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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego „PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA WILEOFUNKCYJNE W
KOŚCIELCU, KATEGORIA OBIEKTU V, OBĘB 0005, GMINA PAKOŚĆ, POW.
INOWROCŁAWSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE, NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 107”
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie i ustalenia z Inwestorem
1.2. Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
1.3. Obowiązujące normy i przepisy prawa
1.4. Wizja lokalna w terenie
2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy boiska sportowego na wielofunkcyjne, na
terenie działki o numerze ewidencyjnym 107, obręb 0005, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo
kujawsko-pomorskie. Projekt będzie załącznikiem do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę.
3.OPIS PROJEKTU ZAGOSPODARPWANIA
3.1.Przedmiot opracowania
Projektowana przebudowa boiska zlokalizowana jest na nieruchomości ozn. nr ewid. 10 7, obręb 0005, gmina
Pakość, położonej w Kościelcu.
Na działce o nr ewid. 107 w miejscu planowanej przebudowy boiska sportowego na wielofunkcyjne
zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem na teren działki oraz plac
pokryty nawierzchnią asfaltową pełniący rolę parkingu. W części południowej boiska zlokalizowane są również
sprzęty do siłowni terenowej, które podlegają relokalizacji w niniejszej dokumentacji. Wszystkie wyżej
wymienione elementy podlegają przebudowie. Nie stwierdza się konieczności wycinki drzew i krzewów.
Wjazd na działkę pozostanie od wschodniej strony działki. Projektuje się przebudowę nawierzchni parkingu i
wjazdu na działkę od strony wschodniej, przebudowę boiska sportowego na wielofunkcyjne wraz z budową
piłkochwytu wokół boiska w części zachodniej dziłaki oraz relokalizację sprzętów siłowni zewnętrznej.
Wysokość projektowanego piłkochwytu nie przekroczy 6,00m. W otoczeniu utrzymane będą tereny
biologicznie czynne. Powierzchnia zabudowy działki pozostaje niezmmienna. Zwiększeniu ulegnie
nieznacznie powierzchnia utwardzona działki, co przedstawia bilans terenu.
3.1.1. Zakres opracowania
Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego. Nie zawiera on szczegółowych danych takich jak:
 Detale architektoniczne,
 Rysunki wykonawcze i montażowe,
 Kosztorysy,
które są przedmiotem odrębnych opracowań.
3.2.Istniejące zagospodarowanie terenu
3.2.1. Istniejąca zabudowa. Na działce, na której projektowana jest przebudowa boiska sportowego na
wielofunkcyjne znajduje się budynek szkoły podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu oraz budynki
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gospodarcze. Teren częściowo ogrodzony jest ogrodzeniem metalowym od strony wschodniej, pozostałe
granice wyznacza ogrodzenie z siatki.
3.2.2. Obsługa komunikacyjna. Działka objęta opracowaniem posiada obsługę transportową z przyległych
dróg publicznych.
3.2.3. Ukształtowanie terenu. Powierzchnia działki jest zróżnicowana i charakteryzuje się rzędnymi w obrębie
budynków ok. 89,2 – 86,7 m n.p.m., natomiast w obrębie boiska ok. 86,4 – 84,6 m n.p.m..
3.2.4. Istniejąca zieleń. Na terenie działki występuje zieleń jako drzewa, krzewy i trawniki.
3.2.5. Istniejąca infrastruktura. Na terenie działki znajduje się infrastruktura techniczna (woda, kanalizacjacja
sanitarna, energia elektryczna).
3.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.3.1. Projektuje się przebudowę istniejącego boiska zlokalizowana w części zachodniej działki, zmianę
nawierzchni istniejącego placu postojowego oraz relokalizację maszyn siłowni zewnętrznej. Wjazd na działkę
pozostaje w miejscu istniejącym we wschodniej części działki.
3.3.2. Nie projektuje się zmiany ukształtowania terenu. Spadki boiska oraz placu postojnowego determinują
istniejące rzędne terenu. Podłoże opisywanego terenu pod względem skomplikowania warunków gruntowowodnych należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.
3.3.3. Przebudowa boiska nie wpływa na pogorszenie warunków dla ochrony środowiska, a ewentualne
