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II Dokumentacja projektowa   – architektura i konstrukcja 

 
1 Opis techniczny do projektu zagospodarowania dla zadania: budowa rowerowego placu 

zabaw – PUMPTRACK ( Etap I ) w Polskiej Nowej Wsi, na działce nr 1141/15 km 9 obręb 
0099 Polska Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice 

 
1.1 Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie inwestora, 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Miejscowy obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, 
- Opinia geotechniczna 
- Ustawa 07.07.2020 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 roku poz. 1065) 
 
1.2 Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu zielonego w miejscowości Polska 
Nowa Wieś Gmina Komprachcice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa rowerowego 
placu zabaw – PUMPTRACK ( Etap I ) na działce nr 1141/15 km 9 obręb 0099 Polska Nowa Wieś, 
jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice. Teren opracowania obejmuje powierzchnię  
289.90 m2 (pumptrack + plac wypoczynku). Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Gminy Komprachcice Nr X.51.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku (opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku poz. 2186), dla terenu 
opracowania ustala się realizację urządzeń sportowo – rekreacyjnych, na terenie oznaczonym  
w planie symbolem 1US.  
 
1.3 Stan prawny terenu 
 
Właścicielem terenu jest Gmina Komprachcice. 
 
1.4 Stan istniejący 
 
Zakres opracowania obejmuje przestrzeń stanowiącą teren zielony. Od strony południowo  
- wschodniej sąsiaduje on z nieutwardzonym parkingiem przylegającym do ul. Rolniczej,  
od północno - zachodniej z boiskiem sportowym i urządzeniami sportowymi przeznaczonymi  
do ćwiczeń sportowych na wolnym powietrzu. Od strony południowo - zachodniej znajduje  
się nieutwardzona droga przejazdowa, a za drogą kolejne boisko sportowe. Po stronie północno  
– wschodniej obszar graniczy z działkami. W najbliższym otoczeniu znajdują się zarówno budynki 
mieszkalne, jak i budynek użyteczności publicznej - pawilon sportowy. Obiekty budowlane 
znajdujące się w pobliżu nie przekraczają wysokości dwóch kondygnacji. Teren charakteryzuje  
się spadkiem prowadzącym z zachodu na wschód, w kierunku parkingu i ulicy Rolniczej.  
Obecnie teren jest porośnięty trawą. Zieleń wysoka znajduje się po przeciwnej stronie drogi 
gruntowej od strony południowo – zachodniej, przylegającej do terenu będącego przedmiotem 
opracowania.  
Omawiana przestrzeń posiada wysoki potencjał rekreacyjny i sportowy, a proponowane 
rozwiązania projektowe spowodują, że wzrośnie walor tej przestrzeni. 
 
1.5 Projektowane elementy zagospodarowania terenu. 
 
Projektowane elementy zagospodarowania przestrzennego obejmują budowę rowerowego placu 
zabaw składającego się z: 
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– PUMPTRACKU  (Etap I), 
– PUMPTRACKU  (Etap II), 
– placu do wypoczynku składającego się z 3 ławek, 2 stojaków rowerowych i 2 koszy  

na śmieci przeznaczonych do segregacji odpadów oraz tablicy informacyjnej. 
 
1.6 Bilans terenu 
 

Element zagospodarowania Powierzchnia 
(m2) 

Powierzchnia 
(%) 

Rowerowy plac zabaw- PUMPTRACK  212.30 14.80 
Plac do wypoczynku 87.00 6.07 
Trawnik ( w tym PUMPTRACK – etap II ) 1132.80 79.13 
Obszar objęty opracowaniem                                                      

Razem 
 

1432.10  
 

100% 
 
1.7 Ochrona terenu 
 
Nie dotyczy – teren nie jest objęty ochrona konserwatorską 
 
1.8 Tereny górnicze 
 
Nie dotyczy – teren nie jest usytuowany w granicach obszaru górniczego 

 
1.9 Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Projektowana inwestycja polegająca na budowie rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK 
( Etap I) w Polskiej Nowej Wsi, na działce nr 1141/15 km 9 obręb 0099 Polska Nowa Wieś, 
jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice – nie będzie miała negatywnego wpływu  
na środowisko naturalne. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych nie występuje. 
Emisja hałasu oraz wibracja, a także promieniowanie nie występują. 
Ze względu na charakter inwestycji nie występuje pogorszenie istniejącego drzewostanu  
i powierzchni ziemi, a przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne   
nie mają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 
oraz  podnoszą standard warunków życia. 
Budowa pumptracku nie narusza układów korzeniowych drzew, nie wprowadza również 
szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Charakter 
użytkowania nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem 
opracowania. 
 
