
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Domaradzu gmina Pokój

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

i. OPIS TECHNICZNY

2. Podstawa opracowania
1.1.Wizja lokalna z inwentaryzacją.
1.2.Umowa i uzgodnienia z inwestorem.
1.3.Mapa zasadnicza 1:1000.
1.4.Aktualne przepisy i normatywy projektowania.
1.5.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie sportowego boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej w Domaradzu gmina Pokój 
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 26 m składać się będzie z:

- boiska do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną o polu gry 40,0 m x 20,0 m
- boiska do piłki koszykowej o polu gry 24,0 m x 13,1 m
- boiska do siatkówki 18,0 m x 9,0 m

Projekt zakłada następujące prace budowlane:
Boisko wielofunkcyjne
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
- wytyczenie osi bocznych boiska wielofunkcyjnego
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi żyznej
- wykop mechaniczny
 - wywiezienie gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce na odległość do 5 km
- wyprofilowanie podłoża
- wykonanie ław betonowych pod obrzeża 
- ustawienie obrzeży betonowych cm na ławie bet. klasy B10.
- ułożenie obrzeży dla płyt ażurowych
- wykonanie dołów pod fundamenty na sprzęt sportowy
- wykonanie fundamentów betonowych pod sprzęt sportowy
- zamontowanie tulei (wg wytycznych producenta) 
- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku gr. 10 cm
- ułożenie geowłókniny
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy ciągów komunikacyjnych z żużla 
   wielkopiecowego
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy boiska sportowego z kamienia łupanego    
  niesortowanego 
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z miału kamiennego
- ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu
- wykonanie warstwy ściernej asfaltobetonowej
- wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej
- wykonanie komunikacji z płyt ażurowych
- ułożenie odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych
- ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego
- namalowanie linii segregacyjnych
- montaż sprzętu sportowego
- ustawienie ławek i koszy na śmieci
- likwidacja zabezpieczeń z barierek ochronnych
- przekazanie obiektu inwestorowi 
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Ogrodzenie wysokości 4,0 m
- wykonanie pomiarów niwelacyjnych oraz wytyczenie osi ogrodzenia
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
- wykonanie dołów pod fundamenty
- ustawienie prefabrykatów lub wykonanie fundamentów z zabetonowaniem słupów 
  ogrodzeniowych
- zamontowanie siatki na słupach
- montaż bramy i furtki
- uporządkowanie terenu budowy z wywiezieniem zanieczyszczeń i gruzu
  budowlanego 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- likwidacja zaplecza budowy i przekazanie obiektu Inwestorowi

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
3.1.Granice i położenie terenu

Obszar Szkoły Podstawowej w Domaradzu wygrodzony jest ze wszystkich stron 
ogrodzeniem siatkowym w ramach z kątowników stalowych. Zróżnicowanie terenu 
podkreśla  kaskadowe położenie  działki  i  lekko  zarysowana  niweleta  płaszczyzn 
poszczególnych  obiektów.  Najwyższa  płaszczyzna  na  której  posadowione  są 
zabudowania  szkolne  z  placem  rekreacyjnym  zakończona  jest  niską  skarpą 
stanowiącą  naturalny uskok ziemny.  Obszar  szkoły jest  słabo  zagospodarowany 
sportowo. Na niższej płaszczyźnie oprócz boiska szkolnego o nawierzchni z trawy 
naturalnej nie występują inne urządzenia sportowe. Teren szkolny pozbawiony jest 
wyraźnej komunikacji pieszej czy pieszo – jezdnej. Umiejscowiona w ogrodzeniu 
brama wjazdowa z furtką prowadzi bezkolizyjnie na zaplecze szkolnych terenów 
zielonych.. Do projektowanego boiska prowadzić będzie odrębna brama wjazdowa 
z komunikacją  z kostki betonowej.  Dojazd wraz z bieżnią 60 m i skocznią w dal 
stanowić  będzie  drugi  etap  inwestycji  objęty  osobnym  opracowaniem. 
Projektowane boisko będzie położone wyżej o około 20 cm od obecnego terenu. 
Różnica poziomu nowego obiektu nie  tylko  wyeksponuje nowoczesny charakter 
boiska, ale przyczyni się do łatwiejszego utrzymania jego w czystości. Lokalizacja 
boiska  pozwoli  na  bezkolizyjne  użytkowanie  pozostałego  terenu  szkolnego. 
Różnica niwelacji terenu szkolnego przekracza 1,5 m. 

