
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty rekreacyjnej  wraz zagospodarowaniem terenu i

placem sportowym do organizacji zajęć plenerowych.
Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego:
- Budowa wiaty rekreacyjnej  wraz zagospodarowaniem terenu i placem sportowym do organizacji 
zajęć plenerowych (objęty tym opracowaniem)
- Rozbiórka istniejącego budynku objęta decyzją nr 344 z dnia 19.09.2017) (objęta odrębnym 
opracowaniem)
Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo.
Inwestor: Gmina Biała, 48-210 Biała, ul. Rynek 10.
Lokalizacja: działki nr 1370; 1361/4; 1371; 1368/2, Biała, 48-210 Biała
Obszar oddziaływania:  działki nr  1370; 1361/4; 1371; 1368/2 (objęte opracowaniem).  

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim 
zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Działki nr 1370; 1361/4; 1371; 1368/2 są częściowo zabudowane i uzbrojone. Znajduje się 
tam istniejący budynek szkolny-przedszkolny wraz z kompleksem boisk sportowych oraz 
budynkiem szatni sportowej wraz z pomieszczeniami na sprzęt sportowy. Na działce o nr 1370 
znajduje się istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny objęty  rozbiórką w odrębnym 
opracowaniu (decyzja nr 344 z dnia 19.09.2017). Na teren objęty opracowaniem znajdują się dwa 
zjazdy z drogi gminnej (działka dr nr 1351). Na istniejącym terenie znajduje się również 
kompleksowa siłownia zewnętrzna.

1.3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu , w tym urządzenia budowlane związane z 
obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym 
zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.  

Zgodnie z UCHWAŁA NR XXIV.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 
czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała działki objęte opracowaniem tj:  nr 1370; 1361/4; 1371; 1368/2 leżą na
terenie „UO”- teren usług edukacji i wychowania, dla którego ustala się przeznaczenie : 
1) podstawowe - przedszkole, szkoły publiczne, usługi sportu, rekreacja, terenowe urządzenia 
sportu i rekreacji; 2) uzupełniające – usługi kultury, usługi kształcenia, biura, mieszkania 
towarzyszące 
Odległości projektowanej wiaty od granic sąsiednich działek (lokalizację wiaty na działce) 
przedstawia  projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500. Odprowadzenie wód opadowych na 
nieutwardzony teren działki nr 1370. Na terenie nie wprowadza się zmian w istniejące uzbrojenie 
terenu.
Teren wokół wiaty częściowo utwardzony oraz biologicznie czynny pokryty zielenią jak również 
płytami ażurowymi.
Analiza możliwości obszaru oddziaływania obiektu na działki sąsiednie wynikająca z ogólnych 
przepisów techniczno -budowlanych. 
Z uwagi na linie zabudowy zachowana jest odległość 10,5m projektowanej wiaty od granicy pasa 
drogowego.



 

Nr działki

sąsiedniej

Podstawa formalno-prawna Uwagi

1351 Dz.U.2015.460 j.t.  O drogach publicznych Działka drogowa - droga dojazdowa.

Wiata objęta opracowaniem 

usytuowana jest 10,5 m od granicy z 

działką drogową nr 1351.

1371 Dz.U.2002.75.690  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. 

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka budowlana – działka 

zabudowana.

Odległość projektowanej wiaty od 

granicy działki wynosi 1,0 m.

1372 Dz.U.2002.75.690  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. 

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka budowlana – teren 

rekreacyjno-wypoczynkowy

Odległość projektowanej wiaty od 

granicy działki wynosi 112,30 m.

1366 Dz.U.2002.75.690  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. 

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka budowlana - zabudowana.

Odległość projektowanej wiaty od 

granicy działki wynosi 21,10m

        Wnioski: Ogólne przepisy techniczno - budowlane zostają spełnione, obszar oddziaływania

inwestycji zawiera się  w granicach działek nr   1370; 1361/4; 1371; 1368/2.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adoptowanych obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu 
niezbędnych do sprawdzania zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁEK NR 1370; 1361/4; 1371; 1368/2
Powierzchnia działek całkowita 6897,00 [m2] 100,00 [%]
Powierzchnia utwardzona: 4226,15 [m2] 61,28 [%]
projektowana powierzchnia utwardzona: 1419,81 [m2] 20,59 [%]
istniejący teren utwardzony: 2806,34 [m2] 66,40 [%]
Powierzchnia biologicznie czynna 2366,85 [m2] 34,32 [%]
projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 506,35 [m2] 7,34 [%]
istniejąca powierzchnia biologicznie czynna: 1860,50 [m2] 26,98 [%]
Powierzchnia zabudowy: 304,00 [m2] 4,41 [%]
projektowana powierzchnia zabudowy-wiata: 48,00 [m2] 0,70 [%]
istniejąca powierzchnia zabudowy: 256,00 [m2] 3,71 [%]



a) parametry wiaty drewnianej

- kubatura 224,32 m3

- pow. użytkowa 50,0 m2

- kalenica równolegle do drogi gminnej h=5,3 m

- okap  2,72 m.

