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1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej

w Gr bkowie dz. nr. 285, 284/4, 284/6.

 Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

2 Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki
Na terenie dzia ki znajduje si  budynek szko y, sali gimnastycznej oraz obiekty towarzysz ce,

urz dzenia medialne typu: kanalizacja sanitarna, wodoci g,  zasilanie energetyczne i telefon.

3 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci dzia ki
Powierzchnia zabudowy projektowana 1 750 m2

4 Inne
Dzia ka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustale

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzia ka nie znajduje si  w granicach terenu

górniczego.

Inwestycja nie zagra a rodowisku naturalnemu oraz higienie i zdrowiu u ytkowników

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Obiekt budowlany nie wprowadza ogranicze  w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego

w jego otoczeniu na podstawie przepisów odr bnych (Dz.U. nr 179 z 2002 r. poz. 1490).

Oddzia ywanie obiektu nie wykracza poza granice swojej dzia ki

Projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej.

OPIS TECHNICZNY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

5 Charakterystyka obiektu.
yta boiska, o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach 44m x 22m przeznaczona do gry

w ró ne dyscypliny sportowe oraz strefa ochronna 3 m za liniami bocznymi, 2 m za liniami

ko cowymi. Boisko zlokalizowane jest na dzia ce o numerze ew. w Gr bkowie dz. nr. 285, 284/4,

284/6. przy szkole podstawowej. Powierzchnia ca kowita p yty boiska wynosi 1 344m2. P yta boiska

otoczona jest opask  z kostki brukowej o szeroko ci 1 m, ogrodzona jest siatk  na s upkach Ø2,5”

i wysoko ci 4m.
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Przy p ycie boiska zaprojektowano bie ni  czterotorow  o d ugo ci 42m zako czon  skoczni

do skoku w dal. Jako warstw  wyko czeniow  przyjmuje si  bezspoinow , nie prefabrykowan

nawierzchni  poliuretanow

Nawierzchni  boiska stanowi  b dzie trawa syntetyczna.  Na p ycie boiska wyprofilowano

spadek od rodka 5 ‰ – od osi boiska

6 Szczegó owe informacje techniczne.

6.1 Dane techniczne, zestawienie powierzchni:

Powierzchnia ca kowita nawierzchni  boiska 48m x 28m = 1 344 m2

Powierzchnia boiska do pi ki no nej  1 szt. 44m x 22m = 968 m2

Powierzchnia boiska do pi ki r cznej 1 szt. 40m x 20m = 800 m2

Powierzchnia boiska do koszykówki  1 szt. 28m x 14m = 392 m2

Powierzchnia boiska do siatkówki 2 szt. 18m x 9m = 162 m2

Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego 1 szt. 28m x 8m = 224 m2

Bie nia czterotorowa 42m x 4m = 168 m2

Zeskok do skoku w dal 8m x 4m = 32 m2

Powierzchnia chodników z kostki brukowej 205m2

6.2 Prace ziemne

Na terenie nale y wykona  prace sprz tem mechanicznym polegaj ce na wykorytowaniu

ternu pod wykonanie podbudowy pod nawierzchni   i wyrównaniu terenu granicz cego z boiskiem.

6.3 Zagospodarowanie nawierzchni boiska

Na rysunku nr. 1  przedstawiono zagospodarowanie areny boiska. Linie rozgraniczaj ce

wrysowane w obiekt pozwalaj  rozgrywa  mecz  w  pi  no , pi  r czn , siatkówk ,

koszykówk  i tenisa ziemnego. Obiekt nale y wyposa  w odpowiedni dla ka dej z dyscyplin sprz t

typu: bramki, siatka i s upki do tenisa, siatkówki.

7 Konstrukcja boiska

7.1 Podbudowa.

- grunt rodzimy usuni ty do g boko ci 0,45 m i wype niony warstw wirowo-piaskow  gr.0,25m,

- warstwa ods czaj ca z piasku lub pospó ki o  gr.10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o  gr.10 cm,

- warstwa klinuj ca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o  gr. 5 cm,

- warstwa wyrównuj ca z mia u kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm,

Boisko nale y oddzieli  od s siaduj cych elementów terenu za pomoc  :
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- obrze y betonowych 8x30x100 cm uk adanych na awie z betonu B15 z oporem. lub

odwodnieniem liniowym (na kraw dziach spadków).

Na powierzchni boiska nale y wyprofilowa  spadki o warto ci min. 0,5%.