3.2. Istniejące uzbrojenie terenu
Od strony południowo-zachodniej w kierunku północnym działki szkolnej 

przebiega napowietrzna instalacja elektryczna zaopatrzona w typowe klosze 
oświetlenia ulicznego. Wzdłuż ogrodzenia od strony drogi zlokalizowano instalację 
wodociągową Fi-160 mm. Teren szkoły posiada wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną z szambem. Mapa zasadnicza nie wykazuje żadnych innych urządzeń 
podziemnych, co nie oznacza, iż przy wykonywaniu robót ziemnych nie należy 
zachowywać szczególnej ostrożności. Projektowany obiekt sportowy winien być 
zaopatrzony w przyszłości w dodatkową instalację oświetleniową.

3.3. Istniejące obiekty kubaturowe
Położenie  zabudowań  szkolnych  po  stronie  północnej  działki  nr  739  bardzo 
sprzyja dalszemu rozwojowi tego obszaru w urządzenia rekreacyjno sportowe.  

3.4. Istniejące terenowe urządzenia sportowe
Po stronie południowej działki i w części centralnej istnieją dwa boiska do mini 
piłki nożnej i siatkówki, które w minimalnym stopniu zapewniają potrzeby 
uczniów szkoły i lokalnego środowiska. Ze względu na tak skromne zaplecze 
sportowe, nie ma możliwości organizowania szkolnych zawodów sportowych 
nawet na podstawowym poziomie.
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3.5.Drogi i chodniki
Do wejścia  przez  bramę  główną  na  szkoły  brak  jest  wyraźnie  wyznaczonej 
komunikacji  samochodowej  czy  drogi  pożarowej  o  utwardzonej  nawierzchni. 
Przed  wejściem  do  budynku  szkoły  poprowadzona  jest  część  chodnikowa  o 
nawierzchni z kostki betonowej. Na terenie szkoły nie występuje też wydzielona 
komunikacja  piesza o nawierzchni  utwardzonej.  Tereny rekreacyjno sportowe 
nie zostały wydzielone od zabudowań szkoły częścią chodnikową. Na uskoku 
dwóch płaszczyzn terenowych  nie  ma wyodrębnionych  schodów terenowych. 
Komunikacja  pomiędzy  dwoma  zróżnicowanymi  terenami  odbywa  się  po 
łagodnie wyprofilowanych skarpach.  

3.6.Ogrodzenie i bramy
Obszar szkoły okala typowe ogrodzenie prętowe i siatkowe w ramach z 
kątowników. Zróżnicowana wysokość ogrodzenia wynika z ukształtowania 
terenu i wynosi od 1,5 m do 2,0 m. Brama dwuskrzydłowa z furtką, prowadzi z 
tereny szkoły na drogę lokalną o nawierzchni brukowo gruntowej. 

3.7. Istniejąca zieleń
Teren szkoły odgrodzony jest od drogi lokalnej i części północnej działki 
drzewostanem wysokim. Na obszarze występują jednak dobrze wypielęgnowane 
pojedyncze drzewa liściaste. Brak jest krzewów, żywopłotów, które stanowiłyby 
naturalną granicą użytkową działki. Teren pokryty jest poszyciem trawiastym. 

