
OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania działki

I. Podstawa opracowania 
1.Zlecenie inwestora

    2.Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 
    3.Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej
    4.Projekt gotowy arch.- budowlany boisk sportowych „Orlik 2012”
    5.  Mapa do celów projektowych  1:500

6.  Ustawa Prawo Budowlane i odnośne przepisy prawne
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 106 poz.1126 z 

późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75 z 2002 r. poz. 690) ze zmianami

II. Zagospodarowanie działki

1.     Przedmiot inwestycji.  

      Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych wg programu 
     „Moje boisko – Orlik 2012”  z infrastrukturą techniczną.
     Inwestycja realizowana będzie w Pokoju  na  dz.nr  79 i  80.
     Teren lokalizacji jest własnością Inwestora . Przeznaczenie terenu jest zgodne z 
     ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr  78 i 80  nie
     podlega  ochronie WKZ.

    2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Obecnie na  działce  znajduje  się  istniejące  boisko  sportowe , które ze  względu  na  zły 
stan techniczny zostanie  zlikwidowane. Przez  działkę  przebiegają  sieci: energetyczna, 
kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  odwadniajacej   boisko   sportowe  .  Na  działce 
znajduje  się również  budynek  gospodarczy  obsługujący  boisko.

    3. Projektowane zagospodarowanie działki

Na przedmiotowej działce przewiduje  się budowę zespołu boisk i urządzeń sportowych 
Orlik 2012 .

         Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i  rekreacji.
         



           Zakres inwestycji obejmuje budowę :
        

-  boiska  do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej
-  boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa o 
nawierzchni syntetycznej.
 -  ciągu komunikacyjnego 
-  oświetlenia boisk 
-  ogrodzenia boisk z bramą wjazdową i 3 furtkami 
-  infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania branżowego.

      Wydzielona część działki  przeznaczona na realizację przedmiotowej inwestycji zostanie 
ogrodzona systemowym ogrodzeniem  o wys. 4m. Za bramkami boisk do piłki nożnej i piłki 
ręcznej projektuje się piłkochwyty o wys. 6m  i długości 27m .

Zestawienie powierzchni 

L.p opis powierzchnia
1. Powierzchnia objęta opracowaniem po 

obrysie ogrodzenia = powierzchni 
potrzebnej do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego

3726,48 m2

2. Powierzchnia boiska do piłki nożnej 1860,00m2

3. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do 
piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki

1500,00m2

4. Powierzchnia ciągów 
komunikacyjnych(chodniczek poza 
ogrodzeniem boisk)                             
Teren utwardzony kostką betonową  w 
obrębie ogrodzenia boisk
Teren utwardzony kostka betonową wokół 
ogrodzenia

116,97m2

252,73m2

                          149,39m2

 
nr obiekt opis Dane liczbowe
1. BOISKO DO PIŁKI 

NOŻNEJ
Nawierzchnia z trawy 
syntetycznej piłkarskiej

Powierzchnia całkowita 1860,00m2
Szerokość 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Długość 56,00m+2x3m wybiegi = 62m



obiekt opis Dane liczbowe
2. BOISKO DO PIŁKI 

RĘCZNEJ 
KOSZYKÓWKI 
SIATKÓWKI oraz 
TENISA

Nawierzchnia syntetyczna 
poliuretan

Powierzchnia całkowita 1500m2
Szerokość 30m
Długość 50m

 

4  . Dojazd

Układ komunikacyjny:

 Dojazd do zespołu boisk  wjazdem  istniejącym  od  ul. Namysłowskiej  dz. nr  938/4, oraz 
istniejące  dojścia dla  pieszych  do ul. Sienkiewicza , jak i do strony  szkoły.

5. Sieci uzbrojenia terenu 

Dla  potrzeb  budowy  boisk  sportowych  przewidywane  jest  podłączenie  projektowanej 
inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu 

- Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie terenu boisk
- Sieć kanalizacji drenarskiej  i deszczowej – boiska i tereny utwardzone

6.Ukształtowanie terenu

Teren w obrębie inwestycji jest terenem płaskim z łagodnym  spadkiem w kierunku 
południowym .Rzędne terenu objętego zagospodarowaniem  o wysokościach od 159.19 do 
159.66.  Na podstawie  dokumentacji geotechnicznej  wykonanej  przez   „Grunt”   s.c. ZUG 
w    Opolu  stwierdza  się  iż grunty  rodzime  (piaski średnie i drobne)  przykrywa   warstwa 
( ok. 0,5 – 0,6 m)  nasypów  z  gleby, piasku, gruzu ceglanego i gruzowego. Nasypy z gruzu 
ceglanego po odpowiednim doziarnowaniu oraz dogęszczeniu mogą stanowić podłoże dla 
wykonania właściwej podbudowy nawierzchni boisk. Pozostałe nasypy oraz glebę należy 
usunąć i wymienić aż do poziomu rodzimych piasków na odpowiedni materiał piaszczysto – 
żwirowy i tłuczniowy.  Obszar  boisk  powinien  być  odpowiednio  zdrenowany    z 
odprowadzeniem wody do istniejącej  kanalizacji deszczowej .
Wszelkie spadki podłużne projektowane na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%,
a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne są z wytycznymi dla 
obiektów sportowych. 



