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Oświadczam, że projekt budowlany pn.: Budowa kompleksu sportowego przy Zespole 
Szkół w Mosinie w ramach programu „Moje boisko - OR LIK 2012, ul. Topolowa 2, dz. nr 
1211/1, 1215/4, 1216, Obr. Mosina, wykonany dla Powiatu Poznańskiego, sporządzony 
został zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i że jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 
 
 

Zakres opracowania Projektant Data Podpis 

Architektura: 
mgr inż. arch. Przemysław 

Zagórski 
grudzień 2009  
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA  
 
USTAWY: 
 
Dz. U. Nr 120 poz. 1133 –  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.              

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego    
z późniejszymi zmianami 

 
Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717-  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z późniejszymi zmianami  
 
Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi   
    zmianami 
 
Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 -  ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.                               
    z późniejszymi   zmianami 
 
Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 -  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.                    

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
 budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 

 
 
POLSKIE NORMY: 
 
PN-81/B-03020 -  Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 
 
 
2. DANE OGÓLNE 
 
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
a. Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim, a firmą AMIBUD Cezary Ilnicki. 
b. Dokumentacja budowlano-wykonawcza budowy kompleksu sportowego programu „Moje 

boisko – ORLIK 2012”, Kulczyński Architekt sp. z o.o., Warszawa, luty 2009 r. 
c. Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firmę EKOMOR 

Katarzyna Lis-Morawska, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 24/44. 
d. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
e. Wizje lokalne na miejscu inwestycji. 
 
 
2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
 
Projekt zagospodarowania działki nr 1211/1, 1215/4, 1216, Obr. Mosina, dla budowy 
kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół 
w Mosinie. 
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3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Działki o nr ew. 1211/1, 1215/4, 1216, Obr. Mosina, zlokalizowane są w centralnej części 
miasta Mosina. 
Na działce nr 1211/1 znajdują się zabudowania szkolne, na działkach nr 1215/4, 1216 
zlokalizowane są boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej o 
nawierzchni trawiastej oraz bieżnia z nawierzchnią poliuretanową. Teren szkoły jest 
ogrodzony, porośnięty trawą, krzewami i drzewami.  
Przez teren działek przechodzi sieć energetyczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja 
deszczowej, wodociągowa, ciepłownicza, teletechniczna.  
Ukształtowanie terenu jest jednorodne, płaskie z lokalnymi nierównościami.  
Klasyfikacja gruntu: zgodnie z dokumentacją geotechniczną wykonaną przez firmę EKOMOR 
Katarzyna Lis-Morawska, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 24/44, w załączeniu.  
 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
4.1. W ramach planowanej inwestycji na dz. nr 1211/1, 1215/4, 1216 przewiduje się 
budowę kompleksu sportowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, w którego skład 
wejdzie: 
-boisko do gry w piłkę nożną 30x62m o nawierzchni z trawy syntetycznej, kolor ciemna zieleń, 
-boisko wielofunkcyjne 19,10x32,10m do gry w piłkę koszykową, siatkową                                  
z nawierzchnią sztuczną poliuretanową, 
-murowane zaplecze boisk sportowych, 
-ogrodzenie kompleksu boisk z bramami technologicznymi i furtkami wejściowymi, 
-oświetlenie boisk, maszty oświetleniowe o wysokości 12 m, 
-komunikacja wewnętrzna, chodniki, dojścia, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6, 8 cm. 
 
Poziom zerowy terenu pod kompleks boisk sportowych ustala się jako 62,44 m n.p.m. (poziom 
obrzeża boiska).  
 
4.2. Dojazd do projektowanego kompleksu boisk, odbywać się będzie                    
istniejącym zjazdem z drogi od strony zachodniej działki (ul. Wiosny Ludów) poprzez istniejącą 
drogę wewnętrzną. Brama wjazdowa i furtka wejściowa zlokalizowane są w stronie północnej 
kompleksu.  
Dojście do projektowanego kompleksu odbywać się będzie istniejącym wejściem na teren 
szkoły od strony zachodniej działki, jak również od strony północnej (ul. Topolowa). 
 
4.3. Energia elektryczna zostanie doprowadzona do zaplecza oraz słupów oświetleniowych 
z projektowanej rozdzielni w pobliżu boisk. 
 
4.4.  Projektowane elementy małej architektury: kontener i kosze na śmieci. 
 
4.5. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
kompleks sportowy. Zaplecze sanitarno szatniowe wyposażone jest w ciąg pieszy o 
nachyleniu podłużnym 2%. 
 
Inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod k ątem ochrony p.po ż., poniewa ż w strefie 
boiska nie przewiduje si ę jednoczesnego przebywania ponad 50 osób na powierz chni 
do 2000 m2. 
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5. UZBROJENIE TERENU 
 
W ramach inwestycji przewiduje się zaprojektowanie sieci infrastruktury podziemnej -  
instalacja elektryczna oświetlenia boisk, odwodnienie boisk, przyłącze wodno-kanalizacyjne. 
Projekt sieci infrastruktury podziemnej opracowany zostanie w odrębnej części. 
 
 
6. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA ŚNIEGOWA, STREFA WIATROWA 

 
6.1. Na podstawie badań gruntowych wykonanych przez firmę EKOMOR Katarzyna Lis-
Morawska, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 24/44, w miejscu planowanej inwestycji 
stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych. 
6.2. Zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego posadowienia budowli. 
6.3. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
6.4. Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej – I strefa wiatrowa. 
6.5. Obiekt wybudowany zostanie w strefie śniegowej – II strefa śniegowa. 
 
 
7. BILANS TERENU  

 
7.1. Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania działki  
(kompleks sportowy ORLIK 2012): 
 
-boisko do gry w piłkę nożną:        1 860,0 m² 
-boisko wielofunkcyjne:       613,11 m² 
-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm:           281,40 m² 
-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm:           421,90 m² 
-powierzchnia użytkowa zaplecza modułowego:    79,60,0 m² 
-powierzchnia zabudowy zaplecza modułowego:    92,20 m² 
-kubatura zaplecza modułowego:              333,00 m3 
-ciąg pieszy, schody wejściowe      32,16 m2 

OGÓŁEM POW. KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012:  3 300,77 m² 
 
 
8. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 
 
Z elementów zewnętrznych projektuje się: 
� kontener na odpadki stałe (1 szt.) i kosze na śmieci (3 szt.), 
� ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego: ogrodzenie panelowe, z paneli przetłaczanych, 
wysokość ogrodzenia 4,0 m, 
� ogrodzenie boiska piłkarskiego: ogrodzenie panelowe, z paneli przetłaczanych, 
wysokość ogrodzenia 4,0 m, 
� ogrodzenie zewnętrzne panelowe, wysokość 2,0 m, 
� ogrodzenie od strony południowej działki, wzdłuż bieżni, z bloczków betonowych, 
wysokość ogrodzenia 2,0 m. 
 
 
9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW  
 
Nie dotyczy. 
 
 
10. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 
 
Nie dotyczy.  
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11. ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA, ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 

 
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. 
 
 
12. OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO 
 
 
 Oświadczam, że projekt budowlany pn.: Budowa kompleksu sportowego przy 
Zespole Szkół w Mosinie w ramach programu „Moje boi sko - ORLIK 2012”,                              
ul. Topolowa 2, działki nr 1211/1, 1215/4, 1216, Ob r. Mosina, wykonany został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
Architektura  mgr in ż. arch. Przemysław Zagórski  

 

 

 

Konstrukcja : inż. Witold Ja śkiewicz  
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1. Adres inwestycji:  Mosina, ul. Topolowa 2, dz. nr  1211/1, 1215/4, 1216,  
Obr. 27 Mosina. 

2. Inwestor:  Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. 
3. Projektant:  mgr inż. arch. Przemysław Zagórski. 
4. Zakres robót zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego 

wchodzi budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko –               
ORLIK  2012”. 

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: zabudowania szkolne, budynek 
gospodarczy, boisko do tenisa ziemnego i boisko do piłki nożnej trawiaste. 

6. Obiekty podlegające adaptacji: brak takich obiektów. 
7. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia 
 bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi: brak takich elementów. 
8. Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 
 realizacji robót budowlanych: 

 - praca na wysokości, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczeństwa, 
rusztowania,    

  - roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane 
zabezpieczenia:  deskowanie wykopów, wygrodzenie strefy wykopów. 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
 realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Pracownicy przed przystąpieniem do prac mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi zostaną przeszkoleni przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie                      
w zeszycie szkoleń. 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniający, 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne: 
 - właściwe oznakowanie przejść, przejazdów ewakuacyjnych, 
 - w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy                                    
 i uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu, 

- w rejonie miejsc pracy stanowiących zagrożenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk 
 ze sprzętem p.poż. oraz pierwszej pomocy, 

 - sprzęt i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, mieć aktualne badania 
 techniczne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. 
Środki organizacyjne: 
 - prace muszą być prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 
 uprawnienia budowlane, 
 - osoby wykonujące prace powinny mieć ważne badania lekarskie, odpowiednie 
 kwalifikacje oraz być dopuszczone do wykonywania określonych zadań, 
 - prace prowadzić należy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy, 
 - teren budowy należy wygrodzić i oznakować, uniemożliwiając dostęp osób 
 postronnych. 
 