3.8.Warunki gruntowe - odwodnienie terenu
Przedmiotowy  teren  zlokalizowany  jest  na  gruntach  chłonących  wodę 
deszczową.  Teren projektowanego boiska usytuowany w niższej  płaszczyźnie 
działki  nie  wymaga  dodatkowego  odwodnienia  grawitacyjnego.  Po  obfitych 
opadach deszczu nie zalega długo woda opadowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu z urządzeniami terenowymi
4.1.Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie sytuacyjnej w 
skali 1:500 w granicach objętych projektem.
Obejmuje ono:
- wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego (do piłki ręcznej /mini 

piłki nożnej/ w tym  boiska do siatkówki i boiska do koszykówki,
- montaż ogrodzenia wysokości 400 cm wokół boiska wielofunkcyjnego
- wybudowanie komunikacji z odwodnieniem powierzchniowym z kostki 

betonowej typu dwuteownik
- montaż 12 ławek i 5 koszy na śmieci

4.2.Parametry techniczne 
Projektuje się:
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu EPDM 
poliuretanowo - gumowej gr. 16 mm (boisko do piłki ręcznej z 2 stanowiskami do 
koszykówki i z boiskiem do siatkówki w kolorze czerwonym (ceglastym) 
Nawierzchnia poliuretanowa ma zostać wykonana w systemie o parametrach nie 
gorszych niż:
- wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,60
- wydłużanie względne przy rozciąganiu (%) ≥ 65
- wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100
- ścieralność nie większa                                              0,09
- twardość w skali Shore’a „A”:                               55º ± 10
- współczynnik tarcia kinetycznego
- w stanie suchym ≥ 0,35
- w stanie mokrym ≥ 0,30
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Nawierzchnia  musi posiadać:
-  ważną  rekomendację techniczną  lub aprobatę techniczną ITB
-  atest higieniczny PZH
-  autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie z kartą techniczną 

nawierzchni wydaną przez producenta systemów poliuretanowych
-  aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877, wykonane i potwierdzone 
przez laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie ww. badań 

                       
Typowy rysunek zewnętrznej nawierzchni sportowej

4.3.Program funkcjonalny:
W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi:

a. boisko do piłki ręcznej,
b. boisko do gry w koszykówkę,
c. boisko do siatkówki

                    a.  boisko do piłki ręcznej,
projektuje się boisko do piłki  ręcznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m (strefę 
bezpieczeństwa stanowi pas szer. 2,00 m okalający boisko. 
Wyznaczony  pas bezpieczeństwa podkreślają linie szerokości 5 cm 
w kolorze białym. Należy zamontować tuleje (wg wytycznych producenta) do 
bramek do mini piłki nożnej z możliwością zaślepienia deklami po ich zdjęciu 
celem zabezpieczenia.

Bramki do gry w piłkę ręczną   -  dane techniczne i charakterystyka

Bramka do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 
3.0 x 2.0 m. Rama o przekroju 80x80mm drewniana, 
pomalowana emaliami wodoodpornymi lub ze 
specjalnych profili aluminiowych wzmocnionych 
w narożnikach stalowymi kątownikami. Stalowe elementy 
złączne posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Bramka 
z gniazdami (tulejami) w podłożu przystosowana jest do 
rozgrywek na obiektach otwartych. 
Wyposażona jest w aluminiowe (anodowane) wsporniki 
do podtrzymywania siatki i komplet elementów do 
mocowania w podłożu.. Zastosowane rozwiązania 
konstrukcyjne zapewniają szybki montaż. Na życzenie 

inwestora można zastosować bramki tzw. „wandaloodporne – kratowe” o konstrukcji stalowej 
ocynkowanej ogniowo i lakierowane.  Bramki mają spełniać wymogi normy N749.
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Montaż