1.10 Opis techniczny rozwiązań projektowych dotyczących budowy PUMPTRACKU  
 
Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynację 
ruchową, a także zmysł równowagi, przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Stanowi 
przyjemny i prosty rodzaj aktywności sportowej bez ograniczeń wiekowych. 
Asfaltowy tor rowerowy składa się z zakrętów profilowanych, garbów oraz małych hopek ułożonych 
w takiej kolejności, aby możliwe było rozpędzenie się i utrzymanie prędkości bez pedałowania. 
Wymienione powyżej przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamknięta pętlę, po której można 
jeździć w obu kierunkach. Tor jest tak projektowany, by umożliwiał jazdę również na deskorolkach, 
hulajnodze, czy rolkach. 
 

Parametry toru 
Powierzchnia przeznaczona pod budowę PUMPTRACKU  212.30 m2 

Powierzchnia asfaltowa w rzucie 141.50 m2 
Długość toru w rzucie 89.00 m 
Wysokość zakrętów (band)  0.80 m 
Szerokość warstwy jezdnej toru 2.00 m 
Grubość warstwy asfaltu 5-7 cm 

 
Rzędna terenu + 0.00 = 172.63 m npm 
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1.11 Ogólny bilans mas ziemnych                   
 
Zakres robót ziemnych związany z wykonaniem toru rowerowego: 
 
Nasypy: 
 
- uformowanie nasypów (zakręty, przeszkody – V= 65,50 m3  
- kruszywo frakcji 0/31 mm (podbudowa pod mieszankę asfaltową – V= 21,0 m3 
- mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC8s stanowiąca warstwę jezdna toru – V= 12,50 m3 

 
1.11.1 Roboty towarzyszące 
 
1. Grunt mineralno – piaszczysty (mrozoodporny) o objętości 65,50 m3 przewiduje pozyskać  

się z innych źródeł, niż wykopy na miejscu budowy, 
2. Ułożenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8s o grubości 5-7 cm  

na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31 mm,  
3. Usuniecie warstwy 10-15 cm humusu, w celu powiązania warstw nasypowych, 
 
1.11.2 Wymagania materiałowe 
 
- grunt przeznaczony na budowę toru rowerowego: grunty niewysadzinowe, grunty skaliste 

twarde rozdrobnione i grunty kamienne zwietrzelinowe, piaski gliniaste z domieszką frakcji 
kamienno – żwirowej, wysiewki kamienne, 

- mieszanka mineralno – asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s o uziarnieniu do 8 mm, 
przeznaczony na kategorię ruchu KR1. Warstwa o grubości 5-7 cm wykonana w technologii 
na gorąco  

 
1.11.3 Kolejność wykonywania robót 
 
Zagęszczanie gruntu nasypowego 
 
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczona mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw powinna wynosić: 
- przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max 0.2 m, 
- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi – max. 0.4 m, 
- przy ubijaniu ciężkimi tarczami – od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy i wysokości 

spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy powinna być większa od średnicy tarczy. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Wilgotność zagęszczanego gruntu w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0.8 optymalnej grunt należy polewać wodą,  
a w przypadku wilgotności większej niż 1.25 optymalnej, grunt należy przesuszyć. 
W celu uzyskania równomiernego wskaźnika przy zagęszczaniu gruntów nasypowych należy: 
- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym rozprowadzać grunt warstwami 

poziomymi o równej grubości, 
-  warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego, 
-  prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
Podbudowa (pod mieszankę asfaltową) 
 
Podbudowę wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Przed przystąpieniem do układania 
warstwy betonu asfaltowego, jej powierzchnia musi być sucha i dokładnie oczyszczona  
z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 
Zagęszczanie podbudowy wykonać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w punkcie 10.4.1. 
 