7.Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników

Projektowany obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko .
Gromadzenie odpadków stałych w kontenerze przy istniejącym budynku gospodarczym na 
terenie opracowania.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ

PODBUDOWA.
- grunt rodzimy,
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%.

Pod całą powierzchnią boisk zostanie wykonany drenaż wewnętrzny.

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ.
Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach 
technicznych i użytkowych:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 40mm, 
- gęstość (ilość splotów/m²): min. 97.000 włókien /m2
- rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 
- 100% włókien monofilowych, 
- dtex: min. 11 000
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie 
nawierzchni    bez wypełnienia),

- kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu 
gumowego o grubości 10mm i gęstości 650 gr/m³

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę  o 
kwalifikacjach  potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez 
producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.

2. Spełnianie  wszystkich  wymaganych  minimalnych  parametrów  nawierzchni 
określonych w opisie  należy potwierdzić  stosownymi  wiarygodnymi  dokumentami, 
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną wystawioną 
przez producenta (w oryginale).



3. Nawierzchnia  jak  również  granulat  gumowy  oraz  mata  z  granulatu  gumowego 
powinny posiadać aktualny atest higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez 
producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do 
poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność 
potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

6. Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z 
metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE.

Piłka nożna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

Boisko WIELOFUNKCYJNE  z nawierzchnią poliuretanową

PODBUDOWA.
Przekrój przez podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy),
- geowłóknina
- zagęszczona podsypka piaskowa o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 5 - 40mm, gr. 15cm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego o frakcji 0-6mm, gr. 5cm, 
- poliuretan przepuszczalny,

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub 
odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. Odwodnienie 
powierzchniowe – drenaż.

NAWIERZCHNIA.
Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się nawierzchnię poliuretanową typu EPDM. 
Wykonane są dwuwarstwowo- dolna warstwa granulatu SBR  7 mm, górna warstwa 
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Minimalne parametry techniczne i 
użytkowe:
- grubość całkowita nawierzchni: 14mm,

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego 
SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 8mm, 
warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o 
frakcji 1-3mm o grubości 6mm, nawierzchnia jest w całości 
przepuszczalna dla wody.

-
Proponowana kolorystyka nawierzchni 
Piłka ręczna – kolor boiska zielony
                        kolor linii biały
                        kolor pola bramkowego pomarańcz



Tenis            - kolor boiska pomarańcz
                        kolor linii biały
Boiska poprzeczne – koszykówka 
                       - kolor linii czarny
                                - siatkówka
                       - kolor linii - żółty

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.
Ostateczny  dobór  kolorystyki nawierzchni pozostawia się Inwestorowi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.
1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie 

budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani 
częściowo).

2. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotyczącym zadania.

3. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, 
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną oraz kartą 
techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).

4. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny.
5. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w 

okresie ostatnich trzech lat minimum trzech obiektów w powyższej technologii w 
ilości nie mniejszej niż projektowana.

6. Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z 
metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE.
1.Piłka ręczna:
Bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.
2.Koszykówka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz 
uchylna, siateczka do obręczy. Ilość: 4 zestawy.
3.Siatkówka:
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i 
mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 2 zestawy.

       3.Tenis:
       Siatka ze słupkami do tenisa z regulacja wysokości 1 kpl.

WYPOSAŻENIE OŚWIETLENIA BOISK – wg projektu branżowego

OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie  terenu zaprojektowano jako siatkowe,  wokół  terenu  boisk  wys.  4m.  Rozstaw 
słupków od minimum 2,50 m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe rozwieralne. . 
Szerokość furtki od 1, do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m, wysokość do wyboru. Kolorystyka w 
barwie stalowej lub wg doboru Inwestora.
Przyjęto opaskę cokołową ogrodzenia z kostki betonowej o szer. 40 cm. 

Uwaga: Przekrój słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta 



PIŁKOCHWYTY 
Przy  boisku  piłkarskim  za  bramkami  oraz  za  bramkami  boiska  wielofunkcyjnego 
zaprojektowano piłkochwyty. 
Przyjęto piłkochwyty o wys.6,0 m  i dł.27 m. .

DOJŚCIA I PLACE 
Projektuje się wykonanie utwardzenia  terenu z kostki betonowej o gr.6 cm na warstwie z 
betonu  B12,5  za  pośrednictwem  3-4  cm  podsypki  cementowo  –  piaskowej.  Warstwę 
podbudowy  betonowej wykonać na podsypce piaskowej gr. 10 cm zagęszczonej do Jd>0,5. 
Obrzeża betonowe 6x20cm układane na ławach betonowych z oporem.

III. Uwagi końcowe.

1.Wszystkie  roboty  budowlane  i  budowlano  –  montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z 
projektem  technicznym,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót  oraz  zaleceniami 
producentów materiałów budowlanych pod nadzorem kierownika robót.
2.  Wykonawca  do  realizacji  robót  jest  zobowiązany  zastosować  materiały  i  wyroby 
budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości. Dokumenty te należy załączyć 
do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Namysłów, marzec  2009


