
OPIS TECHNICZNY

 Do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy boiska piłkarskiego  

w  Kątach Wrocławskich, ul. Cypriana Kamila Norwida dz. nr 6/3 AM-21

  1. Inwestor:  Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie

2. Adres przedsięwzięcia: Katy Wrocławskie ul. C.K. Norwida, dz. nr 6/3 AM-21 

3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem

4. Wykorzystane do opracowania materiały

- Wizje lokalne 

- Orientacja

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Inwentaryzacja budowlana obiektów objętych opracowaniem 

- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe.

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna

- Plan zagospodarowania przestrzennego

5. Podstawa opracowania

   Podstawę opracowania stanowi:

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej 

inwestycją.

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego działki nr 6/3 opracowane przez 

„GEOSKOP” Sp.z.o.o. ul. Krakowska 29c 50-424 Wrocław

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące  realizacji obiektów

- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

6. Zakres opracowania

Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z

trawy naturalnej zlokalizowanego na dz. nr 6/3 na boisko piłkarskie o 

nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastruktura techniczną. 

7. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:

- demontażu bramek do piłki nożnej i obrzeży oraz demontaż istn. piłkochwytów i

montaż nowych piłkochwytów
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- boiska o nawierzchni z trawy sztucznej  o całkowitej powierzchni 70x110m 

(wraz ze strefami bezpiecznymi)

- systemu drenażu pod projektowaną płytą boiska z odprowadzeniem wód 

poprzez proj. zbiornik retencyjny ZR V=52m3 do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej kd900

- instalacji nawodnieniowej boiska piłkarskiego z trawą sztuczną wraz ze 

zraszaczami oraz stacją podwyższania ciśnienia w studni żelbetowej Ø2500mm

- instalacja wody DE63PEHD wraz ze studnią wodociągową Ø160mm

- linia zasilająca studnię YKYżo 3x4mm2

- linia zasilająca pompę YKYżo 5x6mm2

- montaż infrastruktury sportowej: 2 bramki do piłki nożnej, 2 wiaty dla 

zawodników (2x13osób), 2 kosze na śmieci V=35L, tablica informacyjna z 

regulaminem (1 szt.)

 8. Stan istniejący

8.1 Lokalizacja obiektu

Teren  inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta Kąty Wrocławskie  na 

działce nr 6/3 AM-21 przy ul. C.K. Norwida oznaczonej zgodnie z Uchwałą nr 

XXXII/254/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996r.

jako 49ZP,U/Z - teren usług sportu i rekreacji z urządzeniami towarzyszącymi. 

Obszar w granicach opracowania użytkowany jest obecnie jako teren sportowy. 

W centralnej części działki zlokalizowane jest  boisko do piłki nożnej z murawą 

naturalną okolone bieżnią z nawierzchnią  z mączki ceglanej dł. 400 m. Przy 

boisku od strony północno-zachodniej zlokalizowano trybuny betonowe 

niezadaszone oraz istn. budynek, od strony południowo-wschodniej znajdują się 

budynki szatniowe oraz korty tenisowe otoczone piłkochwytami wraz z 

trybunami. 

Na boisku piłkarskim znajdują się bramki do piłki nożnej-przeznaczone do 

demontażu oraz 2 piłkochwyty- przewidziano ich demontaż. Teren inwestycji 

jest zadrzewiony i zakrzewiony od strony północno-zachodniej i północno-

wschodniej. Teren inwestycji pod względem wysokościowym jest 

zróżnicowany. W obrębie projektowanej inwestycji występują różnice terenu 

od rzędnej 133,86 do rzędnej 136,6 m.n.p.m.  Zakłada się mikro niwelacje 

terenu dla budowy płyty boiska.
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8.2  Komunikacja 

Działka posiada bezpośrednie połączenie z drogą gminną. Działka posiada 

istniejący zjazdy  z drogi gminnej o nawierzchni  asfaltowej. Inwestycja nie 

przewiduje zmiany układu komunikacyjnego.

8.3 Uzbrojenie terenu 

Działka w pełni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegają przewody: 

* wodociągowe w50, wA32

* kanalizacji sanitarnej ks200, ks160

* kanalizacji deszczowej kd150, kd900

* telekomunikacyjne 2tX

* elektroenergetyczne 2eN, eNA

* instalacja oświetleniowa wraz ze słupami oświetl.

Nie wyklucza się występowanie w terenie niezinwentaryzowanej 

infrastruktury technicznej

                        8.4  Zieleń 

Na terenie objętym zlokalizowane są drzewa oraz krzewy, które nie 

kolidują z niniejszą inwestycją .

 8.5 Funkcja terenu

Teren pełni funkcję usług sportu i rekreacji. Na działce nr 6/3 obecnie 

funkcjonuje stadion gminny.  Nie przewiduje się zmiany funkcji terenu. 

   8.6 Ochrona Konserwatorska

Teren  jest zlokalizowany w strefie ochrony Konserwatorskiej. Działka nie 

jest wpisana do rejestru zabytków, Inwestor uzyskał pozwolenie na 

prowadzenie badań archeologicznych (Decyzja nr 86/2018).

Działka nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej i nie stwarza zagrożenia

dla środowiska.

9. Warunki geologiczne

Posadowienie geotechniczne obiektów sportowych  zaprojektowano na 

podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez firmę Geoskop. Wyniki 

przedstawiono w opinii geotechnicznej.

Po analizie warunków geotechnicznych stwierdzić należy, zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, że badany obszar charakteryzuje się 

prostymi warunkami gruntowymi. Na podstawie wierceń badawczych 
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wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w lipcu 2016 r., rozpoznano budowę 

geologiczną obszaru badań 5 otworami badawczymi do głębokości 3,0 m ppt.

Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.4), w podłożu wydzielono 4 warstwy 

geotechniczne:

• 1 w gruntach rodzimych gruboziarnistych – I,

• 1 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych – B,

• 2 w gruntach antropogenicznych – nN i nB.

Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych 

warstw geotechnicznych:

Warstwa nB – grunty antropogeniczne - nasypy budowlane zbudowane z 

piasku średniego ze żwirem, miejscami z domieszką drobnych okruchów cegieł

w stanie zagęszczonym.

Warstwa nN – grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane zbudowane z 

mieszaniny gliny pylastej, piasku średniego, fragmentów cegieł, śmieci i części

organicznych. 

Warstwa B – pyły ilaste (gliny pylaste) w stanie zwartym. 

Warstwa I – piaski ze żwirem (pospółki i pospółki gliniaste) w stanie 

zagęszczonym.

Podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów mało

zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je

czwartorzędowe grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane

przez piaski ze żwirem (pospółki i pospółki gliniaste), grunty rodzime

drobnoziarniste (spoiste) reprezentowane pyły ilaste (gliny pylaste). Grunty

te przykryte są od góry warstwą gruntów antropogenicznych (nasypów

niebudowlanymi i budowlanymi) oraz humusu (gleby).

10.  Zagrożenia dla środowiska i ludzi

• Nie przewiduje się negatywnych - innych od typowych dla tego typu obiektu 

wpływów na środowisko. Nie  przewiduje  się  zagrożeń  dla  higieny  i  

zdrowia użytkowników obiektu  budowlanego  i  jego  otoczenia.

• Projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie 

powietrza, gruntu i wód.

• Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie 

powoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych.
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• W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji 

obiektu  nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego

11. Zestawienie powierzchni:     

Powierzchnia dz. nr 6/3    31894,00m2

Powierzchnia boiska ze strefami bezp.     7700,00m2

w tym: płyta boiska (64x100m) 6400,00m2

            strefy bezpieczne 1300,00m2

           12. Projektowane zagospodarowanie działki:

12.1. Projektowane obiekty

Na działce nr 6/3 zaprojektowano:

• wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej  o 

wymiarach całkowitych (ze strefami bezpiecznymi) 70x110m

• wykonanie drenażu boiska

• demontaż starych  i  montaż nowych  piłkochwytów

• demontaż istniejących bramek do piłki nożnej

• montaż bramek do piłki nożnej 7,32x3,0m

• montaż obiektów małej architektury ( kosze na śmieci, tablica informacyjna z

regulaminem, chorągiewki)

13. Boisko piłkarskie 

Boisko piłkarskie o wymiarach płyty 64x100m (wymiarach całkowitych 

110x70m) i stref ochronnych 5m za bramkami i 3m po bokach boiska. Strefa 

gry wydzielona liniami  w kolorze białym szerokość linii 10cm.

 Płyta boiska będzie odwadniana projektowanym systemem drenażowym z 

odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej

    13.1. Zakres robót

- zdjęcie humusu i wywiezienie

- roboty rozbiórkowe - demontaż piłkochwytów, bramek, obrzeży

-  przygotowanie podłoża: zdjęcie istniejącego podłoża terenu do 

projektowanego poziomu, nawiezienie gruntu do podniesienia terenu

- wyrównanie i korytowanie powierzchni niezbędnej do wykonania dalszych 

prac budowlanych, wywóz i utylizacja odpadów 

- fundamentowanie tulei dla bramek;

-  podbudowa pod nawierzchnię boiska sportowego;
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- montaż wiat dla zawodników

13.2. Nawierzchnia:

 Boisko piłkarskie projektuje się wykonać o nawierzchni z trawy syntetycznej

nawierzchni sportowej w kolorze zielonym.

       13.2.1 Charakterystyka nawierzchni:

Trawa syntetyczna wypełniona jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni 

obiektów sportowych zewnętrznych. Jest odporna na mróz i wysokie 

temperatury, ustabilizowana UV. Zastosowanie: piłka nożna. Kolorystyka: 

zielony

Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy

zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz SBR.

13.2.2 Charakterystyka podłoża.

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane

zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione

zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać 2 mm. Nawierzchnia

syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. Ilość granulatu SBR -

zgodnie z ilością wynikającą z raportu z badań. Raport z badań powinien

potwierdzać nie tylko ilość ale i rodzaj oferowanego granulatu.

 13.2.3 Konstrukcja nawierzchni:

- trawa syntetyczna – wysokość włókna min.60 mm wypełnienie piasek 

kwarcytowy i  SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

- warstwa wyrównawcza miał kamienny 0,1/5mm gr. 5cm

- warstwa konstrukcyjna kruszywo łamane 4/31,5 mm - gr. 10 cm

      - warstwa konstrukcyjna kruszywo łamane 31,5/63 mm - gr. 15 cm

- warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=0,97 gr. 15

–cm

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm.

13.2.4 Parametry trawy syntetycznej wielofunkcyjnej:

- typ trawy monofil prosty

- rodzaj trawy polietylen, trawa tufowana 

- wysokość – min 60 mm max 63mm

- ilość pęczków min 9400/m2

                                      Boisko piłkarskie  Katy Wrocławskie  dz. nr  6/3  AM-21                                    8



- ilość włókien /m2 – min  112.800

Waga całkowita min 3100g/m2

Waga włókna min 1800g/m2

Grubość włókna min 380 mikronów

- dtx min 15.600

- wytrzymałość łaczenia klejonego po starzeniu min 100N/100mm

- wyrywanie pęczka po starzeniu min 65N

- przepuszczalność wody przez kompletny system min . 1600Mm/h

- przepuszczalność wody przez sama nawierzchnię min 3400mm/h

- wypełnienie : piasek kwarcytowy i SBR w ilości zgodnej z badaniami 

laboratoryjnymi 

13.2. 5 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć 

do oferty

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium ( np. 

Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczace oferowanej 

nawierzchni , potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept 

for Footbal Turf dla poziomu Quality i Quality Pro ( edycja 2015) oraz 

potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone 

przez Zamawiającego

- badanie zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013

- raport z badań testu Lisport na min 190000 cykli dla włókna oferowanej trawy 

syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA 

laboratorium zgodne z normą EN15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów 

sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający że po min 

190000 cykli nie wykazuje uszkodzeń.

- karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez producenta , 

potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla 

nawierzchni w zakresie , który nie został objety raportem z badań

- Aktualny certyfikat Quality Pro uzyskany zgodnie z FIFA Quality Concept for 

Football Turf ( test manual 2015) dla oferowanej nawierzchni

- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na 

realizowana inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tę nawierzchnię.

                                      Boisko piłkarskie  Katy Wrocławskie  dz. nr  6/3  AM-21                                    9



14. Elementy wyposażenia boiska

- bramki do piłki nożnej

Boisko należy wyposażyć w bramki stacjonarne do piłki nożnej z odciągiem o 

wymiarach 7,32 x 2,44 m o głębokości 2 m. Rama bramki wykonana z owalnego 

profilu aluminiowego o przekroju 120/100 mm z podwójnymi żebrami 

wzmacniającymi. Rama główna bramki, anodowana malowana metodą 

proszkową na kolor biały. Należy zastosować wzmacniający system łączenia 

profili w narożu bramki, przenoszący obciążenia z profilu aluminiowego 

bezpośrednio na stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, co znacząco 

wpływa na żywotność bramki. Zaczepki siatki powinny być wykonane z 

tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odpornego na warunki 

atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączne bramki powinny posiadać 

ochronne powłoki galwaniczne. 

W skład kompletu bramek powinny wchodzić :

• rama główna bramki,

• tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,

• słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach,

• ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry.

Fundament pod słupki bramki o wymiarach 50x50x100 z betonu klasy B20 , 

według wytycznych producenta bramki

- Siatka do bramki

Należy zastosować bezwęzłową siatkę na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, grubość sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokość: 7,50 m, 

wysokość: 2,50 m, oczka w kształcie heksagonalnym (plaster miodu), głębokość:

górna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biały.

- Słupek boiskowy z chorągiewką uchylną - 4 szt

Boisko należy wyposażyć w słupki boiskowe z chorągiewką uchylną 

W skład boiskowego słupka uchylnego wchodzą:

laska - długości 140 cm z tworzywa sztucznego,

chorągiewka w kolorach wg życzeń klienta,mocowanie uchylne wykonane z 

metalu.

- Wiaty dla zawodników rezerwowych
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Należy zakupić dwie przenośne wiaty dla zawodników rezerwowych, każda na 

13  miejsc. Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska 

plastikowe z oparciem. Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem na 

etapie budowy. Wypełnienie wiaty stanowi poliwęglan komorowy bezbarwny 

gr. 6 mm. Wymiary wiaty 6,12x1,18m.

- piłkochwyty 

Dla bezpieczeństwa użytkowników planuje się wykonanie piłkochwytów za 

bramkami boiska. Piłkochwyty o wys. 6,0m wykonane z siatki bezwęzłowej 

polipropylenowej PP o grubości 5mm i o oczku  10x10cm  Kolor zielony, 

obszycie wzmacniające na brzegach. Siatka odporna na warunki atmosferyczne, 

w tym na promienie UV. Musi posiadać świadectwo niepalności oraz być 

obojętna fizjologicznie (atest PZH). Siatka rozwieszona na stalowych  słupach 

nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Wzmocnienie siatki 

przepleceniem linką stalową ø4mm ocynkowaną w otulinie PCV, mocowaną do 

słupów co 2m, na wysokości piłkochwytu. Słupy nośne stalowe, ocynkowane  i 

malowane proszkowo ø76x3,6mm (RAL 6005) w rozstawie co 5m, słupy 

skrajne   w rozstawie co 3m (wzmocnione zastrzałami). Zaprojektowano 

fundamenty pod słupy piłkochwytów z betonu C16/20 o wymiarach 

50x50x120cm. 

UWAGA: Przed wykonaniem nawierzchni boiska wykonać wszystkie elementy 

urządzeń znajdujących się w nawierzchni (fundamenty dla słupków, zakotwienie

bramek itp. z typowymi gniazdami do mocowania).

