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II. Projekt budowlany 
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Opis techniczny 
Dotyczący projektowanych prac budowlanych związanych z remontem  
istniejącej bieżni wokół boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie. 
 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
1.2. Wytyczne do ogólnego opisu zamówienia podane do Szczecińskiego 

    Budżetu Obywatelskiego. 
1.3. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500 
1.4. Inwentaryzacja z natury. 

 
2.    Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji 
projektowej związanej z remontem bieżni wokół boiska trawiastego 
na terenie ZSO nr 3 celem utworzenia dodatkowego toru do jazdy 
na rolkach i wrotkach.  

 
3.    Charakterystyka inwestycji 

 W ramach projektowanych prac remontowo budowlanych 
przewidziano częściowy demontaż istniejącej nawierzchni z 
mączki ceglanej i mączki białej, wykonanie nowego toru do jazdy 
na rolkach i wrotkach oraz odtworzenie bieżni z mączki ceglanej 
wraz z ogólnym wyrównaniem terenu z mączki białej. 
 
 Dodatkowo zaprojektowano wykonanie osłon na istniejących 
słupach oświetleniowych oraz naprawę zniszczonej podczas robót 
remontowych nawierzchni trawiastej boiska sportowego. 
 

4.   Zagospodarowanie terenu 
   Prace budowlane związane z remontem bieżni nie zmieniają 
istniejącego zagospodarowania terenu. 
 

5.   Ustalenia i wymagania objęte zapisem planu zagospodarowania 
  przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem. 

Dla terenu działki nr 105 obrębu 1056 nie ma uchwalonego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.    
Projektowane prace budowlane związane z remontem bieżni nie 
wymagają ustalenia decyzji o warunkach zabudowy. 

 
6.   Opis stanu istniejącego 

 Boisko sportowe wraz z bieżnią zlokalizowane jest na terenie 
kompleksu sportowego przynależnego do ZSO nr 3. Bieżnia wokół 
boiska o szerokości 5,0m wykonana jest z utwardzonej mączki 
ceglanej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Bieżnia z obu stron 
zamknięta jest krawężnikiem betonowym. W pasie zewnętrznym o 
szerokości około 3,0m bieżnia do biegania otoczona jest utwardzoną 
mączką białą (mączka kamienna). 
 Boisko sportowe obsiane trawą o nieregularnym zasiewie. 
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7.   Zakres prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych 
      
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych obowiązkowe jest 
odpowiednie zabezpieczenie terenu poprzez jego oznakowanie.  
 
Zakres prac rozbiórkowych 

 Przewidziano całkowity demontaż betonowych krawężników 
zewnętrznych o całkowitej długości L=388,0m. 

 Korytowanie podłoża pod nową nawierzchnię asfaltową na 
głębokość 25cm. 

 Wywóz urobku. 
 

8.   Opis stanu projektowanego 
      

Na istniejącej bieżni zaprojektowano nową asfaltową 
nawierzchnię do jazdy na rolkach i wrotkach oraz nową 
nawierzchnię bieżni sportowej z mączki ceglanej. Dodatkowo 
zaprojektowano nowe krawężniki betonowe wydzielające 
poszczególne nawierzchnie oraz przewidziano ogólne wyrównanie 
terenu poza bieżnią z mączki białej (kamiennej).  

 Konstrukcję podłoża przedstawiono na rys. nr 3. 
 
Nawierzchnię do jazdy na rolkach zaprojektowano o szerokości 

3,5m jako jednowarstwową nawierzchnię asfaltową układaną na 
dwuwarstwowej  podbudowie zasadniczej. 

 
Konstrukcja nawierzchni: 

 Warstwa ścieralna - nawierzchnia asfaltowa AC 8 S 50/70  
       gr. 5cm 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm.  

       gr. 10cm 

 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5/63mm. 
       gr. 10cm 

UWAGA: 
Warstwa ścieralna powinna być równomiernie zagęszczona 

walcami drogowymi do 5t, bez włączonej wibracji. Nie dopuszcza 
się stosowania ciężkiego sprzętu. 

 
 
Nawierzchnię bieżni pozostawiono w istniejącej konstrukcji, 

przy czym zaprojektowano nową górną podsypkę wyrównującą na 
całej powierzchni bieżni o grubości 3cm. Szerokość nowej 
nawierzchni do biegania wynosić będzie 3,0m. Nawierzchnię 
zagęścić należy  mechanicznie walcem drogowym do 5t bez 
wibracji. 

