
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

POZNAŃ / GRUDZIEŃ 2011 

 
 

AA..NN..II..   
 
  

  

PP RR AA CC OOWWNN II AA   PP RR OO JJ EE KK TT OOWWAA   
AA nn nn aa   SSmmóó ll ss kk aa

MROWINO, ul. RADZIWOJA 10, 62-090 ROKIETNICA tel.: 601 862 875 
 

 
 

 PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
  
 
 
                       
NAZWA                   OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO WIELOFUNKCYJNE  
OBIEKTU:         wraz z odwodnieniem 
                                 
    
ADRES                    PĘCKOWO, dz. nr 438/8 
OBIEKTU:               gm. DRAWSKO 
  
  

 
INWESTOR:         GMINA DRAWSKO 
    ul. Powstańców Wlkp. 121 
                              64-733 Drawsko  
                             
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT:   
                   mgr inż. arch.  Anna Smólska  

 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
   
 
 
 
 



PP ĘĘ CC KK OO WW OO ,,   DD ZZ ..   NN RR   44 33 88 // 88 ,,   GG MM ..   DD RR AA WW SS KK OO   

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
INWES TOR :  
GM INA  DRAWSKO   

 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
A. CZĘŚĆ OPISOWA I DOKUMENTY: 
1. Strona tytułowa 
2. Oświadczenie projektanta 
3. Kserokopia uprawnień i przynależność do Izby 
4. Informacja BIOZ 
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

Uchwała nr X/51/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27-06-2007r. 
6. Plan zagospodarowania terenu – rysunek 01 
7. Opis do planu zagospodarowania 
8. Opis techniczny do projektu  

 

 
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
9.   Rzut płyty boiska  rysunek 02 
10. Odwodnienie boiska        rysunek 03 
11. Przekrój nawierzchni boiska        rysunek 04 
12.  Przekrój nawierzchni utwardzenia      rysunek 05 
13.  Piłkochwyty                                                   rysunek 06 
14.  Ogrodzenie boiska         rysunek 07 
15.  Konstrukcja stojaka podwójnego do koszykówki      rysunek 08 
16.  Słupki do siatkówki  i tenisa      rysunek 09 
17.  Konstrukcja bramki do piłki nożnej i ręcznej              rysunek 10 
18.   Kolorystyka nawierzchni       rysunek 11 

 

C. ZAŁĄCZNIKI: 
19.  Dokumentacja geotechniczna  
20.  Oryginał mapy zasadniczej 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PP ĘĘ CC KK OO WW OO ,,   DD ZZ ..   NN RR   44 33 88 // 88 ,,   GG MM ..   DD RR AA WW SS KK OO   

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
INWES TOR :  
GM INA  DRAWSKO   

 

 
 
 
  
         OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

                Oświadczam że dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 
odwodnieniem, zlokalizowanego w  Pęckowie na dz. nr 438/8 gm. Drawsko, została 
wykonana zgodnie z obowiązującym Prawem i zasadami wiedzy technicznej. 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA  
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) 
 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 

 
4.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest projekt boiska 
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 438/8 
położonej w miejscowości Pęckowo, gm. Drawsko. 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonywania robót od fundamentowania po roboty 
wykończeniowe. 
Inwestycja składa się z 1 obiektu – boiska wielofunkcyjnego.  

4.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie działki istnieją obecnie budynki szkoły.  

4.3.    Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy ogrodzić fragmenty działki wzdłuż granic 
objętych opracowaniem - ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. 
Należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 

4.3.1. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i 
rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia. 

a) roboty ziemne – należy wykonać za pomocą sprzętu ciężkiego lub ręcznie po wytyczeniu geodezyjnym 
planowanego obiektu zgodnie z rzutem fundamentów. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy operatorzy 
maszyn przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadają odpowiednie kwalifikację. Na działce 
występują grunty zwarte. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
b)roboty zbrojarskie i betoniarskie 
W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu ułożyć zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. 
Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu 
i przygotowanego deskowania ścian fundamentowych należy zadbać o stopniowe i równomierne jej 
rozprowadzenie. 
c)roboty murarskie i tynkarskie 
nie występują 
d) rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
e)roboty na wysokości 
Osoby przebywające stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi  
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości – balustradą o wysokości 1,1 m. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 
m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie 
powinna być większa niż 1,5 m.  
f)roboty dachowe 
 nie występują 
g) roboty dekarskie i izolacyjne 
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte, oraz 
wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości. 

4.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 

4.4. 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, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. 

                                                                                          Opracowała:  mgr inż. arch. Anna Smólska  
nr upr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
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    6. OPIS DO PLANU 

zagospodarowania działki 
 

� Lokalizacja:  Pęckowo, dz. nr 438/8, gm. Drawsko. 
� Inwestor :          Gmina Drawsko  

ul. Powstańców Wlkp. 121,  64-733 Drawsko 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest teren przeznaczony pod funkcję edukacji, kultury oraz sportu 
wraz z usługami towarzyszącymi tym funkcjom zlokalizowany na dz. nr 438/8 w Pęckowie, gm. 
Drawsko.  Inwestycja polega na budowie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z 
odwodnieniem o polach gry do piłki nożnej, piłki ręcznej, dwa pola do koszykówki, pole do 
siatkówki i tenisa z nawierzchnią poliuretanową typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu 
gumowego SBR. Obiekt będzie ogólnodostępny. 