15. Rozbiórki

Na terenie projektowanego boiska zlokalizowana jest infrastruktura techniczna 

kolidująca z lokalizacją boiska. Przed budową boiska należy:

- wszystkie zwieńczenia studzienek dostosować do rzędnych projektowanego 

terenu

- zdemontować istniejące bramki i obrzeża kolidujące z inwestycją

- zdemontować istniejące piłkochwyty 

- demontaż i powtórny montaż nawierzchni kortu tenisowego kolidującej z 

projektowaną kanalizacja deszczową ( odcinek Sd4-Sd5)

Elementy uzyskane stanowiące wartość materialną z rozbiórek należy wywieźć 

na miejsce wskazane przez Inwestora.
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Teren wokół boiska, po wykonaniu rozbiórek i budowie boiska należy wyrównać

i obsiać trawą.

Na czas prowadzenia robot rozbiórkowych zabezpieczyć teren prowadzenia 

robot przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o 

charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE ROZBIORKOWE. WSTĘP 

WZBRONIONY”).

16. Opis techniczny elementów i robót:

16.1 Roboty przygotowawcze

Oznakować zgodnie z wymogami BHP; dostarczyć sprzęt i maszyny do 

wykonywania prac budowlanych; zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe 

otoczenie  (drzewa), zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich.

16.2  Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:

- zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm

- korytowanie pod podbudowę nawierzchni - do głębokości dalszych 45 cm tj. do

poziomu  posadowienia warstwy odsączającej;

-  wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków 

poprzecznych

-  wykopy pod bloki fundamentowe słupów piłkochwytów,  bramek

   17. Oddziaływanie na działki sąsiednie

Projektowana  budowa  obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie

rości praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień 

osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie 

przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, nie wpływa 

również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich 

dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń 

oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych 

ani geologicznych inwestowanego terenu.

Projektowane boisko zgodnie z § 13.1 rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie powoduje

przesłaniania innych obiektów zlokalizowanych na przyległych terenach 

zabudowanych oraz niezabudowanych. Projektowane boisko zgodnie z § 60 oraz  §

                                      Boisko piłkarskie  Katy Wrocławskie  dz. nr  6/3  AM-21
12



40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie nie powoduje zacieniania innych obiektów 

zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych.

Boisko sportowe zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz zapisami planu miejscowego. Nie ogranicza ani nie 

powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji sąsiedniej zabudowy oraz urządzeń 

budowlanych. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami) obszar oddziaływania 

projektowanego boiska obejmuje działkę  nr 6/3 w Kątach Wrocławskich.

18. Wpływ inwestycji na środowisko

 dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z 

eksploatacją obiektów  emisja hałasu, wibracji i promieniowania  w tym 

jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne 

zakłócenia.

 charakter, program użytkowy i wielkość oraz sposób posadowienia 

obiektów –nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnie 

ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

 Gleba zebrana podczas prac ziemnych w całości zostanie powtórnie 

rozplantowana na trenie Inwestora

 Wody opadowe odprowadzane będą po oczyszczeniu do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej

19. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 ) 

oraz z § 226. ust. 1 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 

lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami)  budowa 

obiektów sportowych jak bieżnia lekkoatletyczna, boiska i skocznie i rzutnie oraz
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budowa trybun nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej.

20. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

-Zapotrzebowanie w wodę – z  istniejącej instalacji wewnętrznej 

-Odprowadzenie wód opadowych - do istn. kanalizacji deszczowej

-Brak zanieczyszczeń pyłowych i płynnych

-Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizującego, zakłóceń 

elektromagnetycznych i innych.

-Obiekt nie wywiera ujemnego wpływy na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Przejęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie

na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

21. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu

• W efekcie założonego programu użytkowego projektowanego boiska 

piłkarskiego zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe - nie występują.

• Dla założonego programu użytkowego wielkość oraz sposób posadowienia 

obiektów stanowiących projektowane boisko –nie wpływa negatywnie na 

istniejącą powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

• Gleba zebrana podczas prac ziemnych w całości zostanie powtórnie 

rozplantowana na trenie inwestora.

• Wody opadowe odprowadzane będą systemem drenażowym do kanalizacji 

deszczowej.

21.Uwagi

Autor  dopuszcza nieistotne odstąpienie  od projektu zgodne z  art.36a ust.5a

Prawa Budowlanego jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego

określonych w projekcie budowlanym; 

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6 Prawa

Budowlanego, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony

przeciwpożarowej,  jeżeli  odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
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4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.”

Projektant : mgr inż. arch. Marek Jedrysiak

Opracował  mgr inż. Tomasz Pękała
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BRANŻA SANITARNA

1. Drenaż odwadniający:

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska piłkarskiego o 

nawierzchni  z trawy sztucznej  na podbudowie przepuszczalnej poprzez przebudowę

istniejącego systemu drenażu, który nie spełnia obecnie prawidłowo swojej funkcji.. 

Dla wyżej wymienionych obiektów odprowadzenie wód opadowych odbywać się 

będzie  za pomocą drenażu podziemnego do zbiornika retencyjnego ZR, z którego 

zasilany będzie system nawadniania terenu boiska. 

Rury drenarskie DN80mm o długości L=25m każda, ułożone w poprzek boiska 

w równych odległościach, co 5m, ze spadkiem minimalnym i=0,3%. Woda spływa 

do przewodu zbiorczego DN125mm w ilości 2 szt. o długości L=84,6m każdy i 

spadku minimalnym i=0,5%. Na końcu kanałów zlokalizowane studnie rewizyjne 

Sd1,Sd2 o średnicy Ø425mm każda, tworzywowych, do okresowego badania oraz 

czyszczenia rur drenarskich. Klasy włazów żeliwnych D-400

Woda z kanałów zbiorczych odprowadzana będzie do studni rewizyjnych Sd3,Sd4 o 

średnicy Ø1000mm każda, betonowych, następnie kanałem 200PVC o spadku 

minimalnym i=0,5% woda spływa do do zbiornika retencyjnego ZR. Zbiornik ZR  w 

wersji przejezdnej.  W zbiorniku znajduje się pompa zatapialna z pływakiem, 

informującym o poziomie wody w zbiorniku. Zbiornik połączony będzie ze studnią 

głębinową SW (o średnicy Ø160mm), będącą dodatkowym źródłem wody na cele 

nawadniania. System nawadniania zaprogramowany będzie tak by automatycznie 

nawadniać powierzchnię boiska. Automatyka sterująca wysyłać będzie sygnał do 

pomp w zależności od tego, czy w zbiorniku retencyjnym znajduje się woda i wtedy 

uruchamia pompę zatapialną w zbiorniku. W przypadku sygnału informującego o 

braku wody w zbiorniku retencyjnym automatyka wyśle sygnał do pompy zatapialnej

w studni głębinowej aby to stamtąd zasilić system nawadniania. 

Budowę instalacji drenarskiej należy wykonać z rur drenarskich karbowanych PVC-

U o średnicy Dn=80mm z minimalnym spadkiem 0,3% w stronę zbieracza głównego

drenarskiego PVC-U o średnicy DN125 mm o minimalnym spadku i=0,5%.

Włączenie rur drenarskich do zbieracza głównego należy wykonać poprzez trójniki 

drenarskie DN125/80mm. 
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Po wykorytowaniu dna wykopu pod projektowane warstwy nawierzchni boiska 

należy przystąpić do wykonania wykopów liniowych pod poszczególne odcinki 

drenażu odwadniającego.

Wody deszczowe odprowadzone będą poprzez projektowane studnie Sd3,Sd4,Sd5 o

średnicy Ø1000mm każda, betonowych do zbiornika retencyjnego ZR następnie 

poprzez studzienkę Sd6 o średnicy Ø1000mm betonowej, do studni rewizyjnej Sd7  

o średnicy Ø2000mm betonowej zlokalizowanej na istniejącej kanalizacji 

deszczowej kd 900.