Część rysunkow ą należy opracowa ć w przypadku gdy: 
 
a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej 
dalej "ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych 
robót przekraczać będzie 500 osobodni. 
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Wytyczne wykonania cz ęści rysunkowej: 
 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera 
dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
1) czytelną legendę; 
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania                  
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 
ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
♦ W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych 

obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie                     
z przepisami odrębnymi. 

♦ Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, 
powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, 
obejmuje: 
 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,                 
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych, 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary      

i pylony, 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,                       

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 
kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym  
110 kV, 
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l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m; 
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 
4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 

kolejowej, 
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego; 
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m; 
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych                   
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi; 

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

9) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 
10) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
 
 
 
Architektura : mgr in ż. arch. Przemysław Zagórski  
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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 
 

1.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK, STAN ISTNIEJĄCY 
 
Działki o nr ew. 1211/1, 1215/4, 1216, Obr. Mosina, zlokalizowane są w centralnej części 
miasta Mosina. 
Na działce nr 1211/1 znajdują się zabudowania szkolne, na działkach nr 1215/4, 1216 
zlokalizowane są boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej o 
nawierzchni trawiastej oraz bieżnia z nawierzchnią poliuretanową. Teren szkoły jest 
ogrodzony, porośnięty trawą, krzewami i drzewami.  
Przez teren działek przechodzi sieć energetyczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja 
deszczowej, wodociągowa, ciepłownicza, teletechniczna.  
Ukształtowanie terenu jest jednorodne, płaskie z lokalnymi nierównościami.  
Klasyfikacja gruntu: zgodnie z dokumentacją geotechniczną wykonaną przez firmę EKOMOR 
Katarzyna Lis-Morawska, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 24/44, w załączeniu.  

 
 

1.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I PROGRAM UŻYTKOWY 
 
Projektowany kompleks sportowy służyć będzie dzieciom i młodzieży szkolnej oraz 
społeczności miasta Mosina. Obiekt sportowy będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego 
będzie nieodpłatne. 
 
1.3. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Na program użytkowy kompleksu składa się: 
-boisko do gry w piłkę nożną 30,0x62,0m o nawierzchni z trawy syntetycznej, kolor zielony, 
-boisko wielofunkcyjne 19,10x36,60m do gry w piłkę ręczną, siatkową                                  
oraz do tenisa ziemnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 
-zaplecze boisk sportowych wykonane jako murowane, 
-komunikacja wewnętrzna z nawierzchnią z kostki betonowej, 
-dojazd i dojśCia do kompleksu sportowego. 
 
1.4. PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE  

 
1.4.1 Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania działki  
(kompleks sportowy ORLIK 2012): 
 
-boisko do gry w piłkę nożną:      1 860,0 m² 
-boisko wielofunkcyjne:            613,11 m² 
-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm:           281,40 m² 
-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm:           421,90 m² 
-powierzchnia użytkowa zaplecza modułowego:    79,60,0 m² 
-powierzchnia zabudowy zaplecza modułowego:    92,20 m² 
-kubatura zaplecza modułowego:           333,00 m3 
-ciąg pieszy, schody wejściowe      32,16 m2 

 
OGÓŁEM POW. KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012:  3 300,67 m² 
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2. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWYCH 
 
 
 Boisko wielofunkcyjne do gry w piłk ę koszykow ą i siatkówk ę 19,1x32,1m:  

 
a) Typ nawierzchni poliuretanowej: 
 
� Rodzaj nawierzchni: technologia typu EPDM o gładkiej nawierzchni, przepuszczalna dla  

wody, układana dwuwarstwowo, 
� Wierzchnia warstwa: granulat poliuretanowy EPDM, frakcji 1-4 mm, gr. min. 7 mm, 
� Nośna warstwa: granulat gumowy SBR, frakcji 1-4 mm, gr. min. 7 mm, 
� Podbudowa elastyczna: typu ET, gr. 30-35 mm, 
� Warstwa klinująca: kruszywo łamane 0-31,5mm, gr. 5 cm, 
� Warstwa konstrukcyjna: kruszywo łamane 31,5-63mm, gr. 10 cm, 
� Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki, gr. 10 cm, 
� Geowłóknina, 
� Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, 
� System drenażu (zgodnie z projektem branżowym). 
 
b) Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej: 
 
� Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata  
 techniczna ITB,  lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego  
 laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, lub  
 dokument równoważny, 
� Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 
� Atest PZH lub równoważny dla ofiarowanej nawierzchni, 
� Autoryzacja  producenta   nawierzchni   poliuretanowej,   wystawiona   dla  

wykonawcy   na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej 
przez producenta  na tą nawierzchnię. 

