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1.  Przedmiot opracowania  
 
  Przedmiotem opracowania jest wymiana utwardzenia istniej ącej 
nawierzchni z płyt chodnikowych wokół niecki basenu  miejskiego 
w Zawierciu na działce OSiR o nr ew. 17/2 i 2/10. P rzewidywane 
jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz 
wykonanie podestu drewnianego wraz z barier ą ochronn ą. 
 
 
2.  Cel opracowania  
 
  Celem niniejszego opracowania jest wykonanie doku mentacji 
projektowej dotycz ącej realizacji planowanej inwestycji wokół 
basenu miejskiego w Zawierciu.  
 
 
3.  Materiały i dane wykorzystane do opracowania  
 
a. Wizja lokalna wraz z pomiarami inwetaryzacyjnymi  
b. Fragment mapy zasadniczej 
c. Przepisy techniczno-budowlane 
d. Ustalenia OSiR w Zawierciu 
 
 
4.  Lokalizacja inwestycji  
 
  Inwestycja zlokalizowana jest na terenie OSiR bez pośrednio 
przy obiekcie jakim jest basen miejski w Zawierciu.  Teren ten 
znajduje si ę na działkach o nr ew. 17/2 i 2/10 przy ulicy 
Henryka Sienkiewicza w Zawierciu w Gminie Zawiercie . 
  Działka poło żona jest w obszarze o lekko zró żnicowanej 
wysoko ści terenu. W obszarze planowanej inwestycji rz ędne na 
poziomie 332,0 – 332,30 m.n.p.m. Teren dookoła inwe stycji w 
cało ści poro śni ęty zieleni ą trawiast ą nisk ą, drzewka ozdobne 
oraz pojedyncze drzewa. 
 
 
5.  Istniej ące zagospodarowanie terenu wokół basenu  
 
  Teren działki obj ęty obszarem opracowania zagospodarowany 
jest w nast ępuj ący sposób: 
 
  Wej ście i wjazd na plac przez istniej ące 3 bramy wjazdowe 
i furtki. Od strony południowej - dwie, od północne j - jedna. 
  Nawierzchnia ci ągów pieszych i jezdnych wykonana 
z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7c m, obrze ża 
kraw ężnikowe betonowe 6x20cm – stan nawierzchni i obrze ży 
pozostawia wiele do życzenia, liczne nierówno ści, wysadzenia 
i sp ękania elementów powoduj ą, że nie spełniaj ą one funkcji 
oraz stanowi ą kiepski efekt wizualno-estetyczny. 
  Wokół niecki basenu znajduje si ę istniej ąca stalowa bariera 
ochronna przeznaczona do rozbiórki.  
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6.  Projektowane zagospodarowanie terenu wokół basenu  
 
 

6.1.  Przewidywane prace oraz zmiany 
 
  Teren działki obj ęty obszarem opracowania zagospodarowany 
będzie w nast ępuj ący sposób: 
 
Wejście i wjazd na plac bez zmian przez istniej ące 3 bramy 
wjazdowe i furtki. Od strony południowej - dwie, od  północnej 
- jedna. 
 
  Nawierzchnia ci ągów pieszych i jezdnych zostanie wymieniona 
z betonowych płyt chodnikowych i istniej ących obrze ży na now ą 
nawierzchni ę z kostki brukowej gr. 6cm wraz z nowymi 
betonowymi obrze żami kraw ężnikowymi 6x20cm. 
 
  Istniej ąca stalowa bariera ochronna zostanie poddana 
rozbiórce. 
 
  Dookoła niecki basenu miejskiego zostanie wykonan y drewniany 
podest o szeroko ści 2,5m, wraz z nowa barier ą ochronn ą. 
Przewiduje si ę cztery niezale żne wej ścia na podest, z których 
jedno dostosowane b ędzie dla osób niepełnosprawnych  (wej ście 
od północnego-zachodu przy najmniejszej gł ęboko ści basenu) 
 
  Zagospodarowanie terenu zgodnie z cz ęści ą rysunkow ą projektu 
poprawi gospodark ę wód opadowych na terenie basenu miejskiego 
– spadki projektowanych nawierzchni (min. 1%))umo żliwi ą 
odpowiednie rozs ączenie wód opadowych, których nadmiar 
zostanie rozprowadzony na terenie zieleni działkowe j. 
 