7.2 Nawierzchnia p yty boiska.

Jako nawierzchni  przyjmuje si  traw  syntetyczn  o nast puj cych parametrach technicznych

i u ytkowych:

- wysoko  ca kowita nawierzchni: min. 60 mm,

- g sto  (ilo  splotów/m²): min. 97’000 w ókien / m2

- rodzaj w ókna: 100% polietylen (PE),

- materia : 100% w ókien monofilowych,

- dtex: min. 11 000

- wype nienie (nie dopuszcza si  stosowanie nawierzchni bez wype nienia): Labosport

- kolor nawierzchni: zielony

- linie segregacyjne (kolor linii wed ug zalece  inwestora):  wklejone w nawierzchni

Nawierzchni  u  na prefabrykowanej macie grubo  10 mm

z granulatu gumowego, przepuszczalnej dla wody o sto  650 gr/m³

7.3 Wymagania dotycz ce wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia mo e by  instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc  o kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni

w oryginale i dotycz cym zadania.

2. Spe nianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni okre lonych w opisie

nale y potwierdzi  stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja

Techniczna ITB) oraz kart  techniczn  wystawion  przez producenta (w oryginale).

3. Nawierzchnia jak równie  granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiada

aktualny atest higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zosta  wystawiona przez producenta

nawierzchni (w oryginale) i dotyczy  zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej winna spe nia  wymogi FIFA - poziom 1 lub 2 Stars

(uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodno  potwierdzona badaniami

laboratoryjnymi).
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6. Dla mo liwo ci weryfikacji oferowanej nawierzchni nale y przedstawi  jej próbk  z metryk

producenta o minimalnych wymiarach 25x15 cm.

7.4 Wyposa enie sportowe.

1.Pi ka no na :

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

2.Pi ka r czna:

Bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.  Ilo : 2 szt.

3. Koszykówka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysi gu  160 cm,

Tablica 180x105 cm,

Obr cz uchylna, siateczka do obr czy.                            Ilo : 2 zestawy.

4. Siatkówka:

upki stalowe montowane w tulejach z regulacj  wysoko ci mocowania siatki i mechanizmem

naci gowym, siatka ca osezonowa. Ilo  2 zestawy.

5.Tenis

Siatka wraz ze s upkami do tenisa z regulacj  wysoko ci. Ilo  1 zestaw.

Wszystkie urz dzenia sportowe montowane w tulejach.

8 Konstrukcja bie ni

8.1 Podbudowa

Przekrój przez podbudow :

- koryto (grunt rodzimy wymieniony jak dla boiska pi karskiego), gr. 25 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa amanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm,

- warstwa klinuj ca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr.   5 cm,

- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, wirku

kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego    gr. 3,5cm,

Podbudow  nale y oddzieli  od pozosta ych elementów terenu za pomoc  obrze y betonowych

100x30x8 cm ustawianych na awie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym

(na kraw dziach spadków).

8.2 Nawierzchnia

Jako warstw  wyko czeniow  przyjmuje si  bezspoinow , nie prefabrykowan  nawierzchni

poliuretanow  o nast puj cych minimalnych parametrach technicznych i u ytkowych :

- grubo  ca kowita nawierzchni :  gr. 14 mm,
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- konstrukcja nawierzchni, kolejno – warstwa :

bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym

gr. 8 mm,

nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm  gr. 6 mm,

nawierzchnia jest w ca ci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie rozdzielaj ce tory:  malowane natryskowo.

8.3 Wymagania dotycz ce wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by  przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie

dopuszcza si  stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w ca ci ani cz ciowo).

2. Nawierzchnia mo e by  instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc  o kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni

i dotycz cym zadania.

3. Spe nianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni okre lonych w tabeli

nale y potwierdzi  stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja

Techniczna ITB) oraz kart  techniczn  oraz kart  techniczn  wystawion  przez producenta

(w oryginale).

4. Nawierzchnia powinna posiada  aktualny atest higieniczny.

5. Wykonawca powinien wykaza  si  do wiadczeniem obejmuj cym wykonanie w okresie ostatnich

3 lat minimum 3 obiektów w powy szej technologii w ilo ci nie mniejszej ni  projektowana.

6. Dla mo liwo ci weryfikacji oferowanej nawierzchni nale y przedstawi  jej próbk  z metryk

producenta o minimalnych wymiarach 25x15 cm.

9 Ogrodzenie

Teren boiska nale y ogrodzi  s upkami z rur stalowych o Ø2,5” o wys. 4m, malowane

proszkowo z siatk  ocynkowan , powlekan  tworzywem PCV o wym. oczka 45x45mm (± 10%), kolor

ciemnozielony. W ogrodzeniu wykona  furk  wej ciow  (zamykan  na zamek z wk adk )

o szeroko ci 1m i bram  wjazdow  o szeroko ci 3m z furtk  (zamykan  na zamek z wk adk ),

rozmieszczone zgodnie z planem zagospodarowania z siatk  ocynkowan , powlekan  tworzywem

PCV o wym. oczka 30x30mm (± 10%), kolor zielony.
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10 Powierzchnie utwardzone

- ci gi komunikacyjne– kostka betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku

i kruszywa, zamkni ta obrze em betonowym

Opracowa :

mgr in . Artur Sosnówka

Projektowa

mgr in . Leszek Czarny
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