Zasypanie wolnej przestrzeni w miejscu montowanego obrzeża 
zaprojektowano istniejącym urobkiem. 

 
Nawierzchnię pozostałą okalającą boisko należy wyrównać 

podsypką (zagęszczoną mechanicznie) z mączki białej 
(kamiennej). Zakres wyrównania obejmuje nieregularny kształt, 



 

            Remont bieżni boiska sportowego przy ZSO nr 3. Szczecin ul. Orawska 1 

3 

 

którego wyliczona powierzchnia wynosi 1500m
2
. Przewidziano 

ogólne wyrównanie nawierzchni z jednoczesnym nawiezieniem 
nowego materiału o grubości 2cm. 

 
Obrzeża po obwodzie torów (krawężnik środkowy i zewnętrzny 

wg rys. nr 2) zaprojektowano z prefabrykowanego elementu 
wibroprasowanego o wymiarach 6x25x100cm. Obrzeża posadowić 
należy na ławie z betonu C8/10. 

 
W zakresie prac uzupełniających przewidziano wypełnienie 

(zniszczonych podczas prac) brakujących miejscach terenu 
czarnoziem oraz obsianie terenu wzdłuż krawężnika trawą. 

 
  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
 

1. Powierzchnia terenu bieżni do wyłożenia mączką ceglaną 1190m
2
 

2. Powierzchnia nowej nawierzchni asfaltowej   1100m
2
 

3. Powierzchnia do wyrównania mączką białą (kamienną) 1500m
2
 

4. Całkowita długość krawężnika zewnętrznego   395mb 
5. Całkowita długość krawężnika środkowego   355mb 
6. Całkowita długość krawężnika wewnętrznego, którą należy  

wymienić z uwagi na powstałe podczas prac uszkodzenia  
332mb x 30%       100mb 

7. Powierzchnia terenu zielonego do uzupełnienia czarnoziemem i 
obsiania trawą       250m

2
 

 
9. Dane uzupełniające 

 
9.1. Nachylenie ciągu pieszego  

 Kierunek spadków nawiązać należy do spadków istniejących z 
jednoczesnym odprowadzeniem wody w teren (na warunkach 
dotychczasowych). 
W związku z powyższym w najniższym miejscu obrzeże betonowe 
powinno być wtopione na równo z terenem.  
 

9.2. Osłony na słupy oświetleniowe 
 Na istniejących dwóch słupach oświetleniowych 
zaprojektowano osłony ochronne z tworzywa sztucznego 
mocowane poprzez skręcenie ich ze sobą  śrubami, bądź 
zastosowanie innego trwałego systemu mocowania. Zadaniem 
osłon jest amortyzacja przed uderzeniem osób korzystających z 
toru rolkowego.  Osłony zaprojektowano z polietylenu w kolorze 
żółtym (lub innym kolorze ostrzegawczym). Wysokość osłony 
minimum 1,7m od poziomu terenu. 

 
9.3. Prace geodezyjne 

Po zakończonych pracach wykonać należy geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą i zgłosić do Ośrodka Geodezyjnego. 

 
9.4. Organizacja ruchu 

Projektowane prace nie wymagają wprowadzenia organizacji ruchu. 
Teren bieżni jest zamknięty i znajduje się na terenie ZSO nr 3. 
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9.5. Zabezpieczenia 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ternu budowy do 
czasu ostatecznego odbioru. 
 

9.6. Wzmocnienie podłoża pod przejazdami. 
Zgodnie z oznaczeniem na rysunku nr 2 w miejscach 
przewidzianych przejazdów dla samochodów i maszyn (traktor, 
samochód ciężarowy) zaprojektowano wzmocnienie podbudowy 
poprzez dodatkowe jej zagęszczenie i stabilizowanie cementem. 
 

 
 

Uwagi : 

 Zaprojektowane mieszanki asfaltowe oraz podbudowę wykonywać 
należy zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymogami 
technicznymi: 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
GDDKiA  Instytut Badawczy Dróg i Mastów, Warszawa 1997. 
 

 Całość prac należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem zasad sztuki  budowlanej, zgodnie z “ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” z 
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzętu i  materiałów 
ochrony osobistej każdego pracownika. 
 

 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne 
atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
bezpieczeństwa ze znakiem “CE”, a sprzęt i narzędzia powinny być 
sprawne i oznakowane znakami bezpieczeństwa. 

 

 Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić 
wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 
2003 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z 
uwzględnieniem niebezpieczeństwa upadku z wysokości oraz pracy w 
głębokich wykopach. 
 