Rury drenażowe układać na głębokości min. 60cm (w punkcie początkowym 

drenażu) w obsypce filtracyjnej z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, otoczone

materiałem filtracyjnym tj. geowłókniną 150g/m2, na wyrównanej warstwie gruntu 

rodzimego bez kamieni. Każdą rurę drenarską należy zakończyć korkiem o średnicy 

80mm. 

Wszystkie materiały użyte do budowy obsypki, zasypki oraz podbudowy dla całej 

nawierzchni muszą spełniać wymagania jak dla warstw i kruszyw hydraulicznych 

wg przepisów budownictwa drogowego, tj. użyte materiały muszą mieć 

współczynnik wodoprzepuszczalności nie mniejszy niż k=8,0 m/dobę.  Trasę 

prowadzenia projektowanego drenażu, średnice i spadki, pokazano na rysunkach. 

Układanie rur wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną 

projektu oraz technologią montażu tych rur.

Zagęszczenie gruntu przy studzienkach 95% Proctora. Zwieńczenie studzienek  

klasy C250. 

UWAGA! Przed wykonaniem ostatniej warstwy nośnej boiska i nawierzchni, po 

osłonięciu warstwy filtracyjnych należy BEZWGLĘDNIE dokonać sprawdzenia 

wydajności układu drenarskiego oraz drożność poszczególnych sączków. 

2. Roboty ziemne, układanie kanałów i sekcji infiltracyjnych

Rurociąg układać w wykopach suchych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić 

oraz zniwelować. Roboty ziemne związane z budową systemu drenarskiego  

wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-

06050:1999, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu 

musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 

15 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla 
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rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i 

cząstek stałych o wymiarach powyżej 32 mm. Obsypka rurociągów musi 

zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty 

do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki, co materiał do wykonania

podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy, co 

najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała cześć zasypki 

wykopów nad obsypka należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć

duże i ostre kamienie. Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze 

powietrza od +5 do 30 oC. Układanie rur może odbywać się na uprzednio 

przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Montaż 

przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany 

spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z 

częścią graficzna projektu oraz technologia montażu tych rur. 

3. Zbiornik retencyjny ZR

Przyjęto zbiornik o pojemności czynnej 52 m3. Pojemność czynna liczona od dna 

rury wlotowej to dna zbiornika. Zaprojektowano zbiornik betonowy o parametrach 

nie gorszych niż: AQUAFIX ZRB typ RC, betonowy zbiornik retencyjny 52 m3, 

króćce z PEHD, o wymiarach 8,0x2,35x3,6m. Do każdego ze zbiorników 

przewiedzieć 2 włazy rewizyjne o wymiarze min Ø600 mm z pokrywą żeliwną typu 

ciężkiego. 

Pompa zatapialna o wydajności wymaganej na cele podlewania zieleni o mocy  

4,9Kw. Opróżnianie zbiornika będzie odbywać się tylko przez instalację podlewania 

zieleni w czasie kiedy nie występują opady. W przypadku występowania ponad 

normatywnych opadów woda ze zbiornika odprowadzana będzie przewodem 

deszczowym do istniejącej kanalizacji deszczowej kd900 przewodem 200PVC. Na 

istniejącym kanale projektuje się studnie rewizyjną Sd7.

4. Instalacja nawadniania 

4.1. Opis rozwiązania projektowego 

W celu utrzymania boiska o nawierzchni z trawy sztucznej w odpowiedniej jakości 

zaprojektowano na nim system nawodnieniowy boiska. 

Projekt nawadniania zakłada zastosowanie systemu automatycznego nawadniania, 

składającego się z sekcji zraszaczy wynurzalnych z murawy boiska. System 
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obsługiwany będzie przez automatyczny sterownik sieciowy połączony z 

elektrozaworami. Instalacja elektrozaworów i sterownika w komorze pomp. 

Woda dla celów nawadniania boiska zapewniona z projektowanego zbiornika 

retencyjnego o poj. 52m3 który zasilany będzie w wodę będzie z dwóch źródeł - 

drenażu odwadniającego płytę boiska oraz w wypadku braku opadów 

zaprojektowano zasilanie uzupełniające z istniejącej  studni głębinowej SW 

Ø160mm z pompą zatapialną o mocy ok.1,5kW, zasilana kablem YKYżo 3x4mm2.

4.2 Zraszacze 

Projektuje się instalacje nawadniającą płytę stadionu poprzez wykorzystanie 

wynurzalnych zraszaczy przekładniowo – turbinowych typu EAGLE w łącznej ilości 

20 sztuk, w tym 14 sztuk zraszaczy sektorowych w zakresie 40 – 360° typu EAGLE 

950 E/28 oraz 6 sztuk zraszaczy pełno zakresowych w zakresie 360° typu EAGLE 

900 E/60 wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku i sztucznej trawy, 

chroniąca zawodników przed kontuzjami. Wszystkie zraszacze typu EAGLE 

posiadają  wbudowane zawory elektromagnetyczne.

4.3 Sieć podziemna

Zasilanie w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z podziemnego 

pierścienia wykonanego dookoła płyty boiska z rur polietylenowych PE Ø 63 – PN 

10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu, 

wyposażony dodatkowo w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci 

podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego. Całkowita długość sieci 

PE Ø 63 bez rurociągu zasilającego wynosić  będzie około 600mb.

4.4 Sterowanie

Wzdłuż sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego 

zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemu nawadniającego zarządzać będzie sterownik 

modularny typu ESP ME (20 sekcyjny) zamontowany w szafie sterowniczej do 

którego podłączone zostaną wszystkie zraszacze z zaworami elektromagnetycznymi 

oraz czujnik opadu deszczu z także sterownik do zaworu elektromagnetycznego 

sterującego napełnianiem zbiornika.Procesem sterowania systemem nawadniającym 

będzie sterownik systemowy zasilany napięciem 230/ 24 V umożliwiający 

podłączenie pojedynczych zraszaczy – zaworów elektromagnetycznych zapewniając 

kontrolę procesu nawadniania boiska.
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4.5 Ujęcie wody

Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie instalacja wodociągowa PEHD 

100 PN10 Ø63 wraz ze zbiornikiem magazynującym wodę do podlewania stadionu 

lekkoatletycznego o pojemności całkowitej V=52m3 o wymiarach D=8m, A=2,35m , 

H=3,6m.

Zbiornik będzie pełnił funkcję retencji wód deszczowych, a w razie braku opadów 

napełniany będzie automatycznie za pomocą zaworu elektromagnetycznego 

zamontowanego w studzience wodomierzowej. Sterowanie zaworu odbywać się 

będzie poprzez czujniki poziomu wody w zbiorniku oraz regulator czasowy, który 

powoli napełniać zbiornik przed planowanym nawadnianiem boiska. Woda ze 

zbiornika pompowana będzie poprzez pompę wspomagającą Multi 55.7 o 

następujących parametrach:

- wydajność: Q = 12,0 m3/h,

- ciśnienie: P = 6,0 – 7,0 bara,

- moc silnika: 4,0 – 5,0 KW,

- podłączenie: 1 1” x 1 1”,

Uwaga: Pompę należy zabezpieczyć przed suchobiegiem. Montaż pompy wykonać 

należy w szczelnej studni betonowej Ø 2500 lub innym pomieszczeniu 

zabezpieczającym armaturę przed wpływem warunków atmosferycznych. Parametry 

pompy 4,9 kW i 9A, 400V, pompa zasilana kablem YKYżo 5x6mm2.

Przy zbiorniku zamontować ujecie wody.

4.6 Parametry zraszaczy

Zraszacze sektorowe z kątem pracy 40 – 3600 typu EAGLE 950 E/ 28 montowane 

poza linią autową boiska posiadają następujące parametry pracy:

- promień zraszania 26,20 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,

- wydatek wody 10,72 m3/h,

- intensywność opadu 36,0 mm/h.

