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3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  
 
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 
2013 poz. 1409 z późn. zm.), oświadczam, Ŝe: 
 

PROJEKT BUDOWLANY został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inz. arch. Anna Baran 
upr. konserw. Nr 1/94 z 1994.04.18 

upr. arch. UNF 2/47/84 W-ch z 1984.05.24 
              

 

InŜ. Marta Kołodziejczyk-Gancarska 

 
upr. nr 136/DOŚ/07 
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4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

4.1 INFORMACJA OGÓLNE. 
 

Obiekt: KOMPLEKS SPORTOWY    

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO – V – OBIEKTY SPORTOWE 

  

Adres: SMOLEC, ul. KOŚCIELNA, Gmina KĄTY WROCŁAWSKIE 

działka nr 81 

 

Inwestor: GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE, ul. Rynek-Ratusz 1 

   
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 
 

4.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy kompleksu spor-
towego zlokalizowanego w Smolcu przy ul. Kościelnej na dz. nr 81, gmina Kąty 
Wrocławskie. 

4.3 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie na działce Inwestora, 

a przewidziany obszar oddziaływania nie wykracza poza jej granice. 

4.4 KATEGORIA OBIEKTU 
Kategoria obiektu – V – obiekty sportowe 

4.5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działka przeznaczona pod inwestycje, jest działką przeznaczoną na rekreacje. 
Teren trawiasty z częścią utwardzoną przy wjeździe na posesje. Na działce znaj-
duje się boisko trawiaste do gry w piłkę noŜną z wyposaŜeniem podstawowym 
tj. dwie bramki, piłkochwyty za bramkami, dwie wiaty stalowe dla zawodników 
rezerwowych. W południowo-zachodniej części działki znajduje się jednokon-
dygnacyjny budynek szatniowy, murowany, z dachem dwuspadowym, kryty 
blachodachówką. 
Działka ogrodzona z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych. Dostęp do działki 
za pomocą furtek i bramy wjazdowej od ul. Kościelnej. 
Trybuny dla widzów zlokalizowane są na zewnętrznej części ulicy Kościelnej po-
za terenem Kompleksu Sportowego 
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Foto nr 1 – Widok na kompleks sportowy 
 

 
Foto nr 2 – Widok na bramę wjazdową na teren kompleksu 
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Foto nr 3 – Widok na budynek szatniowy 
 

 
Foto nr 4 – Widok na trybuny 
 



Strona 12 z 37 
 

 
Foto nr 5 – Widok na wiatę dla zawodników rezerwowych 
 

 
Foto nr 6 – Widok na piłkochwyt od strony budynku szatniowego 
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4.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Przebudowa Kompleksu Sportowego wraz z Zagospodarowaniem terenu w 

Smolcu ma w swoim zakresie: 

• Remont nawierzchni trawiastej boiska do gry w piłkę noŜną z budową 
systemu nawadniania murawy 

• Projektuje się boisko rekreacyjne - wielofunkcyjne o wymiarach 20,0x35,0 
m z nawierzchnią z trawy syntetycznej wypełnionej granulatem gumo-
wym i piaskiem kwarcowym i przekrojem daszkowym o obustronnym 
spadku 0,5% w kierunkach dłuŜszych boków. 

• Przebudowę ogrodzenia panelowego z przeniesieniem go na linie gra-
niczną działki oraz dostawienie piłkochwytów w obrębie boiska z trawy 
syntetycznej, budowa ogrodzenia odgradzającego kibiców o wysokości 
1.20 m wraz z niezbędnymi furtkami i bramami 

• Wykonanie oświetlenia boiska trawiastego 
• Budowa ciągów pieszo-jezdnych dla komunikacji wewnętrznej 
• Przeniesienie trybun zza drogi na teren Kompleksu 

• Remont elewacji budynku szatniowego 

Całość zadania naleŜy rozpatrywać łącznie dla rozwiązań wszystkich elemen-

tów zgodnie z częścią graficzną. 

4.6.1 Remont nawierzchni trawiastej 
W  ramach zadania projektowego przebudowy kompleksu sportowego jest re-

mont murawy boiska do gry w piłkę noŜną. 

W związku z brakiem dostatecznej ilości wody do sprawnego podlewania mu-
rawy i utrzymywania jej na odpowiednim poziomie wilgotnościowym, zrezygno-
wano z wykonania instalacji drenaŜowej boiska, co pozwoli - szczególnie w 
okresie wiosenno-letnim –na utrzymanie na dłuŜszy okres czasu wody w glebie. 
W zakresie niniejszego opracowania projektuje się wykonanie instalacji wodnej, 

zraszającej murawę. Przyłącze wody wg. odrębnego opracowania. 