 Wszelkie odstępstwa lub zmiany należy uzgadniać z autorem projektu. 

 

 
     

projektant: Artur Konieczny 
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07 
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ZSO nr 3 ul. Orawska 1, Szczecin.  

 

 

karta zdjęciowa nr 1. 

Widok stanu istniejącego bieżni 

 

 

                 
Foto – 01      Foto – 02  
 
 
 
 

     
     

Foto – 03      Foto – 04 
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 III.   Informacja do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

 

Nazwa obiektu: ZSO nr 3 w Szczecinie  
 

Zakres opracowania:  Remont nawierzchni 
 

Adres:     70-131 Szczecin  
ul. Orawska 1 
dz. geodezyjna nr 105 
obręb 1056 
 

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin  
     71-456 Szczecin, pl. A. Krajowej 1 
     
 

Projektant:    Artur Konieczny 
     ul. Nowowiejska 43C 
     71-219 Bezrzecze 
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1. Zakres prac budowlanych  
Zakres prac budowlanych obejmuje remont bieżni wokół boiska z 
wykonaniem dodatkowego asfaltowego toru do jazdy na rolkach i 
wrotkach na terenie ZSO nr 2 w Szczecinie. 
 
Zakres występujących zagrożeń robót dla całego zamierzenia 
budowlanego 

 Wykonanie nawierzchni asfaltowej. 

 Praca prz ciężkim sprzęcie budowlanym 
 
Dla podanego zakresu prac opracowana została dokumentacja 
budowlana. 
 

2. Kolejność realizacji prac budowlanych 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować miejsce 
do składowania materiałów oraz zabezpieczyć to miejsce przed 
dostępem osób postronnych. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi oraz wygrodzone trwałym ogrodzeniem (dotyczy 
wykopów oraz możliwości pojawienia się dzieci w pobliżu wykopu). 

 
3. Do prac budowlanych dopuszczeni mogą zostać tylko pracownicy, którzy 

posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu prac ciesielskich, murarskich i 
elektrycznych, oraz przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP 
(ze szczególnym naciskiem wykonywania prac na wysokościach). 

 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać po 
wyłączeniu urządzeń spod napięcia. Wyłączenia spod napięcia należy 
dokonać tak aby uzyskać widoczną przerwę w obwodach. Nie jest konieczne 
aby przerwa ta widoczna była z miejsca wykonywania prac. Za widoczną 
przerwę uważa się trwałe i widoczne rozdzielenie styków, wyjęcie 
bezpieczników lub zdemontowanie części obwodu. Jeżeli istnieje ryzyko 
przypadkowego załączenia napięcia należy wyznaczyć pracownika 
zobowiązanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopuścić do takiej 
sytuacji. Przed rozpoczęciem pracy należy wywiesić odpowiednie tablice 
ostrzegawcze a następnie sprawdzić brak napięcia i uziemić wyłączone 
urządzenie. 
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym należy wyznaczyć 
pracownika kierującego zespołem. 

  
4. Przed przystąpieniem do obsługi sprzętu zmechanizowanego 

obowiązkowe jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i 
użytkowania sprzętu mechanicznego, oraz zasad BHP. Urządzenia 
używane do prowadzenia prac budowlanych powinny być zabezpieczone 
przed przepięciem i porażeniem obsługującego je pracownika. 

 
Wszystkie osoby przebywające na budowie powinny stosować 

środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
kierownik budowy, kierownicy robót oraz mistrzowie budowlani. Są oni 
również odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed 
osobami postronnymi. 
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5. Plac budowy powinien mieć wytyczone drogi ewakuacyjne, oraz 
zorganizowane zabezpieczenie dojazdu dla zmechanizowanego sprzętu 
jednostek ratunkowych. Szczegółowy plan dróg dojazdowych 
opracowany powinien zostać przez kierownika budowy w opracowanym 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.  Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby     
   uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z       
  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-  
   montażowych" oraz z zachowaniem zasad BHP. 
   
   Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie i      
   aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
   bezpieczeństwa ze znakiem „B". 
 
6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy  

(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym  znaczonym na planie j/w umieścić punkty 
   pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie  
   pracowników. 
6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
    planie j/w. 

6.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
   planie j/w. 
6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w 
    pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 
6.6 Zabezpieczenie terenu budowy wykonać o wys. min 1 ,5m oznakować na  
    planie j/w. 

         Opracował: 
    

 Projektant: Artur Konieczny 
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07 

 

 
 