- długość między słupami 8,0 m.

- szerokość między słupami 6,0 m.

b) projektowane zagospodarowanie terenu i plac sportowy do organizacji zajęć plenerowych:
Zestawienie powierzchni i urządzeń:

  nawierzchnia asfaltowa - 579,13 m2
 płyta ażurowa betonowa 8x40x60cm - 1012,7 m2
 nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm - 334,33 m2
 zieleń - ok 2370 m2
 bieżnia długości 70m, szerokości 1,3m - ok 100 m2
 ogrodzenie panelowe na gotowych podmurówkach betonowych - 216 mb
 tuje (rośliny niskie)

1.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków  oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji przeznaczony jest do zabudowy pod tereny rekreacyjno sportowe.
Teren inwestycji nie jest wpisany do ewidencji lub rejestru zabytków.

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Teren inwestycji nie leży na szkodach górniczych, eksploatacja górnicza nie występuje.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  
Nie zmienia się stanu wody w gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego 
terenie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także 
nie odprowadza się wód i ścieków na grunty sąsiednie. Inwestycja nie należy do kategorii 
mogących pogorszyć stan środowiska. Uciążliwość w zakresie emisji hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczeń gruntu i wód nie występuje. Wody 
opadowe odprowadzać na teren nieutwardzony działki nr 1370; 1361/4; 1371; 1368/2. Informacje 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia załączono do projektu.



1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych.  

Zgodnie z UCHWAŁA NR XXIV.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 
czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała działki objęte opracowaniem tj:  nr 1370; 1361/4; 1371; 1368/2 leżą na
terenie „UO”- teren usług edukacji i wychowania, dla którego ustala się przeznaczenie : 
1) podstawowe - przedszkole, szkoły publiczne, usługi sportu, rekreacja, terenowe urządzenia 
sportu i rekreacji; 2) uzupełniające – usługi kultury, usługi kształcenia, biura, mieszkania 
towarzyszące 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

/ Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
a) budowa wiaty rekreacyjnej wraz zagospdoarowaniem terenu:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie placu do organizacji zajęć sportowych wraz z elementami zagospodarowania

terenu,
- wykonanie  fundamentów pod słupy,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poziomej i pionowej),
- wykonanie szkieletu konstrukcji drewnianej wiaty,
- wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej
- wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

2. Istniejące obiekty na działce: istniejący budynek szkolno-przedszkolny oraz kompleks boisk
sportowych wraz z szatnią.
3. Teren budowy płaski, częściowo zabudowany.
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi 

4.1 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienia łączności telefonicznej,
f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego  oraz  pojazdów  mechanicznych  i  maszyn  budowlanych.  Szerokość  ciągu  pieszego
jednokierunkowego  powinna  wynosić,  co  najmniej  0,75  m,  a  dwukierunkowego  1,20  m.  Dla
pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót
powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu
budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować
materiałów,  sprzętu  lub  innych  przedmiotów.  Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz
pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków
większych  niż  10%.  Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o
szerokości  nie  mniejszej  niż  0,75  m,  zabezpieczone,  co  najmniej  z  jednej  strony  balustradą.
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej
na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje
zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10
wysokości,  z  której  mogą  spadać  przedmioty,  lecz  nie  mniej  niż  6,0  m.  Przejścia,  przejazdy  i



stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być  zabezpieczone  daszkami  ochronnymi.
Pokrycie  daszków  powinno  być  szczelne  i  odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.
Używanie  daszków  ochronnych  jako  rusztowań  lub  miejsc  składowania  narzędzi,  sprzętu,
materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny
być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów
lub  maszyn  i  urządzeń  budowlanych  bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej
niż:
a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie  samojezdne,  koparki  i  inne  urządzenia  ruchome,  które  mogą  zbliżyć  się  na
niebezpieczną  odległość  do  w/w  napowietrznych  lub  kablowych  linii  elektroenergetycznych,
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego
znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice  powinny  być  usytuowane  w  odległości  nie  większej  niż  50,0  m  od  odbiorników
energii.  Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być  zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane
w sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  takie  urządzenia.  Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji
tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a)  przed  uruchomieniem  urządzenia  po  dokonaniu  zmian  i  napraw  części  elektrycznych  i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  w  w/w
instalacjach,  należy  sprawdzać  ich  działanie  każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce
konserwacji urządzeń. 