4.6.1.1 Przygotowanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy ułoŜyć instalację zraszają-
cą. Następnie naleŜy wykonać warstwy odsączające i podbudowy zgodnie z 

odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. 

Kolejną czynnością jest przygotowanie gleby. Obowiązkowo naleŜy usuwać 
gruz, resztki wapna murarskiego, duŜe kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. 
Następnie naleŜy wyrównać teren, starając się pozostawić naturalną wierzchnią 
warstwę gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi być starannie spulchniona 
(przekopana), oczyszczona z chwastów. W przypadku terenu zaperzonego naj-
lepsze jest bronowanie metodą "na krzyŜ"' i wybieranie rozłogów chwastów wie-
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loletnich. MoŜna teŜ stosować herbicydy zwalczające uciąŜliwe „chwasty wielo-
letnie. Gleba powinna zawierać dostateczną ilość wilgoci. Grubość uprawnej 
warstwy gleby powinna  wynosić do 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm 
przy darniowaniu. Przy nawoŜeniu najlepiej uŜyć dobrego kompostu, następnie 
nawozów sztucznych, dawkowanych w zaleŜności od typu gleby, dokładnie 
przeorywując grunt na głębokość około 20 cm (ustalenie dawki nawozów oraz 
ich potrzebę naleŜy poprzedzić badaniem gleby oraz kaŜdorazowo określić przy 

współudziale inŜyniera ogrodnika). 

JeŜeli to moŜliwe cały teren nawozimy ziemią kompostową lub zwapnowaną 
popieczarkową, bądź teŜ mieszamy wierzchnią warstwę z torfem odkwaszonym 
bądź średnim (najlepiej powyŜej 20 litrów torfu na metr kwadratowy). Optymal-

ny udział części organicznych wynosi około 5% objętości podłoŜa. 

W naszym klimacie większość gruntów uprawnych jest uboga w wapno i w 
związku z tym mniej lub więcej zakwaszona. Wpływa to ujemnie na rozwój wy-
siewanych traw. W celu zmniejszenia kwasowości gleby o jednostkę pH ko-
nieczne jest wprowadzenie do 3000 kg/ha palonego wapna dawkowanego w 
przeciągu dwóch  lat. Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu wszelkich 
nawozów wapniowych są jesień i zima. Wysiane na wiosnę wapno naleŜy 
przeorać, aby umoŜliwić wprowadzenie do głębszych warstw gleby w celu 
spowodowania odkwaszenia. Do nawierzchni Do nawierzchni nowych dodaje 
się nawozy azotowe (saletrę amonową, siarczan amonu, saletrę sodową itp.), 

aby uzyskać szybki wzrost trawy i jej ciemnozieloną barwę. 

NaleŜy unikać zakopywania odpadów organicznych, Ŝwiru, kamieni na miejscu 
przyszłego trawnika. MoŜe to spowodować powstanie nierówności w miarę 
osiadania podłoŜa oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata. W 
przypadku układania trawy z rolki naleŜy równie starannie przygotować podło-
Ŝe. W przeciwnym wypadku ułoŜona trawa nie ukorzeni się prawidłowo i wy-
schnie po upływie kilku tygodni. Trawę z rolki moŜna nabyć u producenta, choć 

są trudności z nabyciem małych powierzchni. 

Optymalny odczyn podłoŜa przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. 
Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwa-

stów dwuliściennych. 

Kolejna waŜna czynność to wałowanie podłoŜa. Do tego celu najlepiej wyko-
rzystać walce napełniane wodą lub piaskiem. Po wałowaniu gleba powinna 
mieć czas na ułoŜenie się (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!).  Rozwijające się w 
tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. Roundup 

firmy  Monsanto. 

4.6.1.2 Siew 
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy 
tym grudki. Siew najlepiej wykonywać wiosną (w połowie kwietnia lub w maju), 
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w tydzień po nawoŜeniu i na drugi dzień po deszczu lub po specjalnym skropie-
niu nawierzchni. Sianie w innej porze - do września - jest moŜliwe przy stosowaniu 
odpowiedniej wilgotności boiska (badania wykazały, Ŝe na terenach o niskich 
opadach siew wykonany pod  koniec sierpnia daje lepsze wyniki niŜ na wio-
snę).Najlepszym terminem siewu jest kwiecień-maj (15IV-15V) oraz połowa 

sierpnia-połowa września. 

Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze względu na moŜliwość wymarz-
nięcia słabo zakorzenionego trawnika. Najlepszy scenariusz załoŜenia trawnika 
przewiduje przygotowanie podłoŜa jesienią, zniszczenie wyrośniętych chwastów 

wczesną wiosną i siew po połowie kwietnia. 

Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przy-
padku sztucznego zraszania naleŜy odczekać aŜ woda wniknie do głębszych 
warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona 

traw będą przylepiać się do grudek ziemi i nie będzie moŜliwe ich przykrycie. 

Glebę naleŜy zbronować i natychmiast obsiać. 

Siać moŜna ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zaw-
sze metodę krzyŜową pojedynczą lub podwójną (sianie w dwóch kierunkach). 
W przypadku dobrego przygotowania podłoŜa i optymalnych warunków ze-
wnętrznych norma wysiewu wynosi około 40 (30) metrów kwadratowych z 1 kg 
nasion traw. Siejemy na głębokość około 0,5-1 cm, grubość przekrycia nie moŜe 
przekraczać 2 cm, gdyŜ siewki mogą  nie przebić się do powierzchni. Po siewie 
nasiona naleŜy bezwzględnie przykryć ziemią: uŜywając kolczatki, spręŜystych 

grabi o płaskich zębach i bądź wałując teren. 

Ten ostatni sposób jest szczególnie polecany w przypadku siewu wiosennego, 
gdyŜ zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Nie moŜna zostawić 
nasion na powierzchni. Bez względu na to, czy wykonamy  wałowanie czy teŜ 
nie, wiele nasion zostanie zwianych przez wiatr, wymytych przez deszcz lub pod-
lewanie, lub po prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdzie. Powierzchnię ob-

sianego gruntu naleŜy ugnieść wałem o cięŜarze do 100 kg i szerokości 1 m. 

Ze względu na kłopoty z pielęgnowaniem nie naleŜy stosować mieszek składa-
jących się z jednego rodzaju lub z róŜnych odmian tego samego gatunku. 
Godne polecenia są mieszanki, w których zawartość rajgrasu nie przekracza 

30%, a pozostałych traw jest moŜliwie duŜo. 

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez 

producenta, a mającej zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych. 

NaleŜy przygotować mieszankę traw: 

- 15% kostrzewa czerwona, 

- 75% Ŝycica trwała w ramach minimum trzech odmian: 

o 10% Wiechlina łąkowa w ramach minimum dwóch odmian. Ilość 350 kg, 
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4.6.1.3 Pielęgnacja nawierzchni 
Utrzymanie trawnika: 

Obficie zraszany w okresie kiełkowania nowy trawnik nawozi się w 3-4 tygodnie 
po zasiewie, głównie saletrą (wapniową lub sodową), w ilości około 10 g/m2. 

Pierwsze koszenie następuje w 25H-30 dni po wysiewie trawy. 

Nowo zasiany trawnik moŜe być uŜytkowany po 17H-20 miesiącach od jego za-
łoŜenia. Trwała trawa powinna mieć korzenie wrośnięte na głębokość co naj-

mniej 10H-15 cm. 

Koszenie 

Koszenie to najwaŜniejszy zabieg pielęgnacyjny. Od jego staranności i regular-
ności, z jaką będzie przeprowadzany, zaleŜy w duŜym stopniu wygląd i jakość 

nawierzchni trawiastej. 

Wysokość koszenia - dla trawników uŜytkowych, przydomowych i sportowych 
optymalna wysokość - ze względu na wytrzymałość na deptanie, ścieranie i roz-
rywanie darni - to ok. 3,5 cm., dla murawy piłkarskiej to 2,7 cm przy zachowaniu 
odpowiedniej wilgotności podłoŜa ( zbyt krótka murawa, doprowadza do szyb-

kiej utraty wilgotności podłoŜa i filcu murawy) 

Pierwsze koszenie -Wykonujemy je wtedy, gdy trawa osiągnie wysokość 8 -10 
cm. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe kosimy wówczas powyŜej tej wysokości, którą 
chcemy ostatecznie uzyskać. Gdy chcemy kosić na wysokość 3,5 cm, to pierw-
sze koszenie naleŜy wykonać na około 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5 cm. Na 
parę dni przed pierwszym koszeniem (koniecznie teŜ po nim) warto zwałować 
trawę lekkim wałem, w celu dociśnięcia młodych roślin. Przez cały rok naleŜy 
utrzymywać jednakową wysokość koszenia. Zapewni to, przy regularności tego 

zabiegu, najlepszy wygląd nawierzchni. 