- wysokość obudowy: 34 cm,

- średnica obudowy: 21 cm,

- wysokość wynurzenia: 8,30 cm,

- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podłączenie: 1 1”,

- wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.
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Zraszacze pełno zakresowe z kątem pracy 3600 typu EAGLE 900 E/ 60 montowane 

w płycie boiska posiadają następujące parametry pracy:

- promień zraszania 28,30 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,

- wydatek wody 11,56 m3/h,

- intensywność opadu 16,00 mm/h,

- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed 

kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wysokośćobudowy: 34 cm,

- średnica obudowy: 21 cm,

- wysokość wynurzenia: 8,30 cm,

- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podłączenie: 1 1”,

- wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

4.7 Opisy i instrukcje 

Wszystkie sekcje muszą być ponumerowane w sposób trwały przy elektrozaworze. 

Wszystkie przewody niskoprądowe na początku (przy sterowniku) i na końcu (przy 

elektrozaworze) muszą mieć numer sekcji. Spisy sekcji wraz z graficzną mapką ich 

zasięgu muszą znajdować się przy odpowiednich sterownikach w komorze pompy. 

4.8 Konserwacja systemu 

Odwadnianie instalacji na okres zimowy.

Po zakończeniu sezonu system nawadniający należy opróżnić z wody. Odwanianie 

instalacji należy przeprowadzać w następującej kolejności: 

1. Zakręcić zawór odcinający dopływ wody. 

2. Spuścić wodę z rurociągu głównego zasilającego zawory elektromagnetyczne. 

3. Podłączyć sprężarkę do przyłącza zlokalizowanego za zaworem odcinający 

dopływ wody. 

4. Włączyć sprężarkę w celu napompowania zbiornika (przy zamkniętych zaworach  

elektromagnetycznych). 

5. Odwadniać każdą sekcję osobno, otwierając zawór elektromagnetyczny, do 

momentu wydmuchania wody z najdalej położonego zraszacza w sekcji (2 – 3 

powtórzenia). Po odwodnieniu zawory elektromagnetyczne pozostawić w pozycji 

zamkniętej. 

Przygotowanie systemu na zimę 
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1. Ustawić sterownik w pozycji „OFF”. 

2. Zakręcić zawór odcinający dopływ wody. 

3. Oczyścić filtr siatkowy. 

4. Odwodnić instalację. 

Uruchomienie systemu na wiosnę 

1. Ustawić sterownik w pozycji „ON”. Wymienić baterię podtrzymującą pamięć i 

zegar. 

Sprawdzić program. 

2. Sprawdzić czujnik opadu deszczu. 

3. Otworzyć zawór odcinający dopływ wody. 

4. Skontrolować szczelność filtra siatkowego. 

5. Uruchomić każdą sekcję. Skontrolować i ewentualnie skorygować ustawienia 

zakresów działania zraszaczy. 

6. Skontrolować szczelność zaworów.

4. Uwagi końcowe

- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”.

- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości 

stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 

opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.

 Projektant: mgr in . Agnieszka Marks-P ka aż ę ł
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
22.06.2003r.-Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT:  Boisko sportowe piłkarskie, Kąty Wrocławskie dz. nr 6/3
INWESTOR:  Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocł.
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Pękała, ul. Piłsudskiego 18/5, 55-011 Siechnice

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów:
projektuję się przebudowę boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastruktura 
towarzyszącą:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
- wykonanie  wykopów
- wykonanie drenażu pod boisko i systemu nawadniającego
- wykonanie podbudowy pod boisko
- wykonanie wykonanie nawierzchni boiska
- wykonanie podejść
- wykonanie piłkochwytów
- montaż bramek do piłki nożnej
- montaż małej architektury
- uporządkowanie terenu budowy
- zgłoszenie zakończenia budowy

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
istniejąca sieć wodociągowa w100, sieć kanalizacji sanitarnej ks200, linia oświetleniowa
eNN , budynki usługowe, boiska 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi:
istniejące uzbrojenie działki
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

 roboty budowlane prowadzone na wysokości 
 prace prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i 
przynależeć do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy zobowiązany jest do 
sprawdzenia znajomości przepisów BHP, oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników
Instruktaż pracowników musi zapewnić:
- zapoznanie pracowników z zasadami wykonywania prac budowlano-montażowych na 
terenie budowy
- określenie zagrożeń na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- określenie warunków atmosferycznych, przy których nie można prowadzić prac 
budowlanych
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiający szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
Podjęte środki techniczne i organizacyjne musza zapewniać:
a) bezpośredni nadzór nad pracami przez wyznaczone osoby
b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
c) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej
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d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń
Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650)

Dla powyższej inwestycji kierownik budowy  zobowiązany jest sporządzić plan “bioz”