oddziaływanie będzie ograniczone do terenu działek ozn. nr ewid. 107.
3.3.4. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego boiska oraz placu postojowego na terenie działki.
W ramach działań związanych z przebudową boiska zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez
zamawiającego projektuje się:
• boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 4400x2400cm. Pole gry ma wymiary
4000 x 2000cm.
• boisko do koszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
2200 x 1510cm. Wzdłuż bocznych zewnętrznych krawędzi pasa ochronnego należy zamontować 2
kosze do gry w koszykówkę (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu)
• boisko do siatkówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
pola gry 1800 x 900cm.
• boisko do tenisa ziemnego (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej o
wymiarach pola gry 2377 x 1097cm.
Boisko wielofunkcyjne należy ogrodzić. Za bramkami do piłki ręcznej oraz od strony północnej zamontować
ogrodzenie w formie piłkochwytu o wys. 6,00 m. Od strony południowej zamontować ogrodzenie w formie
piłkochwytu o wys. 4,00 m wyposażone w furtkę i bramę zgodnie z rysunkami technicznymi.
Od strony wschodniej boiska zlokalizowany jest plac postojowy, gdzie projektuje się wymianę nawierzchni na
kostkę brukową betonową o gr. 8cm. Projektuje się również relokalizację sprzętu do siłowni zewnętrznej z
części południowej na północną zgodnie z rysunkami technicznymi. Nie projektuje się nawierzchni w miejscu
siłowni zewnętrznej, pozostanie ona biologicznie czynna.
Rozbiórki
Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym oraz rozbiórka nawierzchni asfaltowej z placu
postojowego. Z uwagi na zły stan techniczny muru oporowego w części zachodniej, mur ok. 18mb należy
wyburzyć.
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Kolizje
Lokalizacja nowego boiska i placu postojowego znajduje się w miejscu obecnie funkcjonującego boiska
szkolnego, placu postojowego oraz sprzętu do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna). Mając na uwadze powyższe
należy wykonać relokację sprzętu do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna).
4. WYPOSAŻENIE SPORTOWE
4.1. Boisko do piłki ręcznej
Boisko do piłki ręcznej stanowi prostokąt szer. 40,00m i dł. 20,00m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny
wzdłuż linii bocznych i bramkowych o szer. 2,00 m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze
białym. Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróżnia się następujące elementy:
Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy.
Linie zmian zawodników – prostopadłe do linii bocznych w odległości 3,00m od linii środkowej, dł.50 cm w
kierunku wnętrza boiska.
Pole bramkowe – wyznaczone w ten sposób, że na zewnątrz obu słupków bramki (licząc od jej tylnej
krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6m, wynoszące 1/4 obwodu koła. Oba łuki łączy się następnie linią
długości 3m – równolegle do linii bramkowej.
Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo należy
osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki należy wyposażyć w siatki polietylenowe – PE 2,5 3,0m x 2,0m, gł.
08/1,0m. Bramki należy przechowywać w budynku. Należy przewidzieć pomieszczenie magazynowe na w/w
sprzęt.
Linie rzutów wolnych - zaznacza się linią przerywaną (dł. kreski i odstęp miedzy kreskami 15cm) równoległą
do linii pola bramkowego i odległą od niej o 3,0 m.
Linie rzutów karnych o długości 1m wyznaczyć w odległości 7,0 m od środka bramki i równolegle do linii
bramkowej.
4.2. Boisko do siatkówki
Projektuje się boisko do siatkówki wpisane w boisko do piłki ręcznej. Boisko stanowi prostokąt z polem gry o
wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkód wzdłuż linii bocznych wynosi 2,00m, a wzdłuż
linii końcowych 3,00 m. W odległości min 0,50m a max 1,0m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej
boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5cm w kolorze niebieskim. Słupki do
siatkówki aluminiowe (demontowane) z regulowaną wysokością zawieszenia siatki zamocować w
systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko należy wyposażyć w siatkę.
4.3. Boisko do tenisa ziemnego
Projektuje się boisko do tenisa ziemnego wpisane w boisko do piłki ręcznej. Boisko stanowi prostokąt z polem
gry o wymiarach 23,77m x 10,97m. W odległości 91,4cm od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej
boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5cm w kolorze żółtym. Słupki do
tenisa ziemnego aluminiowe (demontowane) zamocować w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko
należy wyposażyć w siatkę.
4.4. Kosze do koszykówki
W skład zestawu do koszykówki wchodzi:
Tablica do koszykówki o wymiarach 180cm x 105cm wykonana z tworzywa, stali lub drewna, lakierowana na
biało z czarnymi oznaczeniami z ramą usztywniającą.
Amortyzowana obręcz cynkowana.
Stojak do koszykówki z regulacją wysokości.
Całość konstrukcji do koszykówki cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników
atmosferycznych. Konstrukcja umożliwia ustawienie kosza na dowolnej wysokości. Wysięg ramienia: 1,2 m.
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Dostępna w wersji mocowanej na stałe do podłoża oraz demontowalnej (słup mocowany jest w tulei stalowej
osadzonej w podłożu boiska, co pozwala na demontaż konstrukcji w razie potrzeby). Słupy należy
zamontować na pasie ochronnym piłki ręcznej za liniami bocznymi (dokładne rozmieszczenie pokazano na
rysunkach technicznych). Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5cm w kolorze niebieskim.
5. OPIS BUDOWLANY
5.1. Przygotowanie terenu
Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę nawierzchni asfaltowej i humusu i spryzmować
warstwę humusu do późniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych.
Pozostały grunt należy w całości usunąć i wywieźć z placu budowy. Po zakończeniu robót budowlanych
należy uporządkować teren budowy. Należy usunąć resztki gruzu budowlanego, materiałów oraz śmieci z
placu budowy.
Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zieleń należy rozścielić warstwę humusu.
Przewiduje się wykorzystać około 15 cm warstwy ziemi urodzajnej. Po ułożeniu warstwy ziemi urodzajnej
należy teren obsiać trawą.
5.2. Roboty ziemne i badania gruntu.
Dokonano makroskopowego badania gruntu. Wykonano cztery otwory kontrolne do głębokości 300 cm.
Na terenie badań do głębokości wierceń rozpoznano utwory czwartorzędowe.
Czwartorzęd (Q) - stwierdzono tu osady holoceńskie oraz plejstoceńskie. Holocen reprezentowany jest przez
przypowierzchniową warstwę podłoża gruntowego. Stanowi ona glebę oraz lokalnie w nasypy niekontrolowane
zalegające w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej, stanowiąc
najprawdopodobniej ich podbudowę. Pod względem litologicznym warstwa nasypów utworzona jest z gleby z
domieszką kamieni oraz żwiru. Miąższość utworów holoceńskich wynosi ca 0,4 – 0,5 m. Poniżej tej warstwy
znajdują się plejstoceńskie, fluwioglacjalnej (wodnolodowcowe) i glacjalne (lodowcowe) osady niespoiste oraz
spoiste. Grunty niespoiste (wodnolodowcowe) stanowią piaski drobne, piaski drobne zaglinione oraz piaski
drobne zaglinione na pograniczu piasków gliniastych. Utwory piaszczyste stwierdzone zostały we wszystkich
otworach badawczych i zalegają do głębokości 1,5 – 1,6 m p.p.t. Poniżej tej głębokości w podłożu gruntowym
stwierdzone zostały utwory spoiste (glacjalne) i są to gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z domieszkami
piasku drobnego barwy brązowej i lokalnie szaro-brązowej mające charakter gruntów wysadzinowych.
Utworów tych do głębokości prowadzenia badań tj. 3,0 m p.p.t. nie przewiercono.
Budowa geologiczna omawianego obszaru badań prezentowana jest na przekroju geotechnicznym I-I,
stanowiącym zał. nr 5 do dokumentacji geologicznej oraz na kartach otworów geologicznych, stanowiących
zał. nr 4 w/w dokumentacji.
Wobec powyższego przewidziano częściową wymianę i wzmocnienie podłoża geowłókniną. Podbudowę
należy doprowadzić do nośności grupy G1.
W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzam, że grunt na którym posadowione będzie boisko
zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej.
•
•
•

