
słupkach o rozstawie maksymalnym 2,5 m  mocowanych w prefabrykowane fundamenty zakopane 
w grunt na głębokość 0,7 m. Część ogrodzenia boiska od strony południowej i północnej stanowić 
będą piłko chwyty 
Przy montowaniu ogrodzenia zachować odstęp od powierzchni terenu nie większej niż 10-12 cm.  
Piłko chwyty muszą posiadać siatkę osłonową od powierzchni gruntu. W ogrodzeniu zamontować 3 
furtki jednoskrzydłowych o kącie rozwierania nie mniejszym niż 1800 i bramkę dwuskrzydłową dla 
wjazdu sprzętu. 
 
6.2. Ogrodzenie działki  
Ogrodzenie działki wykonać  identycznie jak istniejące ogrodzenie, z siatki na słupkach stalowych o 
wysokości minimum 1,8m.  Dopuszcza się inne systemy ogrodzenia np. z paneli zgrzewanych prę-
towe przetłaczane z prętów   Ø 6 mm. W celu wejścia na boisko zawodników zaprojektowano bramę 
3,0  dla drużyn piłkarskich, jest ona jednocześnie wjazdem dla sprzętu służącego pielęgnacji na-
wierzchni. Od strony północnej wykonać należy 1 furtkę w ogrodzeniu zewnętrznym dla celów ko-
munikacyjnych. 
 
6.3. Widownia 
Trybuny wykonane zostaną w formie nasypu z gruntu budowlanego. Nasypy należy bardzo dobrze 
zagęścić ID  =  >  0,70. Wykonanie nasypu winien odebrać uprawniony geolog. 
W  szczególnym przypadku należy wykonać mieszankę gruntu która spełni wymagania. Jako pod-
stawę pod siedzenie projektuje się schody żelbetonu  do mocowania siedzeń lub ławek. Betonowa-
nie  wykonywać sukcesywnie  z wyprowadzonym zbrojeniem,  z siatek  z stali gładkiej Ø 8mm o 
rozstawie oczek 15 x 15 cm. 
Do szalowania powierzchni zewnętrznych ścian  należy używać szalunków gładkich, by nie było po-
trzebne tynkowanie lub nanoszenia gładzi. Beton B15 stal  A0    
 
6.4. Piłkochwyty 
Piłkochwyty  typowe montaż wg instrukcji producenta. Ze względu na specyfikę terenu piłkochwyty 
zostały rozbudowane w celu podwyższenia skuteczności działania.  
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Ze względu na silne wiatry dokonano usztywnienia konstrukcji poprzez dodanie segmentu usztyw-
niającego z zastrzałami w narożach oraz dodatkowe wzmocnienia w słupie środkowym jako stęże-
nie krzyżowe, wolne końcówki górne zakończyć zwornikami rurowymi łączącymi  końcówki słupów. 
W stopie zastosowano zbrojenie dla zabezpieczenia stopy przed rozłupaniem. 
Od  strony północnej piłkochwyty będą niejako „szczątkowe” w narożnikach. ze względu na wysokie 
ogrodzenie boiska ORLIK które przejmie rolę piłkochwytu. 
Od  strony południowej piłkochwyt będzie wykonany w linii ogrodzenia boiska jako jego część w celu 
redukcji kosztów budowy ogrodzenia działki. 
  
6.5. Bramki do piłki nożnej 
Bramki typowe montowane wg instrukcji producenta na stałe lub do demontażu. 
 
6. 6 Teren utwardzony 
Dojścia do trybun boiska odbywały się będą przez system komunikacji zrealizowanym na boisku 
ORLIK a po zanim będą ciągi piesze o nawierzchni betonowej B15 z dodatkiem fibrowłókien w celu 
uniknięcia pęknięć i zarysowań, zatartej na ostro o grubości 8 cm, na podsypce  z pospółki o grubo-
ści 12 cm stabilizowanej cementem w ilości 50  kg/ m3 wykonana  na gruncie.  Nawierzchni nadać 
spadek poprzeczny od boiska minimum 2% wg wskazań na rysunku. 
Ograniczenia krawędzi utwardzenia wykorzystać obrzeża chodnikowe 20 x 6 cm.  

 
7.    SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 

Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika. 
Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm 
Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia (słupy i żerdzie) 

2 Roboty ziemne 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)    1 x 5 cm 
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) 
Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi 15 cm   ziemia urodzajna 
Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim torfu o grubości warstwy 2cm 
Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z zagrabieniem nasion grabiami 
3 Wyposażenie boiska 
3.1 Ogrodzenie boiska 
Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramkach stalowych wysokości 1,20m na słupkach z rur bez cokołów 
Furtka stalowa z kształtowników 1,00x1,20m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu wewnętrznym płyty boiska 
3.3 Wykonanie schodów na gruncie 
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) 
Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 
Schody skarpowe betonowe 
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 
Montaż siedzisk plastykowych z oparciem 36 cm 
3.4 Piłkochwyty 
Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokości 6m (analogia  dla piłkochwy-
tów) 
3.5 Bramki 
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3 
Montaż bramek 7,32*2,44 z dostawą 

3.6 Utwardzenie terenu 
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 
Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym 50 
kg/m3 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej z dodatkiem fibrowłókien 
Warstwa górna nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 5cm do 8 cm z dodatkiem fibrowłokien (Krotność= 3) 
 
8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU A ŚRODOWISKO I 
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.  
 
