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Obiekt:               BOISKO SPORTOWE  
 

 
Inwestor:  GMINA NOWOGRODZIEC 
  ul. Rynek 1,  59-730 Nowogrodziec 
 
Adres   
rozbiórki   :  działka 406/7, 406/6, obręb Gościszów 0004 
                             jed. ewid. Nowogrodziec – obszar wiejski 020104_5 

 

 
Temat   :          

BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW 
 
Kat. 
obiektu     :        Inne budowle   obiekt kat . VIII 
 
Stadium   :        PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
 
Zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z dnia 2006r, Nr 156, poz. 1118, z 
zm), oświadczam, że niniejsze opracowanie projektowe w zakresie projektu budowlanego, zostało sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem zasad BHP, ppoż i ochrony zdrowia. Dokumentacja 
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma służyć. 

 
AUTOR OPRACOWANIA: 
  

 Architektura/Konstrukcja 
Opracował: inż. Andrzej Jonik 

DOŚ/BO/0111/01,  upr. Nr 2482/93/JG 
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i 
konstrukcyjno - budowlanej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nowogrodziec, 18 luty 2019r 
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II . SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

I. Strona tytułowa 
II. Spis zawartości opracowania 
III. Projekt zagospodarowania terenu -część opisowa 
 1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 
 2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
 3. Zagospodarowanie działki 
 4. Dane, informacja o ochronie terenu 
 5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
 6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
 7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego 
 8. Analiza obszaru oddziaływania obiektu  
IV. Opis techniczny  
 1. Podstawa opracowania 
 2. Przedmiot i zakres opracowania 
 3. Dane techniczne 

 4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 5. Piłkochwyty – dane techniczno-montażowe 
 6. Układ konstrukcyjny, rozwiązania budowlane 
 7. Warunki wykonywania robót 
 8. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
 9. Warunki BHP, informacja dotycząca planu BIOZ 
 10. Uwagi końcowe 
VI. Załączniki  
 1. Mapa do celów projektowych 
 2. Pozytywna opinia DWKZ – Delegatura w Jeleniej Górze 
 3. Pozytywna decyzja DWKZ – zezwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku 
 4. Dokumenty stwierdzające uprawnienia projektantów oraz przynależność do Izb Inżynierów  
VII. Rysunki  

 1. Projekt zagospodarowania działki 1:1000 rys. nr A-1/2 
 2 Projekt zagospodarowania – uszczegółowienie 1:500 rys. nr A-2/2 
 3. Konstrukcja projektowanych piłkochwytów 1:50 rys. nr A-3 
 4. Schemat boiska – rozmieszczenie piłkochwytów   1:50 rys. nr A-4 
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III.  ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA 
 

III. 1.  Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa (montaż) dwóch piłkochwytów przy boisku sportowym w miejscowości 
Gościszów. 
Projektowane piłkochwyty mają za zadanie polepszenia komfortu użytkowania boiska, które służy do gry w 
piłkę nożną 
 

III. 2.  Istniejący stan zagospodarowania działki 
 

Działki nr 406/7 i 406/6 położone są w obrębie Gościszów, i stanowią tereny zielone, których część 
wykorzystana jest na boisko sportowe do gry w piłkę nożną, na działce nr 06/7 zlokalizowana jest również 
wiata biesiadna. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi powiatowej relacji Bolesławiec-Lubań (2273D) oznaczonej w 
ewidencji nr 483dr, oraz poprzez działkę nr 402, z drogi gminnej oznaczonej w ewidencji nr 482dr 
Zakładana budowa piłkochwytów w żaden sposób nie wpłynie na zmianę położenia oraz sposobu 
użytkowania wjazdu na działkę, nie wpłynie również na zmianę wykorzystania istniejących obiektów. 
 

III. 3.  Zagospodarowanie działki 
 

Projektowane piłkochwyty zostaną wykonane za bramkami, symetrycznie w osi istniejącego boiska, w 
odległościach: 
 od linii bramkowej ( strona północno-wschodnia)       3.00 m 
 od linii bramkowej ( strona południowo-zachodnia)    17.00 m 

  