•

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową,
a w szczególności z projektem zagospodarowania terenu.
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości
wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.
W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwę asfaltu, humusu i wyprofilować teren. Koryto na którym
wykonane będzie boisko powinno być wykonane ze spadkami zgodnymi ze spadkami nawierzchni
boiska. Rozwiązanie takie pozwala na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych na teren działki.
Następnie należy przystąpić do wykonania dołów chłonnych. Po wykonaniu dołów chłonnych można
6
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•
•
•
•
•

przystąpić do układania obrzeży i projektowanych warstw podbudowy. Doły chłonne przegłębiono o
0,60 m poniżej podbudowy. Przewidziano 8 rowów chłonnych o wymiarach 0,60 x 0,60 m w rozstawie
co 6,0 m mierząc w osiach. Zdjęty humus należy zagospodarować na działce, a nadmiar wywieźć z
placu budowy.
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki
archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze konserwatorskie.
Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem zgodnie z rysunkiem technicznym, aby
umożliwić łatwe odprowadzenie wody.
Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności
odwodniony stale lub na okres budowy.
Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się poprzez
oględziny zewnętrzne sprawdzając czy nie występują wody gruntowe.
Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej.

5.3. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa.
Na boisku wielofunkcyjnym projektuje się nawierzchnię poliuretanową w kolorze zielonym i pomarańczowym
(boisko do piłki ręcznej w kolorze zielonym, natomiast usytuowane w środku boisko do tenisa ziemnego i pasy
ochronne w kolorze pomarańczowym) o n/w parametrach technicznych. W nawierzchnię sportową należy
wkomponować linie boiskowe w kolorze białym, niebieskim i żółtym w oparciu o część rysunkową projektu.
Dokładny przekrój przez nawierzchnię znajduje się w rysunkach technicznych, należy również przestrzegać
zaleceń producenta.
Poz.

Określenie parametru, jednostka

Wartość wymagana

1

Grubość nawierzchni (mm)

2

Przepuszczalność wody (mm/h)

≥ 190

3

Odporność na zużycie (ścieranie) – utrata masy po 1000 cyklach
badawczych), AB (g)

≤ 2,20

4

Własności mechaniczne przy rozciąganiu:
• wytrzymałość na rozciąganie TR, Mpa
• wydłużenie przy zerwaniu Eb, (%)

5

Przyczepność do podkładu, MPa:
• warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego

6

Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie:
• suchym
• zawilgoconym

7

Odporność na uderzenie:
• powierzchnia odcisku kulki (mm2)
• stan powierzchni po badaniu

≥ 16

≥ 0,58
≥ 68
≥ 0,50

≥ 0,50
≥ 0,30
730 ± 10 %
bez zniszczeń

8

Nasiąkliwość (%)

≤ 16

9

Wytrzymałość na rozdzieranie (N)

≥ 130
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10

Twardość, ° Shore’a, A

11

Odporność nawierzchni na zamrażanie – oceniona zmianą
właściwości technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
• zmiana masy (%)
• zmiana wyglądu zewnętrznego
• zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie (%)
• zmniejszenie wydłużenia względnego przy rozciąganiu (%)