  Wprowadzone zmiany korzystnie oddziaływaj ą na otoczenie, 
poprawiaj ą gospodark ę i funkcjonalno ść terenu dookoła basenu 
miejskiego, a w szczególno ści wpływaj ą na pozytywny efekt 
wizualno-estetyczny obiektu, podnosz ąc jego atrakcyjno ść dla 
przyszłych u żytkowników. 
 
 

6.2.  Technologia i materiały 
 
I. Roboty przygotowawcze: 
 
Do robót przygotowawczych mo żna zaliczy ć pomiary wst ępne oraz 
wst ępne trasowanie i przebiegu doj ść dojazdów w terenie 
równinnym. Nale ży przystosowa ć tak że teren inwestycji zgodnie 
z obowi ązuj ącymi przepisami budowlanymi i BHP. 
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II. Roboty rozbiórkowe: 
 
Roboty rozbiórkowe składa ć si ę b ędą z kilku etapów. 
Nale ży r ęcznie zdemontowa ć barierk ę ochronn ą dziel ąc j ą 
elektronarz ędziami na jednakowej długo ści elementy, 
a nast ępnie wywie źć i zutylizowa ć. 
Przy demonta żu nawierzchni nale ży r ęcznie lub mechanicznie 
(zalecane) rozebra ć istniej ące kraw ężniki i obrze ża 6x20cm 
wraz z płytami chodnikowymi 50x50x7cm, nast ępnie wywie źć 
powstały gruz samochodami skrzyniowymi do zakładu u tylizacji. 
 
III. Roboty ziemne: 
 
Mechaniczne wykonanie korytowania wcze śniej wytrasowanych 
przebiegów doj ść i dojazdów do zakładanej w projekcie 
gł ęboko ści za pomoc ą koparki. 
Ręczne profilowanie, niwelacja i zag ęszczenie gruntu rodzimego 
(u życie wibratora płytowego) pod warstwy konstrukcyjne  oraz 
wykonanie rowków pod ławy kraw ężnikowe 20x20cm. 
Powstały nadmiar gruntu wywie źć samochodami skrzyniowymi do 
zakładu utylizacji. 
 
IV. Roboty monta żowe 
 
W pierwszej kolejno ści na zag ęszczonym gruncie rodzimym 
wykona ć ławy betonowe pod obrze ża kraw ężnikowe o wymiarach 
20x20cm na gł ęboko ści zgodnej z cz ęści ą rysunkow ą (przekrojem) 
opracowania. 
Wykonać obrze ża betonowe 6x20cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin zapraw ą. 
W korytach wykona ć warstwy ods ączaj ące z piasku 
przepuszczalnego grubej frakcji – zag ęszczanie r ęczne przy 
użyciu wibratora płytowego, grubo ść warstwy 5cm. 
Nast ępnie wykona ć warstw ę podbudowy ze żwiru lub tłucznia 
zag ęszczonego warstwami, grubo ść projektowanej podbudowy 15cm. 
Na warstwie podbudowy wykona ć warstw ę podsypki cementowo-
piaskowej gr. około 4cm. 
Uło żyć kostk ę brukowa gr. 6cm na podsypce piaskowej, 
a nast ępnie zag ęści ć r ęcznym wibratorem płytowym z osłon ą 
gumową. 
 