 
Płyta boiska wielofunkcyjnego 19,1x32,1m posiadać będzie 1,0% spadek w dwóch 
kierunkach, poprzecznie. Płytę boiska należy ograniczyć typowym obrzeżem betonowym                      
o wymiarze 8 x 30 x 100 cm.  

 
c) Kolor nawierzchni, grubości i kolory linii: 

 
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego koloru zielonego. 

 Linie pola do tenisa ziemnego koloru niebieskiego, szerokości 5cm. Linie boiska do piłki 
siatkowej szerokości 5cm koloru żółtego. Linie pola do piłki ręcznej koloru białego. 

 
d) Osprzęt sportowy: 

 
� zestaw do siatkówki, wielofunkcyjny (siatkówka, tenis, badminton): słupek wykonany z 
rur stalowych, lakierowanych proszkowo lub aluminiowy, posiada regulację wysokości 
zawieszenia siatki, element napinający linkę siatki jest mechanizm śrubowy (z gniazdami w 
podłożu), klasa C (treningi nauka), siatka do siatkówki całosezonowa (1szt.): kolor biały lub 
czarny, wymiary: 9500x1000 mm, linki naciągowe: góra – linka stalowa, dół – polipropylenowa 
antenki, 
� 2 zestawy do koszykówki dwusłupowe cynkowane ogniowo: stojak do koszykówki                           
z planszą o wysięgu 1,60 m, marka mocująca stojak do koszykówki z regulacją pionu (do 
zabetonowania), obręcz uchylna wzmocniona z siatką łańcuchową, tablica do koszykówki               
z płyty epoksydowej na ramie metalowej, o wymiarach 105x180 cm. 
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 Boisko do gry w piłk ę nożną: 

 
a) Typ nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej: 
 
� Wysokość włókna: min. 40 mm, ale mniejsza niż 60 mm 
� Typ włókna: 2 odcienie zielonego, monofilowe 
� Skład chemiczny włókna; polietylen 
� Dtex: min. 11.000 
� Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 
� Grubość włóna: min. 235 µm, max. 290 µm 
� Ciężar włókna: min. 1.030 g/ m2 
� Wypełnienie: granulat termoplastyczny typu TPO (regularny) zgodne z badaniem  

specjalistycznego laboratorium, np. Labosport 
� Mata elastyczna: prefabrykowana (nie z recyklingu) pianka PE (polietylenowa) o  

odporności na zrywanie powyżej 0,15 MPa, grubość min, 13 mm, otwory drenażowe 
nacięte w kształcie trójramiennej gwiazdy w celu zapewnienia odpowiednio szybkiego 
odprowadzani wód deszczowych, zgodna z badaniem specjalistycznego laboratorium, 
np. Labosport. 

 
b) Wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej: 
 
� Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu  

nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub  
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający  
zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na  
www.FIFA.com), 

� Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata  
 techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, 
� Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 
� Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, 
� Autoryzacja (w oryginale) producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy  
 na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez  
 producenta na tę nawierzchnię. 
 
Płyta boiska posiadać będzie 0,8% spadek poprzeczny. Płytę boiska należy ograniczyć 
typowym obrzeżem betonowym o wymiarze 10 x 30 x 100 cm.  

 
c) Kolor nawierzchni, grubości i kolory linii: 

 
 Nawierzchnia boiska koloru ciemna zieleń. 
 Linie ograniczające koloru białego szerokości 10 cm. 
 

d) Osprzęt sportowy: 
 

� bramki 5x2 m (2 szt.): światło bramki - profil aluminiowy o wymiarach 120x100 mm, 
wzmocniony z wewnętrznym ożebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, łączone 
aluminiowymi łącznikami, malowane proszkowo na kolor srebrny, słupki mocowane w tulejach,  
szkielet bramki: ramiona oraz tylny łącznik ramion wykonane z rury stalowej ocynkowanej 
ogniowo lub aluminiowej anodowanej, ramiona boczne mocowane przegubowo do słupków 
aluminiowych i dodatkowo wsparte ramieniem o poprzeczkę aluminiową, głębokość (góra/dół) 
1200/1500 mm łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek, 
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� siatka na bramkę (2 szt.): wymiary siatki: 5,15x2,05 m; wykonana z polipropylenu, 
grubość splotu co najmniej 3 mm; oczko siatki 100x100 mm; głębokość góra: minimum 800 
mm, dół minimum 1500 mm, 
 