1. W wyznaczonym miejscu wykonać wykopy pod prefabrykaty betonowe. 
2. Do wykopanych zagłębień wsypać piasku na grubość ok. 10 cm, po czym wyrównać 

jego poziom.
3.  Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować gotowe ławy pod bramki z 

otworami na tuleje
4. Zamontować tuleje lub marki śrubowe do montażu bramek zwracając uwagę na 

wyznaczony poziom  
5. W tulejach lub markach umieścić bramkę
6.  Ponownie sprawdzić i wypoziomować bramkę względem wyznaczonej osi

b.  boisko do koszykówki:
W poprzek boiska do gry w mini piłkę nożną projektuje się boisko do koszykówki o 
wymiarach  13,10 x 24,00 m . Strefę bezpieczeństwa stanowi pas szer. 2,00 m 
okalający boisko. Linie segregacyjne wyznaczają linie szerokości 5 cm w kolorze 
żółtym.

Kosz z prostokątną tablicą   - dane techniczne i charakterystyka

   
                          
Konstrukcja kasety uniemożliwia kradzież obręczy i tablicy. Wszystkie śruby do mocowania 
tablicy chromowe. Obręcz z pręta stalowego 20mm (lub z rurki 30 ) i siatki z łańcuszka 4-5 
mm  Zbrojenie fundamentowe z pręta 20mm z gwintowanymi końcami ułatwiającymi pionowy 
montaż statywu. Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową. 

Montaż

Zestaw osadzany jest przy zastosowaniu śrub montażowych lub w uprzednio zabetonowanych 
tulejach. Stopy fundamentowe mogą być prefabtrykowane lub wykonywane na mokro z betonu 
B-20 w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym. Na wstępie należy wykonać wykop pod 
fundament o wymiarach: 800 x 800 x 900. W związku z tym iż sprzęt ma być osadzony na stałe 
a tym samym ma stać się integralną częścią boiska do koszykówki, z wielką dokładnością 
należy oznakować osie wykopów na ławicach lub wbitych w ziemię świadkach. Odległość 
środka wykopu do linii początkowej boiska powinna wynosić 800 mm. W przypadku 
wykonywania fundamentów na mokro, gwintowane szpilki zbrojenia fundamentowego 
powinny być ułożone w pozycji równoległej do linii początkowej boiska. W przypadku nie 
zastosowania się do w/w zasad na końcu montażu może okazać się, iż urządzenie jest 
skierowane asymetrycznie do osi symetrii boiska. Góra stopy fundamentowej powinna być 
zagłębiona w ziemi na głębokości  około 270 mm. Podczas wykonywania prac gwintowane 
szpilki zbrojenia należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem. Po związaniu 
betonu (min. 7 dni) wkręcić 4 nakrętki M20 na szpilki zbrojenia, następnie osadzić na nim 
statyw rurowy kosza i przykręcić go 4 nakrętkami M20 umieszczając pod nie 4 podkładki M20. 

      

Zestaw do koszykówki na boiska zewnętrzne lub place zabaw. 
W skład zestawu wchodzi: statyw, tablica, obręcz  fundament i 
śruby (tuleje) montażowe. Statyw kosza stalowy wykonany z 
rury 114,3x4 R35 (133) lakierowany proszkowe, jedno lub 
dwusłupowy. Wysięg 1650 mm (800, 250 mm) o wysokości do 
obręczy 3050 mm (2600) mm. Tablica o wymiarach 1600 
x1100 mm (1100x860 mm) wykonana z kratownicy 
obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą umożliwiającą 
montaż na statywie.
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Ustawić pion statywu dokręcając odpowiednio górne i dolne nakrętki przy jego podstawie. 
Tablicę wraz z koszem montujemy jednocześnie do statywu przy użyciu 4 śrub zamkowych 
M10 x 40 z podkładkami i nakrętkami. Pozostałą przestrzeń wykopu wypełnić nawierzchnią 
wybraną podczas kopania zagłębienia.

b. boisko do siatkówki:
projektuje się boisko do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m (strefa 
bezpieczeństwa wynosi pas ponad 3 m z każdej strony). Wyznaczone zostaną linie 
szerokości 5 cm (w kolorze żółtym  o szerokości 5 cm. Pow. 1 boiska bez strefy 
bezpieczeństwa wynosi 162,00 m². Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze 
czerwonym /ceglastym. Należy zamontować tuleje (wg wytycznych producenta) do 
słupków do siatkówki oraz tuleje do bramek do piłki ręcznej z możliwością 
zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia. 