Działka, na której planuje się budowę piłkochwytów położona jest na terenach oznaczonych w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 25 ZP,U - Teren chronionego zespołu parku 
podworskiego, ruin pałacu i zabudowań folwarcznych.  
Dla terenu objętego opracowaniem w MPZP ustalono 
 przeprowadzenie prac porządkowych w parku i otoczeniu dawnej fosy (ze szczególnym uwzględnieniem 

drzew pomnikowych: dębu szypułkowego, wiązu szypułkowego, platanu klonolistnego);  
 możliwość adaptacji istniejących zabudowań i realizację nowych w zach. części terenu pod usługi 

wypoczynku i turystyki (ośrodek konny, gastronomia, zajazd itp.) lub kultury (np. świetlica wiejska).  
 w postępowaniu lokalizacyjnym dla istniejących i projektowanych obiektów wymaga się uzgodnienia ze 

służbami ochrony zabytków; prowadzenie wszelkich robót ziemnych z uwagi na strefę obserwacji 
archeologicznej, wymaga zezwolenia służb ochrony zabytków;  

 
Szczegóły lokalizacji projektowanych piłkochwytów przedstawiono w części rysunkowej na opracowanym 
projekcie zagospodarowania  działki w skali 1: 1000 stanowiącym część graficzną dokumentacji, dla 
uszczegółowienia zakresu wykonano również zagospodarowanie w skali 1:500, które również stanowi 
załącznik do niniejszego opracowania. 
 

III. 4.  Dane, informacja o ochronie terenu 
 

 Zgodnie z MPZP w granicach objętym niniejszym opracowaniem jest to teren chronionego zespołu 
parku podworskiego, ruin pałacu i zabudowań folwarcznych, 

 Dla przedmiotowej inwestycji niezbędnym jest uzgodnienie lokalizacji ze służbami ochrony zabytków, 
dla projektowanej inwestycji uzyskano pozytywną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na podejmowanie innych działań przy zabytku,  

 Teren inwestycji znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, na prowadzenie prac 
wymagane jest zezwolenie służb ochrony zabytków, 
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 Teren inwestycji nie podlega innej ochronie na podstawie ustaleń na podstawie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, nie leży również w granicach chronionego krajobrazu; 

 Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 03.02.1995r ( z późn. zm.) o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
wyłączenia z użytkowania rolniczego wymagane są dla gruntów klas IIIb, i lepszych, grunty, na 
których prowadzony będzie montaż piłkochwytów zakwalifikowane zostały do gruntów rekreacyjno-
rozrywkowych (Bz). W związku z tym nie jest wymagana decyzja starosty w sprawie wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.  

 

III. 5.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 
 

 Brak wpływów eksploatacji górniczej na działkę – działka poza granicami wpływów eksploatacji 
górniczej, nie leży również w granicach chronionego krajobrazu. 

 

III. 6.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska 
 

Planowana budowa nie spowoduje  zmiany w środowisku naturalnym  
Usytuowanie obiektu w stosunku do obiektów sąsiednich odpowiada przepisom prawa budowlanego i ochrony 
przeciwpożarowej, a przyjęte w dokumentacji rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują lub 
ograniczają negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i inne obiekty budowlane. 
 Planowana budowa piłkochwytów nie będzie powodować znacznej uciążliwości dla otoczenia i wpływać 

negatywnie na istniejące środowisko naturalne. 
 Planowana montaż urządzenia z uwagi na swoją wysokość, ale też pozostałe parametry, nie spowoduje 

dodatkowego zacienienia otoczenia; 
 Nie przewiduje się emisji hałasów do otoczenia i zanieczyszczeń do środowiska, 
 W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, inwestor jest zobowiązany uwzględnić elementy ochrony 

środowiska, na obszarze prowadzenia robót budowlanych, a w szczególności ochronę zieleni, gleby oraz 
naturalnego ukształtowania terenu przed obiektem; 

 Planowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r, w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U z 2010r, nr 213, poz. 1397 z zm.); 

 Inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich, zgodnie z ich 
faktycznym użytkowaniem, a w szczególności: pozbawiać ich dostępu do drogi publicznej, utrudniać 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, 
ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powodować 
uciążliwość w zakresie hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby; 

 Planowana inwestycja nie będzie zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 
znajdujących się na gruncie wód opadowych i roztopowych, jeżeli miałoby to wpływać szkodliwie na 
grunty sąsiednie, powodując ich zalewanie lub podsiąkanie; 
 

III. 7.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych  

 
1. Obowiązek zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 

rozpoczęcia prac związanych z montażem piłkochwytów na 7 dni przed ich rozpoczęciem, 
2. Zawiadomienie DWKZ Delegatura Jelenia Góra o zakończeniu prac objętych dokumentacją,  
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić konserwatora o wszelkich zagrożeniach lub 

nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku, 
4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy protokolarne przejęcie od inwestora i 
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odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
5. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody, prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywanych w obrębie korzeni, 
pnia lub korony drzewa, lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom. 