 Obiekt jest przeznaczony na okresowy pobyt ludzi, kilka razy tygodniowo. boiska będzie powodowało 
zużycie wody, energii elektrycznej bez produkcji odpadów (woda do pielęgnacji nawierzchni trawia-
stej, i energia elektryczna do oświetlenia). Jako zaplecze socjalne wykorzystywane będą obiekty 
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znajdujące się przy boisku ORLIK. W trakcie imprez masowych zabezpieczenie sanitarne stanowić 
będą toalety mobilne typu TOI-TOI. Eksploatacja boiska zgodna z jego przeznaczeniem nie będzie 
wywoływać negatywnego wpływu na środowisko i oddziaływanie mieści sie w granicach działek. Bo-
isko nie graniczy z obiektami zamieszkałymi przez ludzi. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, 
o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
 
9.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
Boisko do piłki nożnej i urządzenia z nim związane nie jest budynkiem i nie podlegają ocenie doty-
czącej wymogów przeciwpożarowych. Obiekt wykonany jest z materiałów niepalnych i nierozprze-
strzeniających ognia. Dojazd służb ratowniczych i pożarowych zapewniają ciągi piesze z możliwością 
wjazdu bezpośrednio na płytę boiska. 
 
10. UWAGI KOŃCOWE.  
1) wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowią-
zującymi normami PN oraz „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano- mon-
tażowych”. 
2) wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.  
3) zmiany mające wpływ na architekturę /bryłę/ i funkcjonalność obiektu, a także materiały zamienne 
konsultować z projektantem w ramach nadzoru.  
4) materiały użyte w trakcie budowy powinny mieć atesty do stosowania w budownictwie i być prze-
znaczone do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
           
          Projektował 
 
         mgr inż. Tadeusz Dyrla 
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Część opisowa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 wytyczenie obiektu, 
 wykonanie makroniwelacji przy użyciu sprzętu ciężkiego, 
 roboty ciesielskie 
 roboty betoniarskie, 
 roboty związane z wykonaniem ogrodzeń, 
 roboty  związane z utwardzeniem terenu,  
 roboty związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej boisk do piłki nożnej 
 roboty związane z urządzeniem i pielęgnacją terenów zielonych, 
 roboty montażowe piłkochwytów i bramek. 
 uporządkowanie placu budowy 

2.   Wykaz obiektów podlegających rozbiórce. 
 Nie dotyczy 

 
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia  

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

 teren budowy zabezpieczony ogrodzeniem, 
 składowanie materiałów,  

 
      4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
           robót budowlanych , określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich  
           występowania. 

 Zagrożenia mogą wystąpić w trakcie ręcznego i mechanicznego wykonywania wykopów i nasy-
pów, 

 Transport ręczny materiałów budowlanych wykonywany przez robotników w rękawicach 
ochronnych w sposób taki, aby nie dopuścić do przekroczenia norm przewidzianych dla jedne-
go robotnika 

 Roboty montażowe prowadzone przy użyciu dźwigu lub sprzętu budowlanego (wyciągi, pompy 
do betonu) winny odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej, a pracownicy winni być po-
instruowani na stanowiskach pracy o sposobie prowadzenia prac, 

 Pracownicy winni wykonywać pracę używając odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi 
oraz sprzętu ochrony osobistej (kaski, rękawice, osłony oczu w trakcie spawania) 

 Prace na wysokości winny być prowadzone w uprzęży chroniącej przed upadkiem z wysokości, 
 Rusztowania winny być zmontowane prawidłowo i przekazane przez wykonawcę kierownikowi 

budowy 
 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych  
     stosownie do rodzaju zagrożenia 

 Teren budowy należy ogrodzić w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i wy-
znaczyć strefy niebezpieczne, 

 Teren budowy należy oznakować znakami ostrzegawczymi, 
 Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować, 
 Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zbezpieczyć daszkami ochron-

nymi. 
 
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych (montaż konstrukcji) 
              a) zasady postępowania w przypadkach występowania zagrożenia: 

 Szczegółowe zapoznanie z technologią robót, 
 Poinformowanie pracowników o występujących zagrożeniach, 
 Oznaczenie strefy zagrożonej, 
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 Usunięcie ze strefy zagrożenia wszelkich osób za wyjątkiem niezbędnej ekipy realizującej prace, 
 Zapewnienie asekuracji pracowników, 
 Bezwzględne stosowanie środków i sprzętu zabezpieczającego przed skutkami zagrożeń, upad-

ku z wysokości itp. 
       

7. Sposoby przechowywania i przemieszczenia materiałów, wyrobów, substancji i  
      preparatów niebezpiecznych. 

 Nie występują 
 

8. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu  wynikającym 
z wykonania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniającą sprawną  i bezpieczną komunikację, umożliwiające szybką ewakuację na wypa-
dek pożaru , awarii i innych zagrożeń: 

a) na budowie należy w widocznym miejscu wywiesić tablice z następującymi adresami i telefona-
mi: 

 Pogotowie Ratunkowe        999 lub 112 
 Straż Pożarna          998 
 Posterunek Policji          997 
 Pogotowie Gazowe             992 
 Pogotowie Energetyczne    991 

b)  zapewnić sprawny dojazd dla służb ratowniczych wyznaczając drogi  
                      komunikacyjne zapewniające szybką ewakuację. 
 

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

 Dokumenty budowy (dziennik,  projekty instrukcje winny być przechowywane w biurze inwe-
stora). 

 
 
            Opracował:                                                                                       
 
           mgr inż. Tadeusz Dyrla 
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         Kołobrzeg, 24.06.2018r. 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
                               Oświadczam, że  projekt budowlany: 
 
         Poprawa standartu infrastruktury boiska do piłki nożnej -        
           obiekt użyteczności publicznej dla celów rekreacji  
     Gorawinie dz.nr 184 i 185/3  gmina Rymań;  

 
  jest zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,  przepisami szczegółowymi  
oraz zasadami wiedzy technicznej . 
 
 
 
 
 

                                                                     
1............................................ 

 
 