V. Wykonanie podestu drewnianego wokół basenu 
 
Wykonanie fundamentów betonowych pod podpory stalow e 
z mo żliwo ści ą regulacji, fundamenty z bet. klasy C15/20. 
Rozstaw w osiach zgodny z rysunkiem przekroju. Fund amenty 
wylewa ć wzdłu ż niecki basenu w odst ępach max. co 2,5m. 
Zakotwienie ł ącznikami fi10mm w powstałych fundamentach 
projektowanych regulowanych podpór stalowych. 
Osadzenie legarów drewnianych z drewna świerkowego klasy C24 
o przekroju 10x10cm, zaimpregnowanych dwukrotnie środkami 
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ochronnymi na regulowanych podporach stalowych ł ącznikami 
fi10mm. 
Wykonanie podestu drewnianego z desek tarasowych sz lifowanych, 
suszonych i ryflowanych obustronnie gr. 3,2mm. Dług ość desek 
2,5m. 
Deski nale ży zabezpieczy ć dwukrotnie środkami impregnuj ącymi 
oraz wykona ć dwukrotnie powłoki malarskie farbami 
dopuszczonymi do kontaktu z woda basenow ą oraz ludzk ą skór ą. 
Użyte farby/lakiery powinny posiada ć niezb ędne atesty 
higieniczne. Alternatywnie zakłada si ę wykorzystanie gotowych 
produktów desek ryflowanych posiadaj ących wymagaj ące parametry  
zabezpiecze ń i atesty. 
Wykonanie barierki ochronnej z drewnianymi deskami 
wypełniaj ącymi gr. 32mm zabezpieczonymi w identyczny sposób 
jak podest. 
Słupki - profil stalowy 80x80x4mm, ocynkowany, malo wany 
proszkowo. Maksymalna długo ść prz ęsła powinna wynosi ć 2m. 
Nale ży zwróci ć uwag ę na pozostawienie 4 zaznaczonych na planie 
zagospodarowania wej ść szeroko ści 2m na projektowany podest, 
w tym jedno obni żone wej ście dla niepełnosprawnych. 
 
VI. Uporz ądkowanie terenu inwestycji. 
 
 

6.3.  Zestawienie powierzchni 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PROJEKTOWANEGO 
STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OKÓŁ BASENU MIEJSKIEGO: 
 
Pow. podlegaj ąca wymianie istniej ącej 
nawierzchni na now ą kostk ę brukow ą:    ok. 840,00 m2  
Pow. projektowanego drewnianego podestu:  ok. 400,0 0 m2 
Dł. projektowanej barierki ochronnej:   ok. 168,50 m  
 
  Pozostała cz ęść działki - bez ingerencji projektowej, 
pozostawiona w stanie naturalnym i dotychczasowym s posobie 
użytkowania.  
 
 
7.  Zagadnienia ochrony środowiska  
 
  Z rozbiórki istniej ącej nawierzchni z płyt chodnikowych oraz 
istniej ącej barierki wokół niecki basenu powstan ą odpady 
oboj ętne, niepowoduj ące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagro żenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów nale ży 
oddzieli ć te, które mog ą podlega ć ponownemu wbudowaniu lub 
dalszej obróbce (tzw. odpady u żytkowe, np. złom metalowy). 
Pozostałe odpady podlegaj ą składowaniu na składowisku odpadów 
komunalnych i miejscach do tego przeznaczonych. 
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8.  Informacje pozostałe i uwagi  
 
  Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze strzennego 
działka obj ęta inwestycj ą jest zlokalizowana w obszarze: 
 1US – teren zabudowy usługowej sportu i rekreacji 
 
  Działka poło żona jest poza strefami ochrony przyrodniczej. 
 
  Działka poło żona jest poza stref ą ochrony konserwatorskiej. 
 
  Działka poło żona poza stref ą wpływów górniczych. 
 
 
Uwagi: 
 

- Wszystkie materiały konstrukcyjne oraz wyko ńczenia 
zastosowane w całej inwestycji musz ą posiada ć dopuszczenia 
stosowania w budownictwie zgodnie z PN i przepisami  
odr ębnymi 

- Roboty prowadzi ć zgodnie z PN, normami bran żowymi, polskim 
prawem oraz zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP 
a w szczególno ści zgodnie z niniejszym opracowaniem 

- Wszystkie roboty budowlano – monta żowe, a tak że odbiór 
robót nale ży wykona ć zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – monta żowych”  
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne j i 
Budownictwa, a opracowanych przez ITB pod nadzorem osób do 
tego uprawnionych. 