55 ± 10

≤ 0,3
bez śladów uszkodzeń i
zmian wyglądu zewn.
0
≤ 10

Dokumenty wymagane dotyczące nawierzchni:
• Aprobata lub Rekomendacja ITB
• Atest Higieniczny PZH
• Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
• Autoryzacja producenta systemu
• Karta techniczna systemu
• Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6
• Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych
• Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)
5.4. Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową
• geowłóknina (parametry zgodne z zestawieniem tabelarycznym)
• warstwa odsączająca z piasku płukanego 2-5 gr. 15 cm,
• podbudowa: tłuczeń 32-63[mm] – gr. 20 cm,
• podbudowa: tłuczeń 5-32[mm] – gr. 15 cm,
• warstwa klinująca: kruszywo 2-5 – gr. 5 cm,
• elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa – gr. 3,5 cm,
• warstwa nawierzchni poliuretanowej – gr. 1,6 cm
Podbudowa elastyczna
Podbudowa elastyczna stanowi 35 mm warstwę podbudowy pod nośną warstwę EPDM typu Virgin. W celu
prawidłowego wykonania podbudowy należy zmieszać ze sobą niezaczyszczony granulat gumowy SBR i
kruszywo kwarcowe. Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się do nich spoiwo poliuretanowe
i ponownie się miesza. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na
przygotowanej podbudowie i zagęścić poprzez wałowanie.
Użytkowa wierzchnia warstwa nośna EPDM
Na utwardzoną warstwę podbudowy elastycznej układa się wierzchnią warstwę użytkową.
Składa się ona z warstwy górnej (gr. 8mm) wykonanej z kolorowego granulatu EPDM typu Virgin oraz warstwy
dolnej (gr. 8mm) wykonanej z niezaczyszczonego granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego
lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 zależy od grubości warstwy. Nawierzchnia po
wykonaniu musi być przepuszczalna dla wody.
UWAGA :
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy czym
wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa powinna być równa, czysta i
niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń.
8
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Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych,
lepszych, bądź zbliżonych do projektowanych.
Przez określenie parametrów zbliżonych do projektowanych należy rozumieć parametry techniczne
oferowanych przez wykonawców nawierzchni sportowych maksymalnie o 5% odbiegających
standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.
Wskazane jest aby wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu
nawierzchni poliuretanowych (warstwa ścieralna) w łączonej kolorystyce (tzn. Wykonał nawierzchnię w
systemie o co najmniej dwóch kolorach). Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych
wykonawca powinien potwierdzić referencjami.
5.5. Podbudowa mineralna
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem
oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik zagęszczenia podłoża
powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną
wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm
określenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy
skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w tablicy
w BN 64/8933-02.
Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie
powinno przekroczyć 1,3mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 1000 kg/cm2.
5.6. Specyfikacja materiału geosyntetycznego
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał
posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny
pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym
odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.
PARAMETRY TECHNICZNE
Masa powierzchniowa

g/m2

200

N

2350

Wytrzymałość na rozciąganie:
• wzdłuż pasma wyrobu
• wszerz pasma wyrobu

kN/m

15,0
15,0

Wydłużenie przy zerwaniu:
• wzdłuż pasma wyrobu
• wszerz pasma wyrobu

%

100
40

mm/s

90

m2/s*10-6

4,8

m

100

Siła przy przebiciu (metoda CBR)

Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny wyrobu
Prędkość przepływu wody w płaszczyźnie
Umowny wymiar porów O90

Informacje uzupełniające dla Wykonawców:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki
geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane:
• typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;
9
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•
•

parametry zaopatrzeniowe
informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i/lub znak CE, względnie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach
przemysłowych.