Słupki stalowe do gry w siatkówkę i tenis /uniwersalne/ -  dane techniczne  
i charakterystyka

  
 

      

Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych  proszkowo. 
Posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki. Elementem napinającym 
linkę siatki jest mechanizm śrubowy.. Komplet składa się z dwóch 
słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym 
siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki przystosowane są do zawieszenia 
siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do 
gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę. W skład 
kompletu wchodzą tuleje stalowe lub aluminiowe o dł. 320 mm. Spełniają 
wymogi normy EN 1271.                                 

Montaż
Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych wyznaczyć 
precyzyjnie osie fundamentów zaznaczając je na ławicach lub 
świadkach ze słupków drewnianych lub prętów stalowych. Następnie 
przystąpić do wykonania wykopów pod prefabrykaty betonowe lub 
/szersze/ pod deskowanie słupków. Do wykopanych zagłębień wsypać 
piasku grubości około 10 cm, po czym wyrównać jego poziom i 
zagęścić. Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować 
gotowe ławy pod słupki z otworami na tuleje. Zamontować tuleje 
zwracając szczególną uwagę na osie i wyznaczony poziom. W tulejach 
umieścić zatyczki /pokrywy/ tak by podczas betonowania nie zostały 
one zabetonowane od środka. Najczęstszym sposobem  zabezpieczenia 
tulei nie mającej spodniego denka jest jej wypełnienie papierem na 
czas betonowania 

Czynność sprawdzania położenia osiowego i poziomego fundamentu 
należy dokonywać każdorazowo po jej nawet najmniejszym ruszeniu a 
w szczególności podczas mechanicznego zagęszczania podbudowy i 
wykonywania prac nawierzchniowych. Podczas ustalania niwelety tulei 
należy uwzględnić grubość nawierzchni jaka zostanie nałożona na 
zatyczkę /pokrywę/.   
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Elementy małej architektury

Nieodłącznymi elementami wzbogacającymi tereny sportowe są elementy małej architektury 
takie jak kosze na śmieci czy ławki. Urządzenia często niedoceniane i niedostrzegane przy 
projektowaniu uzupełniają tereny sportowe nadając im charakter rekreacyjny. 

Kosz na śmieci
Czystość na boisku, to przede wszystkim pojemny i solidny kosz na śmieci.

Charakterystyka
Podstawę konstrukcji stanowi rura 51 x 3,2 mm. 
Kubeł na śmieci o pojemności 75 L został wykonany z blachy 2mm a daszek z blachy 3mm. 
Pojemniki na śmieci, zabezpieczone są specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich 
przez osoby niepowołane. W komplecie dołączamy specjalne klucze. 
Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową, model 0211 malowany lakierem akrylowym 
(lakierem strukturalnym). 
W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiających montaż. 

Montaż
W wyznaczonym miejscu wykonać wykopy pod prefabrykaty betonowe 

• Do wykopanych zagłębień wsypać piasku na grubość ok. 10 cm, po czym wyrównać 
jego poziom 

• W wykopie umieścić urządzenie zwracając uwagę na oznaczony poziom gruntu 

• Następnie sprawdzamy czy urządzenie stoi dokładnie pionowo (przy pomocy 
poziomnicy), jeżeli tak to zasypujemy zagłębienia gruntem wybranym z otworu, 
odpowiednio go zagęszczając ( w przypadku braku specjalnego urządzenia do 
zagęszczania gruntu zaleca się miejsca świeżo obsypane obficie zlać wodą) 
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Ławka z rur z oparciem   
Stabilna i wygodna ławka o wyprofilowanym siedzisku to idealne miejsce na wypoczynek. 
Solidna budowa i wytrzymała na warunki atmosferyczne. 

• Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 całość ocynkowana ogniowo, wersja 0048 
dodatkowo malowana lakierem strukturalnym (lakier strukturalny). 

• Listwy siedziska i oparcia z drewna sosnowego o wymiarach 40 x 160 x 2000 
malowane impregnatem do drewna Sadolin.

•  Ławki zaopatrzone są w fundamenty ułatwiające montaż.

• Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 całość ocynkowana ogniowo, wersja 0046 
dodatkowo malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). 

Listwy siedziska i oparcia z drewna sosnowego o wymiarach 40 x 160 x 2000 malowane 
impregnatem do drewna Sadolin

4.4.Konstrukcja nawierzchni
Projektuje  się  podbudowę  i  nawierzchnię  wg  następującego  układu 
konstrukcyjnego:
Chodniki:
-   kostka betonowa gr. 6 (8) cm
-   piasek zagęszczony gr. 3 cm
-   kliniec – kruszywo kamienne gr. 4 cm frakcji 5 – 25 mm
-   kruszyny – miał kamienny gr. 4,0 cm frakcji 0-4 mm
-   żużel wielkopiecowy gr. 15 cm 
-   piasek zagęszczony – warstwa odsączająca gr. 5 cm
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Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa typu EPDM:
a. nawierzchnia  syntetyczna  poliuretanowa  o  wys.  16  mm,  w  kolorze 

czerwonym /ceglastym/
b. asfaltobeton warstwa ścierna gr. 3 cm
c. asfaltobeton warstwa wiążąca gr. 4 cm
d. kruszyny – miał kamienny gr. 4,0 cm frakcji 0-4 mm
e. tłuczeń z kamienia łamanego niesortowanego gr. 15 cm fr. 25-60 mm
f. geowłóknina w spadku min. 0,5 %
g. zagęszczony piasek gruboziarnisty - gr. 5 cm
h. grunt rodzimy 

Wymagany stopień nośności podbudowy boisk należy przyjąć jak dla chodników – 
wtórny moduł odkształcenia ma mieć min. 80MPa. Po wykonaniu nowej podbudowy 
wykonawca  winien  dostarczyć  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  nośności 
podbudowy  (warunek  jest  spełniony  np.  sprawdzając  nośność  płytą  VSS  po 
kilkudniowym  utrzymaniu  się  pogody  bezdeszczowej).  W  promieniu  0,5  m  od 
istniejących  podziemnych  instalacji  należy wykonywać  roboty  ziemne  tylko  przy 
użyciu sprzętu ręcznego. 

4.5. Odwodnienie powierzchniowe terenu
      Odwodnienie  należy  wykonać  zgodnie  z  rysunkami  szczegółowymi  i 
przekrojami.  Z  uwagi  na  kopertowy  układ  płaszczyzny  boiska,  odwodnienie 
powierzchniowe z korytek  betonowych biegnie  grawitacyjnie  na zewnątrz  boiska. 
Boisko  wielofunkcyjne  zaprojektowano  o  nawierzchni  poliuretanowej 
przepuszczalnej  dla  wody.  Powszechnie  stosowany  system  odwodnienia 
powierzchniowego wód opadowych nie wymaga oddzielnego opracowania.

4.6. Ukształtowanie terenu
      Teren lekko pofałdowany stanowią dwie płaszczyzny o różnicy wysokości ponad 
1,5  m.  Ukształtowanie  terenu  nie  wymaga  dodatkowych  nakładów  ziemnych  w 
postaci dowozu lub odwozu gruntu.