Na  terenie  budowy  powinny  być  urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia  higieniczno  -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń
higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty
budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny
być dwudzielne, zapewniające możliwość
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach  higieniczno -  sanitarnych mogą być  stosowane ławki,  jako miejsca
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch
części:

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z
pracowników jednocześnie spożywających posiłek,



b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się
niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione
miejsca  do  składania  materiałów  i  wyrobów.  Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń
technicznych  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny
być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone
w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest
zabronione.  Wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  lub
wyrobów  jest  dopuszczalne  przy  użyciu  drabiny  lub  schodów.  Teren  budowy  powinien  być
wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany,
konserwowany  i  uzupełniany,  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  i  przepisów
przeciwpożarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

4.2  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej  łyżką koparki przy wykonywaniu robót  na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze,
- wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  istniejącej  sieci  i  sposobu
wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy
ogrodzić  i  umieścić  napisy  ostrzegawcze.  W  czasie  wykonywania  wykopów  w  miejscach
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych
na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić  balustrady  zaopatrzone  w  światło  ostrzegawcze  koloru
czerwonego.  Poręcze  balustrad  powinny znajdować się  na  wysokości  1,10  m nad terenem i  w
odległości  nie  mniejszej  niż  1,0  m  od  krawędzi  wykopu.  Wykopy  o  ścianach  pionowych



nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości
równej  głębokości  wykopu.  Wykopy  bez  umocnień  o  głębokości  większej  niż  1,0  m,  lecz  nie
większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja
geologiczno  -inżynierska.  Bezpieczne  nachylenie  ścian  wykopów  powinno  być  określone  w
dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m
od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy również  ustalić  rodzaje  prac,  które  powinny być wykonywane przez,  co najmniej  dwie
osoby,  w  celu  zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwość  wystąpienia  szczególnego
zagrożenia  dla  zdrowia  lub  życia  ludzkiego.  Dotyczy  to  prac  wykonywanych  w  wykopach  i
wyrobiskach o głębokości  większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i  wyrobów jest
zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu
gruntu,  jeżeli  ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót
ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy
ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż
rur  w  uprzednio  wykonanym  wykopie  o  ścianach  pionowych  i  na  głębokości  powyżej  1,0  m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i  urządzeń
technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej  łyżką koparki przy wykonywaniu robót  na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być
montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać
wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny  zgodności.  Maszyny  i  inne
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy
tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.  Wykonawca,
użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające  dozorowi  technicznemu,
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi
tych maszyn lub  urządzeń.  Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn budowlanych,  kierowcy
wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają
kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym.
5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas nadbudowy:
5.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m, a w szczególności:
- wykonywanie konstrukcji więźby dachowej, łacenie dachu, krycie dachówki
wykonywanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z wysokości,



- niebezpieczeństwo upadku z wysokości /rusztowań/,
6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne, szkolenie okresowe.
Szkolenia  te  przeprowadzane  są  w  oparciu  o  programy  poszczególnych  rodzajów  szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z
podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i
regulaminach  pracy,  zasadami  bhp  obowiązującymi  w  danym  zakładzie  pracy  oraz  zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy")
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.  Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem
zawodowym związanym  z  pracą  na  danym  stanowisku  pracy.  Fakt  odbycia  przez  pracownika
szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na  stanowisku  pracy  oraz  zapoznania  z
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 -  miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym
stanowisku  pracy.  Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz
na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub
życia  oraz  zagrożenia  wypadkowe  -  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku.  Pracownicy  zatrudnieni  na
stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
-  wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub  zagrożeniami  zdrowia
pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności  do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla
życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania
nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót)  oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
7.0 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.

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: 



a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne   powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) 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, 

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.

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.