5.7. Odwodnienie
Boisko wielofunkcyjne projektuje się z jednostronnym spadkiem 1,0 % w kierunku podłużnym (wschodnim).
Wody powierzchniowe z boiska w naturalny sposób zostaną odprowadzone do rowów odwadniających
pośrednich o wymiarach 0,6x1,2x24,0m (przegłębione o 60 cm poniżej warstw podbudowy) znajdujących się
wzdłuż krótszej krawędzi boiska. Rowy zostały wykonane z 60 cm warstwy tłucznia frakcji 32-63 mm. Rowy
odwadniające mają za zadanie przejęcie wody opadowej, która przedostanie się pod płytę boiska. Wody
opadowe, które przedostaną się pod płytę boiska zostaną odprowadzone do gruntu poprzez przepuszczalną
podbudowę, skąd zostaną zmagazynowane i rozsączone do głębszych partii gruntu. Zaleca się wykonanie
spadków terenu ok. 0,5% w kierunku rowów odwadniających jeszcze przed ułożeniem geowłókniny. Umożliwi
to swobodny spływ wody po materiale geosyntetycznym do rowów.
5.8. Ogrodzenie terenu w formie piłkochwytu 4,0 m i 6,0 m
Ogrodzenie wys. 6,00 m i 4,00 m należy wykonać za bramkami do piłki ręcznej tuż za pasem ochronnym oraz
w północnej części tuż za pasem ochronnym.
Projektuje się ogrodzenie, piłkochwyt wysokości 6,00 m i 4,00 m z siatki o oczku 4,5 x 4,5 cm i grubości 5mm
np. Began na słupkach stalowych 80 x 80 x 3 mm przy wykorzystaniu akcesoriów montażowych.
Słupki ogrodzenia o długości L = 600cm i L = 400 cm należy posadowić na stopie fundamentowej o przekroju
50 x 50 cm i głębokości 100 cm wykonanej z betonu C16/20 (B20) na 10 cm podsypce piaskowej. Mieszankę
betonową podczas układania należy dobrze zagęścić aby uniknąć raków i nadmiernych porów w mieszance
betonowej. Słupki ogrodzenia należy od góry zamknąć plastikowym daszkiem. Słupki należy zabetonować w
stopie fundamentowej na głębokość 80 cm.
Całość ogrodzenia powinna być ocynkowana i powleczona poliestrową powłoka proszkową wygrzaną w
temperaturze nie mniejszej niż 180 °C. Elementy ogrodzenia pomalować w kolorze zielonym (RAL 6005).
Po zamontowaniu ogrodzenia wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy.
Dodatkowo ogrodzenie zostało wyposażone w furtkę i bramę zgodnie z rysunkami technicznymi.
Projekt ogrodzenia został opracowany według wytycznych systemu firmy „BAGAN”. Dopuszcza się
zastosowanie innego systemu ogrodzeń o parametrach porównywalnych jak zastosowane w projekcie.
5.9. Furtka i brama
Skrzydło furtki
Furtka o rozstawie słupków 120 cm i wysokości 250 cm. Skrzydło ramy wykonane z profili zamkniętych
zimnogiętych 80x80x3 mm. Wypełnienie ramy wykonać z panela stalowego np. Vega 2D połączony do ramy
poprzez zastosowanie specjalnych uchwytów i wkrętów ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele
zgrzewane punktowo z prętów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym.
Wyposażenie furtki
Furtkę należy wyposażyć w standardowy zamek zatrzaskowy z wkładką patentową.
Skrzydła bramy
Brama o rozstawie słupków 380 cm i wysokości 250 cm. Skrzydło ramy wykonane z profili zamkniętych
zimnogiętych 80x80x3 mm. Wypełnienie ramy wykonać z panela stalowego np. Vega 2D połączony do ramy
10
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poprzez zastosowanie specjalnych uchwytów i wkrętów ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele
zgrzewane punktowo z prętów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym.
Wyposażenie bramy
Bramę należy wyposażyć w standardowy zamek zatrzaskowy z wkładką patentową oraz w rygle zamykające
zamontowane u dołu bramy.
Słupki
Wykonane z zamkniętych zimnogiętych profili 80x80x3 mm o długości 400 cm. Słupki należy wbetonować w
stopy fundamentowe na głębokość 80 cm.
Stopa fundamentowa
Słupki furtki należy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach 50 x 50 cm i głębokości 100 cm. Stopę
wykonać z betonu klasy C16/20 (B-20). Mieszankę betonową podczas układania należy dobrze zagęścić aby
uniknąć raków i nadmiernych porów w mieszance betonowej. Słupki należy zabetonować w stopie
fundamentowej na głębokość 80 cm.
Powłoka malarska
Wszystkie elementy powinny być ocynkowane i powleczone poliestrową powłoka proszkową wygrzana w
temperaturze nie mniejszej niż 180 °C. Elementy ogrodzenia pomalować w kolorze zielonym (RAL 6005).
5.10 Ciągi pieszo-jezdne
Nawierzchnie utwardzone należy wykonać o następującej konstrukcji:
Ciągi piesze
• kostka betonowa, gr. 8cm
• podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5,0cm
• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 25,0cm,
• geowłóknina
Łączna ilość ciągów pieszych 260,0 m2
Ciągi jezdne, plac postojowy
• kostka betonowa, gr. 8cm
• podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3,0cm
• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10,0cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 15,0cm,
• geowłóknina
Łączna ilość ciągów jezdnych 115,0 m2
Łączna ilość ciągów komunikacyjnych 375,0 m2
5.11. Rekultywacja terenów zielonych.
Tereny zielone wokół obiektów sportowych należy poddać rekultywacji. Tereny zielone należy spulchnić,
wyrównać i na nich rozplantować ziemię urodzajną o warstwie grubości ~15cm. Całość należy obsiać trawą i
zawałować.
5.12. Reper roboczy
Rzędne terenu przyjęto zgodnie z obowiązującymi wysokościami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem
morza.
11

BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

5.13. Wyposażenie
Należy uwzględnić zakup i montaż następujących urządzeń i elementów wyposażenia boisk.
Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

1

Bramka do piłki ręcznej o wymiarach 3,00x2,00m ze wspornikami siatki,
wykonana z profili stalowych 80x80mm, mocowana za pomocą tulei i szpilek
mocujących w podłożu

2 kpl.