2.   Podstawa opracowania 
� Mapka geodezyjna 
� Prawo budowlane 
� Ustalenia z inwestorem 
� Wizja lokalna 

3.   Charakterystyka terenu 
Działka nr 438/8 jest działką zabudowaną budynkami szkoły. Teren opracowania jest 
niezalesiony, nie jest włączony do obszaru Natura 2000. Teren jest częściowo objęty ochroną 
konserwatorską. Teren, który stanowią działki jest terenem płaskim. Planuje się wykorzystać 
istniejący wjazd na działkę. 

4. Istniejące uzbrojenie działki 
� Działka jest działką uzbrojoną w przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej.  
� Odprowadzenie wód deszczowych – odprowadzenie wód opadowych na własnym 

terenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.  
5.    Rozliczenie powierzchni działki 

� Powierzchnia działki – wg. EGiB              4 144,00 m2 

�  Powierzchnia terenu objętego opracowaniem  działki                      2 730,00 m2                   
� Pow. boiska wielofunkcyjnego                                                         880,11 m2 

-  w tym pow. strefy wybiegu                                                          118,40 m2 

� Pow. zabudowy budynkami istniejącymi                                           440,29 m2   

� Pow. utwardzone                                                                           556,24 m2 

� Pow. terenów zielonych                                                                  853,36 m2   

� Pozostały teren nie objęty opracowaniem                                       1 414,00 m2 
6.   Opis projektowanej inwestycji 

 Planowana inwestycja polegać będzie na budowie następujących obiektów: 
• boiska wielofunkcyjnego o  nawierzchni poliuretanowej typu EPDM na warstwie 

elastycznej z granulatu gumowego SBR o polach gry: 
� piłka nożna i piłka ręczna o wymiarach pola gry: 36,10 x 21,10m 
� koszykówka o wymiarach pola gry: 21,10 x 11,34m 
� siatkówka o wymiarach pola gry: 9 x 18m 
� tenis o wymiarach pola gry: 10,97 x 23,77m. 
Obiekt będzie ogólnodostępny. 

7. Dane gruntowo wodne: na podstawie  
Według dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez p. Sylwestra Sydowa 

          8.      Projektowany poziom terenu -  47,10 – 47,30m n.p.m 
          9.      Projektowany poziom boiska wielofunkcyjnego – 47,30 m n.p.m.  + 10cm do  

sprawdzenia na budowie 
10.     Odprowadzenie wód deszczowych – na własnym terenie do istniejącej studni  

kanalizacji deszczowej. 
  Opracowała: 

mgr inż. arch. Anna Smólska 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
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                       7. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
 

I. STAN ISTNIEJĄCY 

Na terenie objętym opracowaniem istnieją budynki oświaty. 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem  jest ogólnie płaska – wyrównana i wyniesiona na 
rzędnych  47,10 – 47,30m n.p.m.; deniwelacje wynoszą ~ 2,0m. Obszar objęty opracowaniem 
wynosi 2730 m2, powierzchnia działki to  4 144,00m2 – dane według EGiB. 

 
II. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Na terenie działki nr 438/8 pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły  a projektowanym boiskiem   
istnieje ogrodzenie, które przewidziane zostało do rozbiórki. Od strony działek o nr 438/1 oraz 
439/1 istniejące ogrodzenie przewidziano do rozbiórki, w jego miejscu powstanie nowe 
ogrodzenie.  

 
III. STAN PROJEKTOWANY 

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Pęckowie  na dz. 438/8 gm. 
Drawsko jest opracowaniem określającym potrzeby terenowe niezbędne do zrealizowania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z 
elementami zagospodarowania terenu, służyć ma celom wypoczynku i rekreacji. Obiekt będzie 
ogólnodostępny. 

 
 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE: PIŁKA NOŻNA I RĘCZNA, KOSZYKÓWKA , SIATKÓWKA 
TENIS, O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ – typu EPDM 
 

� POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ: 880,11 m2 
� POWIERZCHNIA BOISKA DO GIER ZESPOŁOWYCH: 118,40 m2 
� POZIOM POSADOWIENIA: 

Przyjęto poziom posadowienia 
+0,00 = 47,30 m n.p.m. +-15cm do sprawdzenia na budowie 

� POZIOM POSADOWIENIA: 
Piłka nożna i piłka ręczna: 
Bramki aluminiowe, montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt. 

 
Koszykówka: 
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz 
uchylna, siateczka do obręczy (montaż wg zaleceń producenta) 
Komplet tablic zewnętrznych do gry w koszykówkę 

      Ilość: 1 zestaw. 
 