Opis techniczny do projektu architektury.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- koncepcja uzgodniona z inwestorem,

- Zgodnie z UCHWAŁA NR XXIV.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 czerwca 
2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała działki objęte opracowaniem tj:  nr 1370; 1361/4; 1371; 1368/2 leżą na
terenie „UO”- teren usług edukacji i wychowania, dla którego ustala się przeznaczenie : 

1) podstawowe - przedszkole, szkoły publiczne, usługi sportu, rekreacja, terenowe urządzenia 
sportu i rekreacji; 2) uzupełniające – usługi kultury, usługi kształcenia, biura, mieszkania 
towarzyszące 

- mapa jednostkowa wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
  i  Kartograficznej,
- obowiązujące prawo budowlane.

2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne wiaty drewnianej.

Przeznaczenie wiaty oraz placu szkolnego
Projektowana wiata drewniana pełnić będzie funkcję wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców

gminy Biała, a w szczególności uczniów pobliskiej szkoły podstawowej oraz młodzieży. Służyć ma
celom  rekreacyjnym,  biesiadnym  w  okresie  imprez  okolicznościowych  organizowanych  przez
mieszkańców Gminy Biała oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej. Plac będzie służył
wszystkim użytkownikom korzystającym z  kompleksu  sportowego  jaki  znajduje  się  w  pobliżu
szkoły  jak  również  grupom  młodzieżowym  i  dzieciakom  trenującym  w  rożnym  przedziale
wiekowym. Inwestycja zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z placów jakie znajdują się
na  terenie  szkolno-przedszkolnym  w  Białej.  Znajduje  się  tam  boisko  do  piłki  nożnej,  piłki
siatkowej, korty tenisowe, siłownia zewnętrzna oraz projektowany plac rekreacyjny do organizacji
grupowych zajęć sportowych. Dodatkowo przewiduje się wykonanie bieżni sportowej o długości ok
70m. Plac w całości  ogrodzony będzie systemowym ogrodzeniem panelowym. Jako dodatkową
atrakcje  przewiduje  się  zachowanie  istniejących  piwnic  z  budynku  objętego  rozbiórką  oraz
zagospodarowania pomieszczenia na cele gospodarcze powiązane z działalnością szkolną.
Parametry wiaty drewnianej

- kubatura 224,32 m3

- pow. użytkowa 50,0 m2

- kalenica równolegle do drogi gminnej h=5,3 m

- okap  2,72 m.

- długość między słupami 8,0 m.

- szerokość między słupami 6,0 m.

 



3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Forma.
Projektowana wiata drewniana o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 

między słupami 8,0m x 6,0m. Konstrukcja wiaty w całości drewniana, dach dwuspadowy z kalenicą
usytuowaną równolegle do drogi, pokryty dachówką ceramiczną i kącie nachylenia 35°. Forma 
architektoniczna wiaty nawiązuje do budownictwa regionalnego i dobrze komponuje się z 
otaczającą go zabudową mieszkalną i gospodarczą oraz terenem rekreacyjno sportowym wokół. 
Wysokość kalenicy i okapów dopasowana do wysokości obiektów sąsiednich. Kolorystyka 
dachówki wg zaleceń inwestora.
Funkcja: wiata drewniana rekreacyjna

4. Układ konstrukcyjny.
 
4.1. Konstrukcja wiaty drewnianej.
4.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
a) budowa wiaty drewnianej:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie  fundamentów pod słupy,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poziomej i pionowej),
- wykonanie szkieletu konstrukcji drewnianej wiaty,
- wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej
- wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

4.3. Elementy wiaty drewnianej
a) Fundamenty.

Stopy fundamentowe wykonać jako żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą A-III N (pręty
główne Ø12 mm )  oraz  posadowić  zgodnie  z  projektem  poniżej  strefy  przemarzania (min.  1m
poniżej poziomu terenu). 
Część  słupów  należy  zamontować  do  istniejącej  ściany  fundamentowej  zachowanych  piwnic.
Ścianę tą należy dokładnie oczyścić, skuć z nierówności, miejscowo uzupełnić i wypoziomować
warstwą wyrównawczą względem terenu oraz połączyć słupki za pomocą specjalnych łączników do
murowanych elementów.
b) Słupy konstrukcyjne  .  

Łączenie słupa ze stopą systemowymi łącznikami metalowymi do słupów drewnianych o 
średnicy pręta kotwionego min 16mm. Słupy powyżej terenu min 3cm.

c)  Elementy drewniane i więźba dachowa.