- W przypadku dokonania odkry ć śladów obiektów nosz ących 
znamiona zabytku, znaleziska lub wykopaliska 
archeologicznego nale ży przerwa ć roboty ziemne 
i niezwłocznie powiadomi ć stosowne słu żby Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o znalezisku i stosowa ć si ę do jego 
zalece ń. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

 
wykonano dla potrzeb : 

 
NAZWA REALIZACJI :       
 

„ WYMIANA NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH NA 
KOSTKĘ BRUKOWĄ ORAZ DESKĘ TARASOWĄ WRAZ 
Z WYMIANĄ BARIERY OCHRONNEJ  NA BASENIE 
MIEJSKIM W ZAWIERCIU ”  
 
 
Zapewnienie Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia: 
 
a) Zakres prac obj ętych niniejszym zamierzeniem budowlanym 
omówiono w opisie technicznym powy żej: 
b) Nie przewiduje si ę ryzyka upadku z wysoko ści powy żej 5m; 
c) Nie przewiduje si ę konieczno ści u życia d źwigu przy pracach 
monta żowych; roboty ziemne wykonywane r ęcznie; 
d) Kierownik budowy powinien przynale żeć do Okr ęgowej Izby 
In żynierów Budownictwa, posiada ć aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialno ści cywilnej oraz do świadczenie zawodowe. 
Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomo ści 
przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie 
kwalifikacji pracowników wykonuj ących roboty specjalistyczne. 
Na kierowniku budowy ci ąży obowi ązek przygotowania planu BIOZ 
w zakresie zagro żeń wy żej opisanych. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robot szczególnie 
niebezpiecznych: 
 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych po winni 
zosta ć przygotowani w zakresie szkole ń wst ępnych i okresowych 
BHP. 
Pracownicy wykonuj ące niektóre prace, jak pracownicy 
obsługuj ący maszyny budowlane, powinni posiada ć dodatkowe 
zaświadczenia uprawniaj ące ich do wykonywania tych prac. 
Pracownicy powinni zosta ć szczegółowo poinformowani o 
kolejno ści, sposobie i rodzaju planowanych do wykonania rob ót 
oraz o mo żliwo ści wyst ąpienia zagro żeń i wskazania o ich 
zapobieganiu przy wykonywaniu robót, co powinno by ć uj ęte w 
opracowanym przez kierownika robót planie BiOZ. 
Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych praco wnicy 
powinni posiada ć aktualne badania lekarskie wst ępne i 
okresowe. 
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Wszystkie materiały i urz ądzenia instalowane w obiekcie 
powinny spełnia ć wymogi dotycz ące aprobat technicznych, 
deklaracji zgodno ści z aprobat ą i certyfikacj ą, w zale żności 
od typu materiałów b ądź urz ądze ń. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania 
robot budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia 
lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i 
sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń: 
 