Układanie warstwy betonu asfaltowego 
 
Beton asfaltowy wykonany metodą na gorąco ułożyć ręcznie w jednej warstwie o grubości 5-7 cm.  
Ułożoną warstwę zagęścić płytą wibracyjną. Nawierzchnie wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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1.12 Założenia projektowe 
 
Z uwagi na brak ustalonych warunków, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty, zastosowane 
rozwiązania projektowe ustalono na podstawie podobnych rozwiązań w wykonanych  
i eksploatowanych obiektach tj.: 
- lokalizacja, profilowanie, wysokości względne przeszkód na torze rowerowym oraz samo  

ich wykonanie może ulec zmianie ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na polepszenie 
właściwości jezdnych toru. Wykonanie i profilowanie powinno być realizowane przez firmę 
posiadającą doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych przy budowie torów 
rowerowych, 

- dopuszcza się zastosowanie materiałów o innych parametrach, nie odbiegających jakością 
i wytrzymałością od zaprojektowanych. Ich użycie może nastąpić za pisemną zgodą 
projektanta, 

- minimalna szerokość warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow wynosi 200 cm, 
- minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is = 0.98,  
- minimalna szerokość warstwy jezdnej wynosi 170 cm, 
- minimalna odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu wynosi 30 cm, 
- minimalna grubość podbudowy z kruszywa mineralnego wynosi po zagęszczeniu 10 cm,  
- minimalna grubość warstwy jezdnej z mieszanki mineralno – asfaltowej wynosi 5 cm, 
- nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy, pasem o szerokości min. 50 cm, 
- minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów Is = 0.97, 
- wszystkie krawędzie nawierzchni asfaltowej muszą być zfazowane pod kątem 450 (+ 50). 

Fazowanie i zagęszczanie krawędzi musi odbywać się podczas układania nawierzchni.  
Po wystygnięciu masy asfaltowej, niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie). Krawędzie 
muszą być wykonane w równej linii, bez ubytków i pęknięć. 

-  połączenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych winny być wykonane 
tak, by nie były wyczuwalne uskoki, ani zmiany profilu przeszkody. Połączenia mogą być 
wykonywane w technologii ciepłe na zimne tylko wówczas, gdy zastosowane będą materiały 
przeznaczone do uszczelnienia emulsji asfaltowej, zgodnej z PN-EN 13808 lub inne 
lepiszcza, czy materiały termoplastyczne (pasty, taśmy), zgodne z normami i aprobatami 
technicznymi, 

- niedopuszczalne jest układanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze, 
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednorodną teksturę, 
- należy stosować narzędzia i techniki zagęszczania, pozwalające w dostateczny sposób 

zagęścić masę na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach,  
bez deformowania optymalnych kształtów przeszkód, 

- niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych 
substancji, które pozostawiają lepkie, czy śliskie powierzchnie, 

- minimalna odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu to 30 cm i dotyczy zarówno 
zakrętów profilowanych, jak i przeszkód na odcinkach prostych, 

- nawierzchnia asfaltowa winna nachodzić na koronę zakrętu profilowanego (tzw. bandy) 
minimum 50 cm, 

- wszystkie przeszkody wchodzące w skład toru rowerowego PUMPTRACK tj. garby, muldy, 
czy przeszkody złożone) winny być profilowane w taki sposób, aby umożliwiały płynną jazdę. 
Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód wymuszających niebezpieczną jazdę tj. zbyt 
ostrych, czy o szpiczastych kształtach, 

- wszystkie przeszkody wchodzące w skład toru rowerowego PUMPTRACK, na całej swojej 
szerokości muszą mieć jednakowy profil (przekrój podłużny). Wyjątek mogą stanowić 
przeszkody celowo profilowane asymetrycznie, tak aby np. ułatwiały zmianę kierunku jazdy 
np. pochylone garby, multiprzeszkody, 