Nową więźbę i elementy konstrukcyjne wiaty projektuje się z drewna sosnowego klasy min 
C24. Elementy drewniane wyżynane na końcach krokwi. Złącza ciesielskie na jaskółczy ogon, 
wpusty oraz gwoździe lub też na łączniki metalowe. Układ dachu podano na rysunku połaci 
dachowej. Bezpośrednio na krokwie projektuje się ozdobną podbitkę sosnową grubości 15mm. 
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkami impregnacyjnymi bezbarwnymi 
ogniochronnymi i grzybobójczymi.

d)   Pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie.  
Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej  na łatach drewnianych.
Obróbki  blacharskie  z  blachy  ocynkowanej.  Rynny  Ø120,  rury  spustowe  Ø  100   z  blachy
ocynkowanej  malowanej  technologicznie  oraz  montowane na  połączeniach  lutowanych.  Spadek
rynien w kierunku rur spustowych 0,5%. Wody opadowe odprowadzić na teren własnej działki.



e) Izolacje
Izolacja wiatrochronna z folii wiatrowej.

4.4. Elementy zagospodarowania placu szkolnego

a) Bieżnia   sportowa *)  

 1,0 cm - warstwa ścieralna- mączka ceglana D10
 3,0 cm - warstwa wierzchnia- mączka ceglana G5
10 cm -podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5mm 
10 cm – warstwa filtracyjna -piasek/pospółka

*)
Mączka  G5 –  mączka  gruba  z  dodatkiem  gliny  mielonej  w  stosunku  5:1
Mączka D10 – mączka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1 

Parametry techniczne : 
- gęstość nasypowa 1.3 t/m3 
- gęstość po zagęszczeniu 1.8 t/m3
- zużycie na 1m2
– 0.072 t/m3 dla G5
– 0.018 t/m3 dla D10 

b)   Nawierzchnia asfaltowa  

  4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
  5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16
30 cm - mieszanka kamienna 0/63 bazaltowa lub szarogłazowa
15 cm – stabilizacja piaskowa Rm= min 5 MPa

c) Nawierzchnia z kostki betonowej

8 cm  - kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm kolor szary oraz opaska grafitowa wzdłuż 
krawężnika.
3 cm  - podsypka z miału kamiennego frakcji 2/6 mm
25 cm  - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 
15 cm  -  pospółka

d) Nawierzchnia z geokraty betonowej  

8 cm  -płyta ażurowa betonowa 8x40x60cm 
3 cm  - podsypka z miału kamiennego frakcji 2/6 mm
25 cm  - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 
10 cm  -  warstwa odsączająca-piasek

e)   Przekroje poprzeczne  
Nawierzchnię asfaltową zaprojektowano jako przekrój daszkowy na odcinkach prostych w kierunku płyt 
ażurowych i kostki betonowej. Spadki na nawierzchni bitumicznej 2%, na nawierzchni z kostki betonowej 2%. 



5.Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - 
instalacyjnego obiektu.

Nie dotyczy

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie:

- emisja zanieczyszczeń będących efektem spalania opału w piecu CO mieści się w dopuszczalnych
granicach, zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują,
- przy projektowanej wiacie nie występuje związana z eksploatacją wiaty emisja hałasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zakłócenia,
-  charakter  obiektu,  jego program użytkowy i  sposób posadowienia nie  wpływa negatywnie na
istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

7.  Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Wiata drewniana
Budynek niski ( N ) .
Kategoria zagrożenia ludzi  ZLIII
Klasa odporności pożarowej "D".
Projektowana wiata jest zwolniona z zachowania wymagań odporności ogniowej.

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynku nie dotyczą budynków mieszkalnych o
wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych oraz o kubaturze brutto 1500m3 - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późna, zmianami § 213 
pkt. l. a). 

Uwagi końcowe.

Wszelkie  prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  ,,Warunkach
technicznych  wykonania  robót  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych’’.  Roboty  prowadzić
zgodnie  z  polskimi  normami,  normami  branżowymi,  instrukcjami  producentów  wyrobów.  We
wszystkich  fazach  realizacji  konstrukcji  wykonywane  roboty,  a  szczególności  roboty  ulegające
zakryciu,  powinny  być  odbierane  przez  uprawnione  osoby  i  odpowiednio  udokumentowane,  a
materiały  powinny  odpowiadać  odpowiednim  normom  i  posiadać  atesty  oraz  deklaracje
właściwości użytkowych.



Ekspertyza o stanie technicznym

1.  Fundamenty i ściany fundamentowe istniejącego budynku są w dobrym stanie technicznym i
nadają się do planowanej  Budowy wiaty rekreacyjnej  wraz zagospodarowaniem terenu i placem
sportowym do organizacji zajęć plenerowych.
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