5. Zestawienie powierzchni:

LP TEMATY OPRACOWANIA: POWIERZCHNIA
 m 2 //  mb  

TYP, RODZAJ 
MATERIAŁÓW

1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE W TYM:       1 144. 00 m2 poliuretanowa

a. PIŁKA RĘCZNA          800. 00 m2 poliuretanowa

b. BOISKO  DO  KOSZYKÓWKI  314. 40 m2 poliuretanowa

c. SIATKÓWKA          162. 00 m2 poliuretanowa

2. CIĄGI PIESZE          181. 88 m2 kostka betonowa gr.6 cm

3. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE            91. 12 m2 korttka odwadniające

4. DOJAZD            76. 57 m2 kostka ażurowa

5. OBRZEŻA GR. 6 CM          427. 00 mb 60 x 200 x 1000 mm

6. OBRZEŻA GR. 8 CM            32. 00 mb 80 x 300 x 1000 mm

7. TRAWNIK  239. 40 mb 120 x 120 x 800 mm

8. OGRODZENIE  WYS. 400 cm          171. 36 mb siatkowe 

7. POWIERZCHNIA OPRACOWANIA        1739. 23 m2 52. 64-m x 33. 04-m
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6. Dane informacyjne
Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

7. Wpływ na środowisko
Projektowana inwestycja  nie  będzie  wywierać  wpływu na pogorszenie  warunków 
środowiska  naturalnego,  natomiast  polepszy  warunki  obiektów  sportowych  pod 
względem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz nie naruszy interesu osób trzecich.

8. Zabezpieczenie pożarowe
Warunki pożarowe po wykonaniu powyższego przedsięwzięcia nie ulegną zmianie.

9. Uwagi końcowe
-  Prace  należy  wykonywać  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  rozpoczęcia  robót 

budowlanych  i  wyznaczeniu  kierownika  budowy  (oraz  w  razie  konieczności 
inspektora nadzoru inwestorskiego)

- Kierownik zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ
- Wszystkie zastosowane materiały i elementy (np. sprzęt sportowy, latarnie itp.) na 

terenie  inwestycji  muszą  posiadać  aktualne  certyfikaty  i  dopuszczenie  do 
zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodności. materiały i wyroby muszą 
posiadać niezbędne aktualne 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 (lub osób) posiadającej odpowiednie 
uprawnienia  budowlane.  Pracownicy powinni być przeszkoleni  do wykonywania 
prac pod względem technicznym jak i przepisów bhp. 

-  Pracownikom  należy  zapewnić  pomieszczenia  higieniczno-sanitarne  oraz 
pomieszczenie socjalne

-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazania  inwentaryzacji  geodezyjnej 
powykonawczej  (przez  uprawnionego  geodetę),  inwestor  zobowiązany  jest 
dostarczyć w/w inwentaryzację do Wydziału Geodezji i Kartografii

-  Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować 
-  Wykonawca  po  zakończeniu  inwestycji  jest  zobowiązany  do  dostarczenia 

inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.
-  Zarządca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  okresowych  kontroli  stanu 

technicznego  elementów  zagospodarowania,  odwodnienia  i  wyposażenia 
technicznego.  Kontrola  winna  być  dokonywana  przez  uprawnioną  osobę.  W 
przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich 
i dokonać remontu.

-  Konkurencje sportowe powinny odbywać się przy udziale osób doświadczonych
- Istniejącą trybunę, wiaty dla sportowców i ogrodzenie z bramami wskazuje się do 

gruntownego remontu. 
-   Sugeruje  się  wyposażenie  terenu  w  kosze  na  śmieci  i  ewentualne  ławki  dla 

zawodników.
-  Przed  użytkowaniem  inwestor  zobowiązany  jest  do  opracowania  instrukcji 

bezpiecznego  użytkowania  boiska  przez  osobę  z  uprawnieniami  BHP  w 
odpowiedniej specjalności.

      


	Montaż
	i. OPIS TECHNICZNY
	                       
	Typowy rysunek zewnętrznej nawierzchni sportowej

	Bramka do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 
	Montaż
	Montaż
	  