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi być gładka, bez widocznych pęknięć, miejsc 
nadmiernie chropowatych przebitumowanych (powodujących dyskomfort użytkowników  
na hulajnogach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie z małymi kółkami) oraz bez miejsc 
kruszących się i z odpadającymi fragmentami, 

- pomiędzy przeszkodami należy zastosować spadek poprzeczny nawierzchni o wartości 
1%.W żadnym miejscu toru nie mogą powstać zastoiska wody, 

- wodę z miejsc bezodpływowych należy odprowadzić za pomocą odpowiedniego systemu 
odwodnienia,  
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- przy wejściu na tor rowerowy, w widocznym miejscu winna być umieszczona tablica  
z regulaminem, instrukcją użytkowania toru, której przestrzeganie może zminimalizować 
podczas użytkowania ryzyko kontuzji, 

- wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem 
osoby uprawnionej, a wszystkie materiały powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności oraz winny być zastosowane zgodnie z ich kartami 
technicznymi podanymi prze producentów, 

 
Wymogi materiałowe 
 
- materiał na nasypy – mrozoodporny, 
- podbudowa pod warstwę jezdną – z kruszywa łamanego 0-31 mm 
- warstwa jezdna betonu asfaltowego AC8s  winna być układana warstwa o grubości 5-7 cm. 

Wyklucza się możliwość zastosowania destruktu asfaltowego. 
 
Przykłady prawidłowo ułożonej nawierzchni 
 

 
 
 
 
Prawidłowo zagęszczona i wyprofilowana nawierzchnia asfaltowa 
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Wymagania niezbędne przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji 
 
Istotne przy realizacji tego typu inwestycji jest zapewnienie dobrej jakości jej wykonania  
przez firmę, która w swojej działalności miała już możliwość wykonania tego typu przedsięwzięcia 
i z tego powodu nabyła już doświadczenie przy realizacji takich obiektów, co powinna potwierdzić 
stosownymi referencjami. 
 
2. Opis techniczny rozwiązań projektowych dotyczących budowy placu wypoczynku 
 
Plac do wypoczynku o powierzchni 77.60 m2 został usytuowany pomiędzy PUMPTRACKIEM 
realizowanym w I etapie, a PUMPTRACKIEM planowanym w II etapie, w lewym dolnym narożu 
terenu będącego przedmiotem opracowania.  
 
2.1 Nawierzchnia placu betonowa z dylatacją 
 
Nawierzchnia placu pokryta jest nawierzchnią umożliwiająca użytkownikom torów swobodne 
poruszanie się, stanowiąc integralną całość z pozostałymi elementami zagospodarowania terenu. 
Odprowadzenie wody opadowych z nawierzchni zaprojektowano poprzez spływ powierzchniowy. 
Zastosowano spadek poprzeczny nawierzchni wynoszący 1%, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Ewentualne korekty wysokości związane z nieuwzględnioną na mapie mikrorzeźbą 
będą możliwe do rozwiązania podczas realizacji obiektu, w ramach nadzoru autorskiego. 
 
2.2 Parametry wyjściowe dla konstrukcji nawierzchni: 
 
- głębokość przemarzania – 1.00 m, 
-  warunki gruntowe wg załączonej do opracowania Dokumentacji geotechnicznej, 
- doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1, 
- kategoria ruchu – według instrukcji, jak dla placów i dróg manewrowych, 
 
2.3 Warunki przygotowania podłoża dla posadowienia placu 
 
Cały teren winien być zniwelowany, dostosowując odpowiednio wysokości projektowanych 
nawierzchni. Po wykonaniu robót ziemnych należy przystąpić do odpowiedniego wyprofilowania  
i zagęszczenia dla koryta, przygotowując w ten sposób podłoże do wykonania nasypów  
i projektowanych konstrukcji nawierzchni. Zagęszczenie podłoża należy dostosować do grupy 
nośności G1. Podłoże należy zagęścić do wskaźnika Is=1.00. Podczas wykonywania koryta grunt 
zalegający na dnie należy chronić przez opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem. 
 