6. Zakazuje się ( na podstawie ustawy o ochronie przyrody) w terminie od 01 marca do 15 października 
usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni, na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania 
powyższych zabiegów,  

7. Na podstawie rozporządzenia MŚ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt gatunków chronionych 
obowiązuje m.in. zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresach 
lęgowych w miejscach rozrodu lub wychowania młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków 
migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, 

8.  W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji (prowadzenia robót ziemnych) na znaleziska 
archeologiczne lub przedmioty posiadające cechę zabytku, należy wstrzymać prace mogące je 
uszkodzić lub zniszczyć, przy użyciu dostępnych środków teren zabezpieczyć, a o fakcie bezzwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

9. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt 
należy bezzwłocznie powiadomić o fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 

III. 8.  Określenie obszaru oddziaływania projektowanych obiektów 
 

Analizie poddano projektowane urządzenia sportowe (piłkochwyty), które zostaną zmontowane na działce nr 
406/6 i 406/7 obręb Gościszów w stosunku do sąsiednich działek oraz budynków z lokalizowanych na 
działkach sąsiednich. Teren, na którym projektuje się budowę piłkochwytów położony jest na terenach 
oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 25 ZP,U - Teren 
chronionego zespołu parku podworskiego, ruin pałacu i zabudowań folwarcznych. 
 

Obszar oddziaływania dla projektowanej budowy został określony na podstawie: 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U  nr 75, p[oz. 690, z zm) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze  i ich usytuowanie z dnia 07 października 1997r (Dz. U nr 132, 
poz. 877 z zm) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu z dnia 14 czerwca 
2007r (Dz. U nr 120, poz. 826, z zm.) 

 
Obszar oddziaływania z uwagi na projektowaną budowę piłkochwytów nie wykracza poza obszar 
działki objętej opracowaniem –  w rozumieniu art.3, pkt 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r ( z późn. zm) 
Prawo budowlane. Obszar oddziaływania ogranicza się do nieruchomości nr 406/6 i 406/7, obręb 
Gościszów, Gmina Nowogrodziec 
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IV.  OPIS TECHNICZNY  
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa (montaż) dwóch piłkochwytów przy boisku sportowym w miejscowości 
Gościszów. 
 

IV . 1. Podstawa opracowania  
 

 Zlecenie inwestora; 
 Wizja w terenie; 
 Uzgodnienia oraz wskazania Inwestora; 
 Pozytywna opinia DWKZ na realizację projektowanego zadania, 
 Pozytywna decyzja DWKZ na podejmowanie innych działań przy zabytku 
 Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością; 
 Obowiązujące normy i przepisy; 
 

IV. 2.  Przedmiot i zakres opracowania 
 

Zamierzenie budowlane polega na budowie na terenie działki Inwestora dwóch piłkochwytów o wymiarach 
20.0 x 6.0 [m], 
Projektowane piłkochwyty mają za zadanie polepszenia komfortu użytkowania boiska, które służy aktualnie 
do gry w piłkę nożną. Przeznaczeniem piłkochwytu jest wychwytywanie piłek oraz zabezpieczenie terenu 
sąsiadującego z boiskiem. Niniejsze opracowanie obejmuje całość zakresu prac jakie należy wykonać przy 
budowie dwóch piłkochwytów. 
IV. 3 Dane techniczne 
 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE – PIŁKOCHWYTY  
 

Dane charakterystyczne Piłkochwyt 
Długość piłkochwytu 20.00 m 

Wysokość piłkochwytu   6.00 m 

Ilość montowanych piłkochwytów 2 szt 
  

INWESTOR : Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 
ADRES BUDOWY Działka 406/7, 406/6, obręb Gościszów 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 
TEMAT  Projekt budowlany 
OBIEKT PIŁKOCHWYT 

 

IV. 4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 

Piłkochwyt – konstrukcja szkieletowa, na słupkach z profili stalowych zamkniętych, ramowa z zastrzałami. 
Wypełnienie szkieletu z siatki polipropylenowej o oczkach 80*80 [mm]. 
 