Opracował: mgr inż. Tomasz Pękała
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	Do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy boiska piłkarskiego
	w Kątach Wrocławskich, ul. Cypriana Kamila Norwida dz. nr 6/3 AM-21
	1. Inwestor: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
	2. Adres przedsięwzięcia: Katy Wrocławskie ul. C.K. Norwida, dz. nr 6/3 AM-21
	3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem
	Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej zlokalizowanego na dz. nr 6/3 na boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastruktura techniczną.
	7. Przedmiot inwestycji
	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:
	- demontażu bramek do piłki nożnej i obrzeży oraz demontaż istn. piłkochwytów i montaż nowych piłkochwytów
	- boiska o nawierzchni z trawy sztucznej o całkowitej powierzchni 70x110m (wraz ze strefami bezpiecznymi)
	- systemu drenażu pod projektowaną płytą boiska z odprowadzeniem wód poprzez proj. zbiornik retencyjny ZR V=52m3 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd900 - instalacji nawodnieniowej boiska piłkarskiego z trawą sztuczną wraz ze zraszaczami oraz stacją podwyższania ciśnienia w studni żelbetowej Ø2500mm
	- instalacja wody DE63PEHD wraz ze studnią wodociągową Ø160mm
	- linia zasilająca studnię YKYżo 3x4mm2
	- linia zasilająca pompę YKYżo 5x6mm2
	- montaż infrastruktury sportowej: 2 bramki do piłki nożnej, 2 wiaty dla zawodników (2x13osób), 2 kosze na śmieci V=35L, tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.)
	8. Stan istniejący
	8.1 Lokalizacja obiektu
	Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta Kąty Wrocławskie na działce nr 6/3 AM-21 przy ul. C.K. Norwida oznaczonej zgodnie z Uchwałą nr XXXII/254/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996r. jako 49ZP,U/Z - teren usług sportu i rekreacji z urządzeniami towarzyszącymi. Obszar w granicach opracowania użytkowany jest obecnie jako teren sportowy. W centralnej części działki zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej z murawą naturalną okolone bieżnią z nawierzchnią z mączki ceglanej dł. 400 m. Przy boisku od strony północno-zachodniej zlokalizowano trybuny betonowe niezadaszone oraz istn. budynek, od strony południowo-wschodniej znajdują się budynki szatniowe oraz korty tenisowe otoczone piłkochwytami wraz z trybunami.
	Na boisku piłkarskim znajdują się bramki do piłki nożnej-przeznaczone do demontażu oraz 2 piłkochwyty- przewidziano ich demontaż. Teren inwestycji jest zadrzewiony i zakrzewiony od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej. Teren inwestycji pod względem wysokościowym jest zróżnicowany. W obrębie projektowanej inwestycji występują różnice terenu od rzędnej 133,86 do rzędnej 136,6 m.n.p.m. Zakłada się mikro niwelacje terenu dla budowy płyty boiska.
	8.2 Komunikacja
	Działka posiada bezpośrednie połączenie z drogą gminną. Działka posiada istniejący zjazdy z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja nie przewiduje zmiany układu komunikacyjnego.
	8.3 Uzbrojenie terenu
	Działka w pełni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegają przewody: * wodociągowe w50, wA32
	* kanalizacji sanitarnej ks200, ks160
	* kanalizacji deszczowej kd150, kd900
	* telekomunikacyjne 2tX
	* elektroenergetyczne 2eN, eNA
	* instalacja oświetleniowa wraz ze słupami oświetl.
	Nie wyklucza się występowanie w terenie niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej
	8.4 Zieleń
	Na terenie objętym zlokalizowane są drzewa oraz krzewy, które nie kolidują z niniejszą inwestycją .
	8.5 Funkcja terenu
	Teren pełni funkcję usług sportu i rekreacji. Na działce nr 6/3 obecnie funkcjonuje stadion gminny. Nie przewiduje się zmiany funkcji terenu.
	8.6 Ochrona Konserwatorska
	Teren jest zlokalizowany w strefie ochrony Konserwatorskiej. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, Inwestor uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (Decyzja nr 86/2018).
	Działka nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej i nie stwarza zagrożenia dla środowiska.
	9. Warunki geologiczne
	10. Zagrożenia dla środowiska i ludzi
	Nie przewiduje się negatywnych - innych od typowych dla tego typu obiektu wpływów na środowisko. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia.
	Projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód.
	Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych.
	W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego
	montaż obiektów małej architektury ( kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, chorągiewki)
	13. Boisko piłkarskie
	Boisko piłkarskie o wymiarach płyty 64x100m (wymiarach całkowitych 110x70m) i stref ochronnych 5m za bramkami i 3m po bokach boiska. Strefa gry wydzielona liniami w kolorze białym szerokość linii 10cm.
	Płyta boiska będzie odwadniana projektowanym systemem drenażowym z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
	13.1. Zakres robót
	- zdjęcie humusu i wywiezienie
	- roboty rozbiórkowe - demontaż piłkochwytów, bramek, obrzeży
	- przygotowanie podłoża: zdjęcie istniejącego podłoża terenu do projektowanego poziomu, nawiezienie gruntu do podniesienia terenu
	- wyrównanie i korytowanie powierzchni niezbędnej do wykonania dalszych prac budowlanych, wywóz i utylizacja odpadów
	- fundamentowanie tulei dla bramek;
	- podbudowa pod nawierzchnię boiska sportowego;
	- montaż wiat dla zawodników
	13.2. Nawierzchnia:
	Boisko piłkarskie projektuje się wykonać o nawierzchni z trawy syntetycznej
	nawierzchni sportowej w kolorze zielonym.
	13.2.1 Charakterystyka nawierzchni:
	Trawa syntetyczna wypełniona jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni obiektów sportowych zewnętrznych. Jest odporna na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowana UV. Zastosowanie: piłka nożna. Kolorystyka: zielony
	Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy
	zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz SBR.
	13.2.2 Charakterystyka podłoża.
	Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane
	zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione
	zanieczyszczeń, mocne i stabilne.
	Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać 2 mm. Nawierzchnia
	syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. Ilość granulatu SBR -
	zgodnie z ilością wynikającą z raportu z badań. Raport z badań powinien
	potwierdzać nie tylko ilość ale i rodzaj oferowanego granulatu.
	13.2.3 Konstrukcja nawierzchni:
	- trawa syntetyczna – wysokość włókna min.60 mm wypełnienie piasek kwarcytowy i SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.
	- warstwa wyrównawcza miał kamienny 0,1/5mm gr. 5cm
	- warstwa konstrukcyjna kruszywo łamane 4/31,5 mm - gr. 10 cm
	- warstwa konstrukcyjna kruszywo łamane 31,5/63 mm - gr. 15 cm
	- warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=0,97 gr. 15
	cm
	- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95
	Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm.
	13.2.4 Parametry trawy syntetycznej wielofunkcyjnej:
	- typ trawy monofil prosty
	- rodzaj trawy polietylen, trawa tufowana
	- wysokość – min 60 mm max 63mm
	- ilość pęczków min 9400/m2
	- ilość włókien /m2 – min 112.800
	Waga całkowita min 3100g/m2
	Waga włókna min 1800g/m2
	Grubość włókna min 380 mikronów
	- dtx min 15.600
	- wytrzymałość łaczenia klejonego po starzeniu min 100N/100mm
	- wyrywanie pęczka po starzeniu min 65N
	- przepuszczalność wody przez kompletny system min . 1600Mm/h
	- przepuszczalność wody przez sama nawierzchnię min 3400mm/h
	- wypełnienie : piasek kwarcytowy i SBR w ilości zgodnej z badaniami laboratoryjnymi
	13.2. 5 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty
	- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium ( np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczace oferowanej nawierzchni , potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Footbal Turf dla poziomu Quality i Quality Pro ( edycja 2015) oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiającego
	- badanie zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013
	- raport z badań testu Lisport na min 190000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodne z normą EN15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający że po min 190000 cykli nie wykazuje uszkodzeń.
	- karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez producenta , potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie , który nie został objety raportem z badań
	- Aktualny certyfikat Quality Pro uzyskany zgodnie z FIFA Quality Concept for Football Turf ( test manual 2015) dla oferowanej nawierzchni
	- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
	- autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
	14. Elementy wyposażenia boiska
	- bramki do piłki nożnej