� projektuje się piłkochwyty ze słupów wykonanych z profilu aluminiowego 100x120 mm 
z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, o wysokości minimum 
6,0m od poziomu gruntu, montowane w rozstawie 3-5 m, w tulei wg zaleceń producenta, tuleja 
aluminiowa z pokrywą, słupy krańcowe są wyposażone w dodatkowe wzmocnienia poziome 
usztywniające całą konstrukcję, wypełnienie piłkochwytów z siatki polietylenowej 
wandaloodpornej (np. Dyneema lub równoważna) o wytrzymałości na zrywanie min. 240 kg, 
kolor siatki zielony, oczka 10x10 cm lub 12x12 cm, na krawędziach siatki wykonać lamówkę 
oraz wzmocnienia co 5m w pionie (przy rozstawie 5m), 
siatka mocowana na górze i na dole za pomocą ocynkowanych zapinek do linki stalowej 
ocynkowanej, zakończonej obustronnie kauszą i śrubą rzymską, rozpiętej na słupach 
krańcowych (w słupach środkowych – przelotki) oraz za pomocą plastikowych zapinek do 
słupów piłkochwytu. 

 
  
 Murowane zaplecze boisk Orlik 2012:  
 

Projektuje się zaplecze szatniowe murowane w technologii tradycyjnej, wolnostojące, 1 
kondygnacyjne z dachem płaskim, krytym papą termozgrzewalną. 
W skład zaplecza wchodzi pokój trenera, 2 szatnie z natryskami i WC, WC ogólnodostępne, 
WC dla osób niepełnosprawnych, magazyn. 
Konstrukcja zaplecza została pokazana na rysunkach od 08A do 14A. 

  
 
 Nawierzchnie z kostki betonowej:  

 
 Nawierzchnia chodnika, ciąg pieszy: 
 - kostka betonowa wysokości 6 cm, 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm, 

- górna podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie. 
 

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego: 
 - kostka betonowa wysokości 8 cm, 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm, 

- górna podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie, 
- dolna podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie, 
- warstwa odsączająca 15 cm. 

 
 

Ogrodzenie kompleksu sportowego:  
 

Projektuje się dwa systemy ogrodzenia kompleksu – ogrodzenie zewnętrzne oraz 
wewnętrzne, oddzielające boiska.  
 
Ogrodzenie zewnętrzne, wokół kompleksu: 
 
Projektuje się ogrodzenie panelowe z paneli zgrzewanych z drutów poziomych i pionowych o 
śr. 5 mm. Pojedynczy panel ma wysokość 2,03 m i szerokość 2,5 m. 
Słupki ogrodzeniowe wykonane z kształtownika prostokątnego 60x40 mm, zamkniętego od 
góry daszkiem. Rozstaw osiowy słupków 2,59 m. 
Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej. 
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Ogrodzenie wewnętrzne wydzielające boiska:  
 
Projektuje się ogrodzenie boisk z paneli przetłaczanych o wysokości całkowitej ogrodzenia 
4100 mm (2 x 2030 mm). Panele zgrzewane są z drutów pionowych Ø 6 mm (rozstaw co 50 
mm) i poziomych Ø 8 mm (rozstaw co 200 mm). Szerokość paneli jest stała i wynosi 2500 
mm. 
Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego 80x60x3 mm, zamkniętego od góry 
systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu 
panelowym wynosi 2520 mm. Słupki przeznaczone są do zabetonowania w ziemi, stopy 
głębokości 100 cm i przekroju poprzecznym 50 x 50 cm. 
Wejście na teren kompleksu przez furtkę 150x200 cm, wjazd poprzez bramę 350x300 cm. 
 
 
Ogrodzenie z bloczków betowych – ekran akustyczny:  
 
Od strony południowej działki, w sąsiedztwie domków jednorodzinnych projektuje się 
ogrodzenie z bloczków betonowych na cokole betonowym. Ogrodzenie to ma stanowić ekran 
akustyczny. 
 

 
Architektura: 
 
 

mgr inż. arch. Przemysław Zagórski 
 
 
 
  

Konstrukcja: 
 

inż. Witold Jaśkiewicz 

 

 
