IV. 5. Piłkochwyty – dane techniczno - montażowe 
 
W celu polepszenia komfortu użytkowania boiska projektuje się dwa piłkochwyty o wysokości 6.0 m oraz 
długości 20.0 m, zamontowane symetrycznie w osi pól bramkowych 
 

KONSTRUKCJA 
Konstrukcja piłkochwytu bazuje na słupach z profili stalowych zamkniętych 80x80x3 [mm] i wysokości 6.0 m 
powyżej terenu. Profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie 
proszkowe w kolorze zielonym (RAL 6005). Słupy skrajne wyposażone w wypory (stężenia) z kształtownika 
60*60*3 [mm].  
Stężenia zlokalizowane w newralgicznych miejscach zapewnią piłkochwytom niezbędnej stateczności, 
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wytrzymałości, jak również skutecznie mają przeciwdziałać obciążeniom i naprężeniem wywołanym 
naciągniętą na słupach siatką oraz mocującymi je drutami napinającymi. W słupach zmontować śruby 
oczkowe, jako przelotki do montażu linki stalowej. Stężenia mocowane są na obejmie (zawiasie), należy je 
przymocować do słupów krańcowych. 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu dla mocowania siatek piłkochwytów, wg. systemu wybranego 
producenta.  
 

FUNDAMENTY 
Słupki piłkochwytów o wys. 6.0 p.p.t osadzić w stopach fundamentowych o wym. 0.40x0.40x1.20 [m] z 
betony C16/20, poziom posadowienia fundamentu -1.20 m p.p.t. Całkowita długości słupka stalowego 7.00 
m, odstępy osiowe stóp fundamentowych zgodnie z rys. A3, równymi 4.00 [m]. Słupy osadzać w każdym 
trzonie stopy i betonować jako jeden element,  z utrzymaniem poziomów umożliwiających prawidłowy 
montaż siatek zabezpieczających. 

 
Fot. 1 Piłkochwyt – przykładowy widok 

 

          
Fot. 2 Piłkochwyt – przykładowy montaż stężenia oraz linki na skrajnych słupach 
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SYSTEMY MOCOWANIA SIATKI 
Dla funkcji piłkochwytów projektuje się montaż siatki bezwęzłowej polipropylenowej (PP) o wysokiej 
wytrzymałości, grubość zwoju 5 mm, wymiar oczka siatki 8.0 x 8.0 [cm]. Siatka w kolorze ciemnozielonym 
(jak słupki konstrukcji)  Siatki na piłkochwycie należy mocować po obwodzie całego prostokąta ściany 
piłkochwytu, siatki nie należy mocować do słupów pośrednich, tylko do słupów skrajnych oraz linek 
naciągowych (górnej i dolnej). 
Linka naciągowa (stalowa) o sred. Ø5 mm w otulinie z PCV mocowana na śruby oczkowe do konstrukcji 
piłkochwytu, dodatkowo należy przewidzieć zastosowanie nakrętek napinających (śrub rzymskich). 
Do montaży należy stosować akcesoria montażowe (wg. wytycznych producenta) tj. płaskowniki, obejmy, 
napinacze, zaciski, głowice, nakładki i złączki do stężeń, karabińczyki, przelotki oraz inne niezbędne 
akcesoria. Siatkę do linek naciągowych mocować przy pomocy karabińczyków (przelotek) które należy 
rozmieścić max. co 30 cm. Linki poziome naciągowe powinny przechodzić: a) pierwsza na szczycie słupów, 
b) dolna przez słupy środkowe na wysokości ok. 5 cm nad gruntem.  
Montaż siatek wykonać przy zastosowaniu systemu wybranego producenta oraz jego wytycznych 
zapewniającą oznaczoną żywotność i gwarancje dla elementu.  
 

                                       
 

Fot. 3 Piłkochwyt – przykładowy montaż siatki na linkach naciągowych - na zaczepach 
 
 

 
 

Fot. 4 Piłkochwyt – Siatka polipropylenowa (PP) bezwęzłowa 
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UWAGA: 
Dopuszcza się zastosowanie piłkochwytów według gotowych i kompletnych rozwiązań dostarczanych przez 
renomowanych producentów, z zastosowaniem niezależnego kompletu słupków dedykowanych dla funkcji 
piłkochwytu, przy zachowaniu podanych podstawowych parametrów dotyczących zaprojektowanych 
elementów. Elementy piłkochwytów musza posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje do stosowania w 
budownictwie, oraz gwarancje bezpiecznego użytkowania. 
Wszystkie elementy piłkochwytów powinny być dostarczone na budowę w stanie kompletnym. 
Zabrania się obciążania siatek zabezpieczających i słupów wszelkiego rodzaju szyldami czy reklamami 
mogącymi wpłynąć na zmianę obciążeń związanych z parciem (ssaniem) wiatru 
 