	Boisko należy wyposażyć w bramki stacjonarne do piłki nożnej z odciągiem o wymiarach 7,32 x 2,44 m o głębokości 2 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu aluminiowego o przekroju 120/100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Rama główna bramki, anodowana malowana metodą proszkową na kolor biały. Należy zastosować wzmacniający system łączenia profili w narożu bramki, przenoszący obciążenia z profilu aluminiowego bezpośrednio na stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, co znacząco wpływa na żywotność bramki. Zaczepki siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączne bramki powinny posiadać ochronne powłoki galwaniczne.
	W skład kompletu bramek powinny wchodzić :
	• rama główna bramki,
	• tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,
	• słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach,
	• ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry.
	Fundament pod słupki bramki o wymiarach 50x50x100 z betonu klasy B20 , według wytycznych producenta bramki
	- Siatka do bramki
	Należy zastosować bezwęzłową siatkę na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokość: 7,50 m, wysokość: 2,50 m, oczka w kształcie heksagonalnym (plaster miodu), głębokość: górna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biały.
	- Słupek boiskowy z chorągiewką uchylną - 4 szt
	Boisko należy wyposażyć w słupki boiskowe z chorągiewką uchylną
	W skład boiskowego słupka uchylnego wchodzą:
	laska - długości 140 cm z tworzywa sztucznego,
	chorągiewka w kolorach wg życzeń klienta,mocowanie uchylne wykonane z metalu.
	- Wiaty dla zawodników rezerwowych
	Należy zakupić dwie przenośne wiaty dla zawodników rezerwowych, każda na 13 miejsc. Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem. Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy. Wypełnienie wiaty stanowi poliwęglan komorowy bezbarwny gr. 6 mm. Wymiary wiaty 6,12x1,18m.
	- piłkochwyty
	Dla bezpieczeństwa użytkowników planuje się wykonanie piłkochwytów za bramkami boiska. Piłkochwyty o wys. 6,0m wykonane z siatki bezwęzłowej polipropylenowej PP o grubości 5mm i o oczku 10x10cm Kolor zielony, obszycie wzmacniające na brzegach. Siatka odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiadać świadectwo niepalności oraz być obojętna fizjologicznie (atest PZH). Siatka rozwieszona na stalowych słupach nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Wzmocnienie siatki przepleceniem linką stalową ø4mm ocynkowaną w otulinie PCV, mocowaną do słupów co 2m, na wysokości piłkochwytu. Słupy nośne stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo ø76x3,6mm (RAL 6005) w rozstawie co 5m, słupy skrajne w rozstawie co 3m (wzmocnione zastrzałami). Zaprojektowano fundamenty pod słupy piłkochwytów z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x120cm.
	UWAGA: Przed wykonaniem nawierzchni boiska wykonać wszystkie elementy urządzeń znajdujących się w nawierzchni (fundamenty dla słupków, zakotwienie bramek itp. z typowymi gniazdami do mocowania).
	15. Rozbiórki
	Na terenie projektowanego boiska zlokalizowana jest infrastruktura techniczna kolidująca z lokalizacją boiska. Przed budową boiska należy:
	- wszystkie zwieńczenia studzienek dostosować do rzędnych projektowanego terenu
	- zdemontować istniejące bramki i obrzeża kolidujące z inwestycją
	- zdemontować istniejące piłkochwyty
	- demontaż i powtórny montaż nawierzchni kortu tenisowego kolidującej z projektowaną kanalizacja deszczową ( odcinek Sd4-Sd5)
	Elementy uzyskane stanowiące wartość materialną z rozbiórek należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.
	Teren wokół boiska, po wykonaniu rozbiórek i budowie boiska należy wyrównać i obsiać trawą.
	Na czas prowadzenia robot rozbiórkowych zabezpieczyć teren prowadzenia robot przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE ROZBIORKOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).
	16. Opis techniczny elementów i robót:
	16.1 Roboty przygotowawcze
	Oznakować zgodnie z wymogami BHP; dostarczyć sprzęt i maszyny do wykonywania prac budowlanych; zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie (drzewa), zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich.
	16.2 Roboty ziemne
	W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:
	- zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm
	- korytowanie pod podbudowę nawierzchni - do głębokości dalszych 45 cm tj. do poziomu posadowienia warstwy odsączającej;
	- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych
	- wykopy pod bloki fundamentowe słupów piłkochwytów, bramek
	17. Oddziaływanie na działki sąsiednie
	Projektowana budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie rości praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
	Projektowane boisko zgodnie z § 13.1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie powoduje przesłaniania innych obiektów zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych oraz niezabudowanych. Projektowane boisko zgodnie z § 60 oraz § 40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie powoduje zacieniania innych obiektów zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych.
	Boisko sportowe zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zapisami planu miejscowego. Nie ogranicza ani nie powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji sąsiedniej zabudowy oraz urządzeń budowlanych.
	Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami) obszar oddziaływania projektowanego boiska obejmuje działkę nr 6/3 w Kątach Wrocławskich.
	18. Wpływ inwestycji na środowisko
	19. Warunki ochrony przeciwpożarowej
	Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 ) oraz z § 226. ust. 1 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami) budowa obiektów sportowych jak bieżnia lekkoatletyczna, boiska i skocznie i rzutnie oraz budowa trybun nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
	20. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
	Inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
	-Zapotrzebowanie w wodę – z istniejącej instalacji wewnętrznej
	-Odprowadzenie wód opadowych - do istn. kanalizacji deszczowej
	-Brak zanieczyszczeń pyłowych i płynnych
	-Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych.
	-Obiekt nie wywiera ujemnego wpływy na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
	Przejęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.
	21. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu
	W efekcie założonego programu użytkowego projektowanego boiska piłkarskiego zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe - nie występują.
	21.Uwagi
	Autor dopuszcza nieistotne odstąpienie od projektu zgodne z art.36a ust.5a Prawa Budowlanego jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
	1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
	2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
	3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6 Prawa Budowlanego, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
	4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.”
	Projektant : mgr inż. arch. Marek Jedrysiak
	Opracował mgr inż. Tomasz Pękała
	BRANŻA SANITARNA
	1. Drenaż odwadniający:
	Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej na podbudowie przepuszczalnej poprzez przebudowę
	istniejącego systemu drenażu, który nie spełnia obecnie prawidłowo swojej funkcji.. Dla wyżej wymienionych obiektów odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie za pomocą drenażu podziemnego do zbiornika retencyjnego ZR, z którego zasilany będzie system nawadniania terenu boiska.
	Rury drenarskie DN80mm o długości L=25m każda, ułożone w poprzek boiska w równych odległościach, co 5m, ze spadkiem minimalnym i=0,3%. Woda spływa do przewodu zbiorczego DN125mm w ilości 2 szt. o długości L=84,6m każdy i spadku minimalnym i=0,5%. Na końcu kanałów zlokalizowane studnie rewizyjne Sd1,Sd2 o średnicy Ø425mm każda, tworzywowych, do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich. Klasy włazów żeliwnych D-400
	Woda z kanałów zbiorczych odprowadzana będzie do studni rewizyjnych Sd3,Sd4 o średnicy Ø1000mm każda, betonowych, następnie kanałem 200PVC o spadku minimalnym i=0,5% woda spływa do do zbiornika retencyjnego ZR. Zbiornik ZR w wersji przejezdnej. W zbiorniku znajduje się pompa zatapialna z pływakiem, informującym o poziomie wody w zbiorniku. Zbiornik połączony będzie ze studnią głębinową SW (o średnicy Ø160mm), będącą dodatkowym źródłem wody na cele nawadniania. System nawadniania zaprogramowany będzie tak by automatycznie nawadniać powierzchnię boiska. Automatyka sterująca wysyłać będzie sygnał do pomp w zależności od tego, czy w zbiorniku retencyjnym znajduje się woda i wtedy uruchamia pompę zatapialną w zbiorniku. W przypadku sygnału informującego o braku wody w zbiorniku retencyjnym automatyka wyśle sygnał do pompy zatapialnej w studni głębinowej aby to stamtąd zasilić system nawadniania.
	Budowę instalacji drenarskiej należy wykonać z rur drenarskich karbowanych PVC-U o średnicy Dn=80mm z minimalnym spadkiem 0,3% w stronę zbieracza głównego drenarskiego PVC-U o średnicy DN125 mm o minimalnym spadku i=0,5%.
	Włączenie rur drenarskich do zbieracza głównego należy wykonać poprzez trójniki drenarskie DN125/80mm.
	Po wykorytowaniu dna wykopu pod projektowane warstwy nawierzchni boiska należy przystąpić do wykonania wykopów liniowych pod poszczególne odcinki drenażu odwadniającego.