Siatkówka i tenis: 
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i 
mechanizmem naciągowym, Siatka całosezonowa (montaż wg zaleceń producenta) 
Ilość: 1 zestaw. 
Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach. 

 
 

Boisko WIELOFUNKCYJNE,  
 

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową typu EPDM na warstwie elastycznej z 
granulatu gumowego SBR. Na boisku będą znajdować się następujące pola gier: boisko do piłki 
nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, tenisa, dwa boiska do koszykówki. 

 
CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ. 
Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o 
grubości warstwy 16 mm, wymagająca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej 
(mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowej.  
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Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze – odwodnienie 
powierzchniowe - drenaż.  

  
CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone (plamy należy  usunąć). 
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem 
betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane 
poprzez 
drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej. 
 
PODBUDOWA 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm 
- warstwa elastyczna gr. 3,5cm 
- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm 
- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm 
- grunt rodzimy 
- (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)  
 

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
- aktualne badanie na zgodność z normą PN-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną 
ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe. Załączony dokument musi potwierdzać spełnienie 
wymaganych parametrów technicznych, 
- atest higieniczny PZH, 
- kartę techniczną produktu,                                                                                                         
- autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz 
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem 
dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych. 
 

 
IV. ODWODNIENIE 

Projektuje się odwodnienie boiska poprzez ciąg drenów ułożonych pod przepuszczalną 
nawierzchnią poliuretanową i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaż należy wykonać 
z rur drenarskich Ø110 w otulinie w rozstawie co ok. 10m ze spadkiem 1% w otulinie z 
geowłókniny i kruszywa płukanego, zebrany w kolektor Ø160 ze spadkiem 5%. Dla gruntów z 
drobnych piasków należy zastosować otulinę z geowłókniny, dla gruntów gliniastych otulinę z 
włókna kokosowego. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-32mm.   
W najwyższych punktach ciągów drenarskich projektuje się studnie drenarskie rewizyjne.        
W najniższych punktach wszystkich ciągów projektuje się studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN 
600 z osadnikiem h=50cm i zwieńczyć stożkiem i pokrywą betonową. Projektowane studnie 
posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10 m oraz podstawie betonowej grubości 0,15m. 
Studnie wykonać zgodnie z PN-EN /124:2000 „ Zwieńczenia włazów, studni kanalizacyjnych i 
wpustów...” (lub odpowiadającą jej normą EN). Między studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi 
projektuje się ciąg kanalizacji deszczowej z rur kielichowych DN160. Kanał układać na podsypce 
oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Odcinki pomiędzy studzienki rewizyjnymi a studniami 
chłonnymi wykonać z rur drenarskich w otulinie z geowłókniną i żwiru. Studnie chłonne 
wykonać z wąsami rozsączającymi z rur drenarskich w geowłókninie wyprowadzonych w 
kierunkach przeciwnych do boisk. Przewiduje się odprowadzenie ścieków deszczowych do 
istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działki. 
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V. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objętym 
opracowaniem, będą służyły jako dojazd i dojście do projektowanych obiektów. Połączenie z 
istniejącym układem komunikacyjnym określa usytuowanie bramy wjazdowej i furtki 
wejściowej.  
Droga dojazdowa została zaprojektowana z kostki betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym, na 
podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie  
betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementową.  
 
 

VI. OGRODZENIE TERENU 

Ogrodzenie terenu boiska na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. 
Wypełnienie z siatki stalowej. Wysokość 4,0m. Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 
3m. Furtki i bramy systemowe rozwierne.  Piłkochwyty o wysokości 6,0m. Projektuje się dwie 
furtki wejściowe i jedną bramę na boisko. 

 
Słupki 
Słupki ogrodzeniowe wykonane są z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normą 
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne, parametry 
wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla 
wersji CYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się elektrostatycznie 
poliestrowy lakier proszkowy. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z 
tworzywa sztucznego. Słupki podporowe i narożne - d60,0 x 2,0mm, pośrednie – d48,3 x 
2,0mm. Kolor RAL 6005 – zielony. 

 
Siatka 
Siatka ogrodzeniowa, pleciona-ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego 
zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadającym im normami 
EN), o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji 
drut ocynkowany bardzo ściśle powleka się warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego 
tworzywa sztucznego PCV, odpornego na działanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo 
posiadać ma świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta. Oczko 45x45mm, 
średnica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 – zielony. 

 
Stopy betonowe 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji 
piłkochwytów i ogrodzenia. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej 
normą EN); 
- klasa betonu B25; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa 
dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); 
 
 

VII. INFORMACJA O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 
się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. 
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VIII. OCHRONA P.POŻ. 

Wszystkie materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno zapalne oraz muszą posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
IX. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i 
deklaracje zgodności. W razie zaistnienia wątpliwości  bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań  
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z 
projektantem. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać w 
użytkowanie. 
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