Roboty budowlane nale ży wykonywa ć zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 w sprawie bez piecze ństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany ch. (dz.u. 
nr 47, poz. 401) a w szczególno ści: 
- pracownicy, a tak że wszystkie osoby przebywaj ące na terenie 
budowy, powinni by ć wyposa żeni w wymagane środki ochrony 
indywidualnej tj: kaski, okulary, maski przeciwpyło we, 
r ękawice, pasy bezpiecze ństwa, ubrania robocze, maski 
spawalnicze, w zale żności od wykonywanej pracy, 
- ogrodzenie placu budowy powinno by ć tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagro żenia dla ludzi. Wysoko ść takiego ogrodzenia 
powinna wynosi ć min. 1,5m 
- strefy niebezpieczne i przej ścia powinny by ć wyznaczone i 
oznakowane i w miar ę potrzeby zabezpieczone, 
- składowiska materiałów budowlanych i urz ądze ń technicznych 
powinny by ć wykonane w sposób zabezpieczaj ący przed 
możliwo ści ą wywrócenia, zsuni ęcia lub rozsuni ęcia si ę 
składowanych materiałów i elementów. Opieranie skła dowanych 
elementów i materiałów o płoty, słupy linii napowie trznych, 
budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 
- nale ży stosowa ć zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko ści 
wymienione w rozporz ądzeniu; kraw ędzie wykopu nale ży 
zabezpieczy ć balustradami, 
- nale ży wyznaczy ć, ogrodzi ć i w miar ę możliwo ści zabezpieczy ć 
strefy zagro żone upadkiem przedmiotów z wysoko ści, 
- drogi i wyj ścia ewakuacyjne musz ą odpowiada ć wymaganiom 
przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów po żarowych i 
powinny posiada ć o świetlenie awaryjne. 
- teren budowy powinien by ć zaopatrzony w niezb ędny sprz ęt do 
gaszenia po żaru oraz w system sygnalizacji po żarowej, 
- nale ży zapewni ć wentylacj ę w miejscu pracy zgodnie z 
przepisami rozporz ądzenia,  
- nale ży zastosowa ć niezb ędne środki ostro żności podczas prac 
z materiałami palnymi, 
- parametry stosowanych urz ądze ń transportowych powinny 
odpowiada ć przewo żonym ładunkom, 
- nale ży stosowa ć minimalne odległo ści sytuowania stanowisk 
pracy, składów i maszyn od linii elektroenergetyczn ych, 
- nale ży stosowa ć zalecenia rozporz ądzenia w zakresie 
bezpiecznej obsługi maszyn, bezpiecze ństwa robot ziemnych, 
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murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, betoniarskic h, 
monta żowych, spawalniczych i izolacyjnych, 
 
Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
 
Przed przyst ąpieniem do realizacji robót nale ży: 
 
- skontrolowa ć uprawnienia kierownika robót, 
- wyposa żyć pracowników i kadr ę kieruj ącą robotami w środki 
ochrony osobistej (odpowiednia odzie ż, obuwie, kaski itp.) 
- zapozna ć pracowników z przepisami zawartymi w rozporz ądzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie  BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U nr 47 p. 401),  
 
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia: 
 
- na pomieszczeniu socjalnym pracowników nale ży umie ści ć 
tablic ę informacyjn ą zawieraj ącą adresy i telefony do 
najbli ższych jednostek policji, pogotowia ratunkowego i st ra ży 
pożarnej, 
- w pomieszczeniu socjalnym umie ści ć punkt pierwszej pomocy 
wyposa żony w środki opatrunkowe, 
- w pomieszczeniu socjalnym przygotowa ć miejsce na telefon i 
kaski ochronne, 
- na terenie budowy nale ży rozmie ści ć tablice ostrzegawcze, 
- za pomoc ą tablic informacyjnych nale ży wyznaczy ć drog ę 
ewakuacyjn ą z terenu budowy. 
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„Oświadczenie wykonawcy dokumentacji projektowej”  

 

  Zgodnie z ustaw ą z dnia 7 lipca 1994r Prawo 
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.13 32 
z pó źniejszymi zmianami) o świadczam,  że dokumentacja 
projektowa:   
 
„WYMIANA NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH NA KOSTKĘ 
BRUKOWĄ ORAZ DESKĘ TARASOWĄ WRAZ Z WYMIANĄ BARIERY 
OCHRONNEJ  NA BASENIE MIEJSKIM W ZAWIERCIU” 

w Gminie Zawiercie, w Zawierciu, przy ulicy Henryka  
Sienkiewicza na działkach o nr ew. 17/2 oraz 2/10 
została sporz ądzona zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.  
 

Klauzule 

1.  Projekt został sprawdzony i uznany za sporz ądzony 
prawidłowo, projekt mo że by ć skierowany do realizacji 

2.  Wszystkie zmiany nale ży ustala ć z projektantem 
3.  Wszystkie prawa ochrony własno ści intelektualnej zastrze żone 

 

 