	Wody deszczowe odprowadzone będą poprzez projektowane studnie Sd3,Sd4,Sd5 o średnicy Ø1000mm każda, betonowych do zbiornika retencyjnego ZR następnie poprzez studzienkę Sd6 o średnicy Ø1000mm betonowej, do studni rewizyjnej Sd7 o średnicy Ø2000mm betonowej zlokalizowanej na istniejącej kanalizacji deszczowej kd 900.
	Rury drenażowe układać na głębokości min. 60cm (w punkcie początkowym drenażu) w obsypce filtracyjnej z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, otoczone materiałem filtracyjnym tj. geowłókniną 150g/m2, na wyrównanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni. Każdą rurę drenarską należy zakończyć korkiem o średnicy 80mm.
	Wszystkie materiały użyte do budowy obsypki, zasypki oraz podbudowy dla całej nawierzchni muszą spełniać wymagania jak dla warstw i kruszyw hydraulicznych wg przepisów budownictwa drogowego, tj. użyte materiały muszą mieć współczynnik wodoprzepuszczalności nie mniejszy niż k=8,0 m/dobę. Trasę prowadzenia projektowanego drenażu, średnice i spadki, pokazano na rysunkach. Układanie rur wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur.
	Zagęszczenie gruntu przy studzienkach 95% Proctora. Zwieńczenie studzienek klasy C250.
	UWAGA! Przed wykonaniem ostatniej warstwy nośnej boiska i nawierzchni, po osłonięciu warstwy filtracyjnych należy BEZWGLĘDNIE dokonać sprawdzenia wydajności układu drenarskiego oraz drożność poszczególnych sączków.
	2. Roboty ziemne, układanie kanałów i sekcji infiltracyjnych
	Rurociąg układać w wykopach suchych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Roboty ziemne związane z budową systemu drenarskiego wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-06050:1999, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 15 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 32 mm. Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy, co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała cześć zasypki wykopów nad obsypka należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzna projektu oraz technologia montażu tych rur.
	3. Zbiornik retencyjny ZR
	Pompa zatapialna o wydajności wymaganej na cele podlewania zieleni o mocy 4,9Kw. Opróżnianie zbiornika będzie odbywać się tylko przez instalację podlewania zieleni w czasie kiedy nie występują opady. W przypadku występowania ponad normatywnych opadów woda ze zbiornika odprowadzana będzie przewodem deszczowym do istniejącej kanalizacji deszczowej kd900 przewodem 200PVC. Na istniejącym kanale projektuje się studnie rewizyjną Sd7.
	4. Instalacja nawadniania
	4.1. Opis rozwiązania projektowego
	W celu utrzymania boiska o nawierzchni z trawy sztucznej w odpowiedniej jakości zaprojektowano na nim system nawodnieniowy boiska.
	Projekt nawadniania zakłada zastosowanie systemu automatycznego nawadniania, składającego się z sekcji zraszaczy wynurzalnych z murawy boiska. System obsługiwany będzie przez automatyczny sterownik sieciowy połączony z elektrozaworami. Instalacja elektrozaworów i sterownika w komorze pomp.
	Woda dla celów nawadniania boiska zapewniona z projektowanego zbiornika retencyjnego o poj. 52m3 który zasilany będzie w wodę będzie z dwóch źródeł - drenażu odwadniającego płytę boiska oraz w wypadku braku opadów zaprojektowano zasilanie uzupełniające z istniejącej studni głębinowej SW Ø160mm z pompą zatapialną o mocy ok.1,5kW, zasilana kablem YKYżo 3x4mm2.
	4.2 Zraszacze
	Projektuje się instalacje nawadniającą płytę stadionu poprzez wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przekładniowo – turbinowych typu EAGLE w łącznej ilości 20 sztuk, w tym 14 sztuk zraszaczy sektorowych w zakresie 40 – 360° typu EAGLE 950 E/28 oraz 6 sztuk zraszaczy pełno zakresowych w zakresie 360° typu EAGLE 900 E/60 wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed kontuzjami. Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiadają wbudowane zawory elektromagnetyczne.
	4.3 Sieć podziemna
	Zasilanie w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z podziemnego pierścienia wykonanego dookoła płyty boiska z rur polietylenowych PE Ø 63 – PN 10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu, wyposażony dodatkowo w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego. Całkowita długość sieci PE Ø 63 bez rurociągu zasilającego wynosić będzie około 600mb.
	4.4 Sterowanie
	Wzdłuż sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.
	Procesem sterowania systemu nawadniającego zarządzać będzie sterownik modularny typu ESP ME (20 sekcyjny) zamontowany w szafie sterowniczej do którego podłączone zostaną wszystkie zraszacze z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu z także sterownik do zaworu elektromagnetycznego sterującego napełnianiem zbiornika.Procesem sterowania systemem nawadniającym będzie sterownik systemowy zasilany napięciem 230/ 24 V umożliwiający podłączenie pojedynczych zraszaczy – zaworów elektromagnetycznych zapewniając kontrolę procesu nawadniania boiska.
	4.5 Ujęcie wody
	Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie instalacja wodociągowa PEHD 100 PN10 Ø63 wraz ze zbiornikiem magazynującym wodę do podlewania stadionu lekkoatletycznego o pojemności całkowitej V=52m3 o wymiarach D=8m, A=2,35m , H=3,6m.
	Zbiornik będzie pełnił funkcję retencji wód deszczowych, a w razie braku opadów napełniany będzie automatycznie za pomocą zaworu elektromagnetycznego zamontowanego w studzience wodomierzowej. Sterowanie zaworu odbywać się będzie poprzez czujniki poziomu wody w zbiorniku oraz regulator czasowy, który powoli napełniać zbiornik przed planowanym nawadnianiem boiska. Woda ze zbiornika pompowana będzie poprzez pompę wspomagającą Multi 55.7 o następujących parametrach:
	- wydajność: Q = 12,0 m3/h,
	- ciśnienie: P = 6,0 – 7,0 bara,
	- moc silnika: 4,0 – 5,0 KW,
	- podłączenie: 1 1” x 1 1”,
	Uwaga: Pompę należy zabezpieczyć przed suchobiegiem. Montaż pompy wykonać należy w szczelnej studni betonowej Ø 2500 lub innym pomieszczeniu zabezpieczającym armaturę przed wpływem warunków atmosferycznych. Parametry pompy 4,9 kW i 9A, 400V, pompa zasilana kablem YKYżo 5x6mm2.
	Przy zbiorniku zamontować ujecie wody.
	4.6 Parametry zraszaczy
	Zraszacze sektorowe z kątem pracy 40 – 3600 typu EAGLE 950 E/ 28 montowane poza linią autową boiska posiadają następujące parametry pracy:
	- promień zraszania 26,20 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
	- wydatek wody 10,72 m3/h,
	- intensywność opadu 36,0 mm/h.
	- wysokość obudowy: 34 cm,
	- średnica obudowy: 21 cm,
	- wysokość wynurzenia: 8,30 cm,
	- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,
	- podłączenie: 1 1”,
	- wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.
	Zraszacze pełno zakresowe z kątem pracy 3600 typu EAGLE 900 E/ 60 montowane w płycie boiska posiadają następujące parametry pracy:
	- promień zraszania 28,30 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
	- wydatek wody 11,56 m3/h,
	- intensywność opadu 16,00 mm/h,
	- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,
	- wysokośćobudowy: 34 cm,
	- średnica obudowy: 21 cm,
	- wysokość wynurzenia: 8,30 cm,
	- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,
	- podłączenie: 1 1”,
	- wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.
	4.7 Opisy i instrukcje
	Wszystkie sekcje muszą być ponumerowane w sposób trwały przy elektrozaworze. Wszystkie przewody niskoprądowe na początku (przy sterowniku) i na końcu (przy elektrozaworze) muszą mieć numer sekcji. Spisy sekcji wraz z graficzną mapką ich zasięgu muszą znajdować się przy odpowiednich sterownikach w komorze pompy.
	4.8 Konserwacja systemu
	Odwadnianie instalacji na okres zimowy.
	Po zakończeniu sezonu system nawadniający należy opróżnić z wody. Odwanianie instalacji należy przeprowadzać w następującej kolejności:
	1. Zakręcić zawór odcinający dopływ wody.
	2. Spuścić wodę z rurociągu głównego zasilającego zawory elektromagnetyczne.
	3. Podłączyć sprężarkę do przyłącza zlokalizowanego za zaworem odcinający dopływ wody.
	4. Włączyć sprężarkę w celu napompowania zbiornika (przy zamkniętych zaworach elektromagnetycznych).
	5. Odwadniać każdą sekcję osobno, otwierając zawór elektromagnetyczny, do momentu wydmuchania wody z najdalej położonego zraszacza w sekcji (2 – 3 powtórzenia). Po odwodnieniu zawory elektromagnetyczne pozostawić w pozycji zamkniętej.
	Przygotowanie systemu na zimę
	1. Ustawić sterownik w pozycji „OFF”.
	2. Zakręcić zawór odcinający dopływ wody.
	3. Oczyścić filtr siatkowy.
	4. Odwodnić instalację.
	Uruchomienie systemu na wiosnę
	1. Ustawić sterownik w pozycji „ON”. Wymienić baterię podtrzymującą pamięć i zegar.
	Sprawdzić program.
	2. Sprawdzić czujnik opadu deszczu.
	3. Otworzyć zawór odcinający dopływ wody.
	4. Skontrolować szczelność filtra siatkowego.
	5. Uruchomić każdą sekcję. Skontrolować i ewentualnie skorygować ustawienia zakresów działania zraszaczy.
	6. Skontrolować szczelność zaworów.
	4. Uwagi końcowe
	- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”.
	- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
	W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.
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