2.4 Uwagi do prac przygotowawczych 
 
Wszystkie projektowane nawierzchnie powinny być dostosowane do wysokości istniejących 
nawierzchni sąsiadujących. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest 
zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów. W zakres robót 
pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzi między innymi 
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych. W oparciu o materiały dostarczone przez inwestora, Wykonawca winien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia obiektu. 
Wszelkie niezgodności powinny być zgłoszone. 
 
2.5 Parametry nawierzchni betonowej z dylatacją 
 

Rodzaj warstwy Grubość warstwy /cm/ 
Beton C30/37 XF 13 
Podbudowa kamienna 0/31-63 cm 25 
Piasek 10 
Geowłóknina   

Razem 48 
 
Nawierzchnie obramowano obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm posadowionym  
na podsypce cementowo = piaskowej. Łączna długość obrzeża wynosi 39.00 m. 
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2.6 Opis wykonania nawierzchni betonowej 
 
- Nawierzchnie należy wykonać z minimum betonu C30/37XF3, 
- Wierzchnia warstwa płyty winna być zatarta mechanicznie na gładko z dodatkiem włókien 

polipropylenowych w ilości 0.9 kg/m3, hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności  
F150 i wytrzymałości na ścieranie 2.5 cm3/50 cm2 , warstwa wierzchnia winna być pokryta 
impregnatem tj. bezbarwnym preparatem do pielęgnacji i utwardzania powierzchni 
betonowych, wytworzonym na bazie rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej,  
o przewidywalnym zużyciu  ok. 0.1 l/m2, 

- po wykonaniu płyty winny być wykonane dylatacje 3x3 m. nacięcia na 1/3 grubości, 
wypełnione masą poliuretanową po min. 30 dniach, 

- zastosować jednostronny spadek 1% (nie może przekraczać 2%), zgodnie z projektem, 
- wykonać odwodnienie powierzchniowe, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi, 
- elementy betonowe lane oraz prefabrykowane muszą zostać wtopione lub zespolone  

z płytą, w sposób umożliwiający płynny najazd, 
 
2.7 Warstwy podbudowy 
 
- górna warstwa podbudowy kamiennej 0/31-63 cm- 25 cm    
- piasek – 10 cm, 
-  geowłóknina 
 
2.8 Uwagi dotyczące wykonania płyty 
 
- dla osób poruszających się na rolkach z kółkami o średnicy 45 mm, czy deskorolkach,  

z uwagi na tarcie, nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 
Nawierzchnia płyty musi być idealnie równa,   

- wszelkie zmiany wymiarów, czy geometrii elementów powyżej 5 cm powinny  
być konsultowane i zaakceptowane przez projektanta oraz zgłaszane Kierownikowi budowy 

 
 
 
Uwaga : 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  
Dz.U. z 2020 poz. 1333) wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym  
w sposób trwały o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować  
przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku robót budowlanych – również zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem. 
 
 
 
 
 
3. Ławki 
 
Na placu wypoczynku przewidziano lokalizację trzech ławek miejskich z oparciem  
i  podłokietnikami np. Aketti firmy Im Produkcja Wojciech Iwa i wspólnicy s.c. 
Wymiary ławki: 70sx180dłx83h cm.  
Materiały i konstrukcja: Konstrukcja stalowa połączona za pomocą nierdzewnych śrub  
z drewnianymi deskami z drewna egzotycznego iroko dwukrotnie olejowanego. Konstrukcja nośna 
składa się z dwóch spawanych boków z profili stalowych orz blachy stalowej wycinanej plazmowo. 
Profile stalowe i blacha malowane proszkowo na kolor RAL 9007.Siedzisko zbudowane  
jest z czterech desek drewnianych, a oparcie z pięciu desek drewnianych.  
Ławki są przykręcane do płyty za pomocą kotw M10x120.  
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4. Kosz na śmieci 
 