IV. 6.  Układ konstrukcyjny, schematy i rozwiązania budowlane konstrukcyjno-
materiałowe 

 

Zastosowane schematy statyczne -  projektowany piłkochwyt ma konstrukcję wspornikową, utwierdzoną w 
fundamencie betonowym. Wysokość piłkochwytu p.p.t 6.00 m 
 

Opracowanie wykonano w oparciu o następujące założenia i normy: 
 strefa klimatyczna  III 
 strefa wiatrowa  III 
 strefa śniegowa  I 
 strefa przemarzania gruntu przyjęto strefę przemarzania – 1.00 m poniżej terenu 
 jednostkowy obliczeniowy opór podłoża gruntowego  qf = 150 kPa; mq = 120 kPa 
 posadowienie fundamentów przyjęto dla warunków miejscowych zgodnie z PN-81/B-03020 

 beton żwirowy  C16/20 

słupy stalowe (profil zamknięty) 80x80x3 [mm] 
 

Warunki geotechniczne 
 

Z uwagi na wysokość, rodzaj posadowienia piłkochwytu oraz typ podłoża gruntowego, jak również przyjęty 
rodzaj konstrukcji obiektu ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu (Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych). 
 

IV.7.  Warunki wykonywania robót 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
W ramach robót przygotowawczych należy wykonać roboty, w zakresie: 
 Oznakować miejsce prac zgodnie z wymogami BHP, zabezpieczyć teren przed dostępem osób 

trzecich, 
 Dostarczyć maszyny, niezbędny sprzęt budowlany do wykonania robót, 
 Uzyskać zezwolenia służb ochrony zabytków na prowadzenie prac - teren inwestycji znajduje się w 

zasięgu strefy obserwacji archeologicznej,  
 

ROBOTY ZIEMNE 
 Wykonać wykopy pod fundamenty słupków piłkochwytów ( pod nadzorem archeologa), 

 

ROBOTY WŁASCIWE 
 Wykonać fundamenty dla słupów wraz z osadzeniem słupów piłkochwytów, 
 Zamocować naciągi oraz siatki piłkochwytów z akcesoriami montażowymi 

 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiory robót, należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.  
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IV.8.  Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
 

 Inwestycja nie ma znaczącego wpływu na środowisko. 
 Planowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r, w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 
zmienionego rozporządzeniem RM z dnia 25.06.2013 (Dz.U.2013.817); 

 Nie przewiduje się znacznych zmian w ukształtowaniu terenu, powodującego spływ wód opadowych na 
tereny sąsiednich nieruchomości. 

 Odpady powstałe w trakcie budowy należy zebrać i wywieźć na odpowiednie składowisko, lub powierzyć 
to zadanie firmie specjalizującej się w wywozie i posiadającej stosowne pozwolenia. 

 Projektowane prace nie mają wpływu na stan bezpieczeństwa i przydatność na użytkowanie sąsiednich 
nieruchomości. 

 

IV.9.  Warunki BHP, informacja dotycząca planu BIOZ 
 
 Wszystkie użyte w realizacji materiały i urządzenia winny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia 

do stosowania. 
 Wszystkie prace realizacyjne należy prowadzić ze szczególnym przestrzeganiem  ustaleń zawartych 

w rozporządzeniu MI z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.47, poz. 401), 

 Prace prowadzone przy montażu piłkochwytów w rozumieniu przepisów BHP, nie są pracami 
mogącymi stwarzać ryzyko powstania zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w stopniu 
wysokim. W związku z czym na podstawie ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994r, art.21a, ust. 
1a (Dz.U1994.89, poz. 414, z zm), oraz rozporządzenia MI z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) przedmiotowa inwestycja, w zakresie budowy piłkochwytów, nie wymaga 
sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
 

IV.10.  UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie etapy prac wykonywać pod nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Należy ściśle przestrzegać procedur technologicznych oraz receptur przygotowania i stosowania 
poszczególnych materiałów budowlanych. 
Ściśle przestrzegać warunków decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Wszystkie wymiary elementów budowlanych sprawdzić na budowie w trakcie realizacji. 

 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 