2

Zestaw słupków uniwersalnych do montażu siatki z regulacją wysokości siatki z
naciągiem śrubowym mocowane za pomocą tulei w podłożu (tuleje przykrywane
deklami PCV)

1 kpl.

3

Siatka z antenkami do boiska siatkówki

1 szt.

4

Zestaw słupków aluminiowych do tenisa ziemnego mocowane za pomocą tulei w
podłożu (tuleje przykrywane deklami PCV)

1 kpl.

5

Siatka do tenisa ziemnego ze środkowym pasem nastawczym oraz bocznymi
prętami podtrzymującymi

1 kpl.

6

Konstrukcja do koszykówki "gęsia szyja" mocowana za pomocą tulei w podłożu
(tuleje przykrywane deklami PCV)

2 szt.

7

Tablica do koszykówki 1,80x1,05 m

2 szt.

8

Amortyzowana obręcz do koszykówki

2 szt.

9

Siatka do obręczy

2 szt.

6. OCENA TECHNICZNA
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się, iż stan techniczny terenu pozwala na wykonanie
robót budowlanych. Z uzyskanych podkładów geodezyjnych wynika, że teren jest uzbrojony. Teoretycznie
wszystkie sieci są naniesione na mapie, jednakże nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych.
Projekt zagospodarowania terenu nie zmienia układu komunikacyjnego, sieci, uzbrojenia terenu z
przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowania terenu.
7.ODDZIAŁYWANIE NA OBIEKTY SĄSIEDNIE
Projektowane boiska nie oddziaływają na obiekty sąsiednie w zakresie emisji hałasu, spalin, substancji
szkodliwych dla środowiska. Projektowane obiekty nie stwarzają zacienienia lub ograniczenie dopływu światła
dziennego na obiekty sąsiednie.
8. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
terenu.
9. ZABEZPIECZENIE POŻAROWE
Nie występują zagrożenia pożarowe.
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Ze względu na charakter prac budowlanych, przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy nie ma
obowiązku sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich robót jak:
• roboty ziemne związane z wykonaniem boiska sportowego
Wykaz istniejących obiektów budowlanych
• na przedmiotowej działce znajduje się budynek szkoły i budynki gospodarcze.
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
• Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi. Należy zachować ostrożność podczas robót w wykopach.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
• Prace w wykopach
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
• Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach
• Powinien posiadać właściwe uprawnienia i badania do prowadzenia robót w wykopach
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwy sprzęt do przeprowadzania tego typu prac. Sprzęt powinien
posiadać właściwy atest.
Pracowników, przed przystąpieniem do robót, należy przeszkolić w zakresie BHP oraz zapoznać ze wszelkimi
zagrożeniami jakie mogą wystąpić na placu budowy.
11. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty.
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.
W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien
skontaktować się z projektantem.
• Projektant zezwala na zastosowanie innych materiałów niż zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, że parametry materiałów zamiennych nie będą gorsze od przyjętych w projekcie.
• Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujący zadanie wykazał się
doświadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadał autoryzację producenta
systemu na przedmiotowe zadanie, a także zapewnienie producenta wybranego systemu o
dostarczeniu przez niego oryginalnych materiałów.
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową,
w szczególności z lokalizacją uzbrojenia podziemnego.
• Przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania sieci
uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace w pobliżu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzić bez użycia sprzętu ciężkiego.
Sposób zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposób prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia
•
•
•
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podziemnego uzgodnić z właścicielem sieci.

AUTORZY OPRACOWANIA :
ARCHITEKTURA
Projektant
mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka
Spec. architektura
UAN-IV/8346/229/T0/87-88

(podpis)

Opracował
mgr inż. arch. Adam Tuszyński
Spec. architektura
-

(podpis)

KONSTRUKCJA
Projektant
inż. bud. Krzysztof Tuszyński
Spec. konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna
GP-KZ-7342/86/92
GP-KZ-7342/316/94

(podpis)
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