Na placu wypoczynku przewidziano lokalizację dwóch koszy na śmieci np. Square 6 firmy  
Im Produkcja Wojciech Iwa i wspólnicy s.c. 
Wymiary kosza: 28sx68dłx80h cm. 
Materiały i konstrukcja: kosze z serii Square wykonane są ze stali ocynkowanej i lakierowanej 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej i standartowo wyposażone we wkłady z blachy ocynkowanej. 
Kosz występuje w dwóch wersjach, umożliwiających wrzut śmieci od góry i z przodu. 
Przeznaczone są do segregacji odpadów. 
Ławki są przykręcane do płyty za pomocą kotw M10x120. 
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Wrzut z góry

Wrzut z boku

Montaż przez przykręcenie
do podłoża kotwami (śrubami)
M10 x 120 (4 sztuki)

Montaż przez przykręcenie
do podłoża kotwami (śrubami)
M10 x 120 (4 sztuki)
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5. Stojak rowerowy 
 
Stojak na rowery Custom 210 jest prostym i niezwykle funkcjonalnym przedmiotem. Wysoka 
konstrukcja pozwalana przypięcie roweru za ramę, a nie za kolo , czy widelec, co stanowi znacznie 
bezpieczniejsze rozwiązanie. Parkowanie rowerów jest możliwe po obu stronach stojaka. 
Konstrukcja metalowa o przekroju kwadratowym, o wymiarach 50x50 mm. Całość ocynkowana  
i malowana proszkowo na RAL9007.  
Wymiary stojaka: 70sx210dłx70h cm 
Stojaki na rowery są przykręcane do płyty za pomocą kotw M10x120 (5 sztuk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tablica informacyjna 
 
Tablica informacyjna wykonana w metalowej ramie o przekroju kwadratowym o wymiarach:  
50x50 mm i wymiarach: 90sx92dłx200h cm. Całość ocynkowana i malowana proszkowo na RAL 
9007. 
 
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu 
 
- na projektowanym terenie nie występuje zagrożenie wybuchem. 
- zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru z hydrantu zewnętrznego z sieci publicznej 

wodociągowej, max. 75 m od projektowanego obiektu, 
- wszystkie materiały użyte w dokumentacji projektowej muszą być niepalne  

lub trudnozapalne oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada progów, krawężników, czy schodów 
stanowiących barierę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 
 
 
 

70
 c

m

70 cm

210 cm

Montaż przez
przykręcenie do podłoża
kotwami (śrubami)
M10 x 120 (5 sztuk)

Montaż przez
przykręcenie do podłoża
kotwami (śrubami)
M10 x 120 (5 sztuk)
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9. Informacja BIOZ 
 
Kolejność i technologia wykonywania robót budowlanych 
 
1. Roboty przygotowawcze 
- wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
- określenie wjazdów na plac budowy, 
- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków, 
- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu  

oraz lokalizacji obiektu administracji budowy, poprzez odpowiednie oznakowanie  
i wygrodzenie, 

- wywiezienie odpadów w miejsce wskazane przez Inwestora, 
- prace pomiarowe i wytyczenie obiektu, 
- zdjęcie warstwy gleby urodzajnej i jej składowań, 
- wymiana wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego, 
2. Budowa konstrukcji toru: 
- zagęszczenie wbudowanego podłoża, 
- dostawa materiałów, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie konstrukcji toru z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
- rozłożenie nawierzchni bitumicznej, 
3. Roboty wykończeniowe 
- wykończenie krawędzi pasm jezdnych, 
- rozłożenie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie trawników na skarpach toru, 
- wykonanie oznakowania poziomego toru, 
- uporządkowanie terenu budowy, 
3. Roboty montażowe 
- montaż ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, 
- montaż tablicy z regulaminem użytkowania toru. 
4. uporządkowanie terenu, usunięcie zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na czas 

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 
zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

 
Rodzaje zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
 
- przy robotach instalacji elektrycznych występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem 
- przy użytkowaniu maszyn budowlanych istnieje możliwość uszkodzeń mechanicznych ciała, 

przygnieceń, stłuczeń 
- przy transporcie poziomym materiałów budowlanych mogą nastąpić przesilenia  

i zasłabnięcia od dźwigania ciężarów, 
- przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenie z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących  
takie urządzenia, 

- teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów 
który to sprzęt powinien być regularnie sprawdzany, uzupełniany i konserwowany, zgodnie  
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych, 

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych, 

- podczas realizacji  robót przewiduje się zagrożenie przy załadunku urobku z robót ziemnych 
oraz rozładunku materiałów budowlanych, formowaniu konstrukcji toru, gdzie występuje 
możliwość przygniecenia mieszanka kruszywa, 

- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem w trakcie wykonywania robót, 
- poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania 

robót nawierzchniowych, 
- najechanie sprzętem budowlanym (walce, samochody, koparki). 
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Środki zapobiegawcze powstawania zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych. 
 
- teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych poprzez odpowiednie 

zamknięcia i oznakowania stref niebezpiecznych pracy 
- podłączenia urządzeń i maszyn dokonywać przy pomocy osób uprawnionych w tym zakresie 
- zapobiegać powstawaniu zagrożeń poprzez ciągłą informację pracowników na stanowiskach 

pracy, również pod kątem wyposażenia w niezbędny na danym stanowisku sprzęt 
- stosować materiały i urządzenia posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczenia  

do użytkowania. 
- zatrudniać pracowników posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe i przeszkolenia  

na stanowisku pracy 
- materiały składować zgodnie z ich wytrzymałością i cechami charakterystycznymi  

przy składowaniu np. w opakowaniach twardych lub miękkich, itp. w wyznaczonych  
i oznakowanych miejscach, w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń, 

- stosować odpowiednia kolejność robót zmierzając do uniknięcia powstawania sytuacji 
awaryjnych lub konfliktowych 

- stosować właściwe oświetlenie stanowisk pracy, 
- zabezpieczyć pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostępu do bieżącej wody 
- unikać sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie właściwego frontu robót budowlanych 
- drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%, 
- przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0.40 m lub schody szerokości nie mniejszej 
niż 0.75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą, 

- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.00 m,  
a stosy materiałów workowanych, ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości  
nie przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna 
być mniejsza niż 0.75 m od ogrodzenia, lub zabudowań i nie mniejsza niż 5.00 m od stałego 
stanowiska pracy, przy czym wchodzenie, czy schodzenie ze stosu jest dopuszczalne  
przy użyciu drabiny, czy schodów, 

- pracownicy winni być przeszkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez 
ich udział w szkoleniach wstępnych i okresowych 

- na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wystąpienie wypadku, czy zdrowia 

pracowników, 
-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- udzielenia pomocy, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, 
Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywanie  
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających 
zagrożenie dla zdrowi i życia pracowników. 
Nie wolno też dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada stosownych kwalifikacji  
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

     
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
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- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
- niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
- wady materiałowe czynnika materialnego: 
 
Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
- z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem, 

- zapewnić środki łączności i numery telefonów ratownictwa medycznego i innych służb  
z ich wywieszeniem w widocznym miejscu, 

- zapewnić wyposażenie apteczki w podstawowe medykamenty do udzielenia pierwszej 
pomocy; 

- zapewnić możliwość dojazdu pojazdów ratunkowych na teren prowadzonych prac, 
- na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

-  wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: zapewnić 
organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić likwidację 
zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  
i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań  
w celu usunięcia tego zagrożenia 
 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej  
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej  
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników  
o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
10. Sposób budowy, a interes osób trzecich 
 
Stopień skomplikowania układu konstrukcyjnego i użyte materiały w projekcie nie powodują 
naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 
właścicieli dróg dojazdowych, bądź sąsiednich parceli. 
 
11. Obszar oddziaływania 

 
Obszar oddziaływania obejmuje działkę nr 1141/15 km 9 obręb 0099 Polska Nowa Wieś, jednostka 
ewidencyjna 160904_2 Komprachcice 
 
 
 
Opracowali : 
 
mgr inż. arch.      mgr inż. 
Elżbieta Atwah      Hisham Atwah  

     
 