Koszenie na wysokość 2,7 cm naleŜy wykonać przed zawodami sportowymi. 

Częstotliwość koszenia - Wygląd trawnika zaleŜy raczej od częstotliwości niŜ od 
wysokości koszenia. Lepiej jest kosić wyŜej i częściej, niŜ niŜej (2 cm) i rzadziej. Nie 
moŜna dopuścić do tego, aby wysokość trawy   przekroczyła 10 cm. Ten fakt 
jest często lekcewaŜony przez niedoświadczonych ogrodników. Częstotliwość 

koszenia zaleŜy od: 

- pory roku - największe przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potem 
w sierpniu, 

- nawoŜenia - trawnik prawidłowo nawoŜony powinien rosnąć mniej więcej 
z jednakową siłą przez cały sezon, pod warunkiem, Ŝe jest systematycznie 
nawadniany, 

- nawadniania - trawnik nawadniany rośnie cały rok, przez co zachowuje 
swoją zieloną barwę, w przeciwieństwie do nienawadnianego, który Ŝółk-
nie i zamiera, 
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- składu mieszanki - najszybciej rosną rajgrasy. O wiele wolniej niŜ rajgrasy, 

odrastają po cięciu Kostrzewy i mietlice. 

NaleŜy przyjąć za poŜądane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodniu. W 
przypadku suchego i upalnego lata trawę naleŜy kosić wyŜej niŜ zwykle o 2 cm i 

ograniczyć częstotliwość koszenia. 

Pozostawianie ściętej trawy - Skoszona trawa powinna być natychmiast usuwa-

na.  

Przygotowanie do koszenia 

Najlepiej kosić trawę o suchych liściach. Jest to szczególnie waŜne, gdy jej nie 
zbieramy. Całą powierzchnię naleŜy oczyścić z kamieni i gałęzi. Kierunek trzeba 
tak zaplanować, by w czasie koszenia nie trzeba było go zmieniać. Następne 
koszenie naleŜy wykonać pod kątem prostym do poprzedniego. NaleŜy pamię-

tać o właściwym przygotowaniu kosiarki: 

- nóŜ powinien być naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie będzie cięta, 
lecz rozrywana, 

- paliwo naleŜy nalać przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkodzić 
trawy, 

- ustawić odpowiednią wysokość cięcia. 

Kosiarki 

Do ścinania trawy słuŜą rozmaite narzędzia: kosa, noŜyce do trawy, kosiarki Ŝył-

kowe, rotacyjne i wrzecionowe. 

Kosiarki wrzecionowe - oferują nam najwyŜszą jakość cięcia. Przy prawidłowej 
regulacji liście są bardzo dokładnie cięte, istnieje moŜliwość bardzo niskiego 
cięcia (do 2,25 cm). Nie nadają się do koszenia wysokiej trawy (często juŜ po-

wyŜej 5 cm). 

Kosiarki rotacyjne - powszechnie stosowane, o prostej budowie i obsłudze. Po-
siadają one jednak istotne wady: liście nie są cięte, lecz rozrywane, nóŜ nie tnie 
traw na jednakowej wysokości, poniewaŜ wiruje w  stałym oddaleniu w stosunku 

do kół, a nie do podłoŜa. 

Kosiarki na poduszce powietrznej - kosiarki bezkołowe, utrzymujące się nad po-

wierzchnią trawnika dzięki dmuchawie, umieszczonej nad wirującym noŜem. 

Kosiarki Ŝyłkowe - najlepiej uŜywać tylko do dokaszania brzegów trawników i 
wokół drzew, a takŜe w miejscach, do których nie dotrzemy naszą duŜą kosiar-

ką. Podobne zastosowanie mają noŜyce do trawy. 

Wielkość i typ kosiarki musimy dobrać do powierzchni i ukształtowania terenu. 

Kosiarki elektryczne są najpopularniejszym typem. Niepraktyczne w duŜych 
ogrodach, na duŜych powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanym 

kształcie. 
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Kosiarki spalinowe - Dla duŜych nawierzchni najlepiej stosować kosiarki z wła-

snym napędem. 

Mikrociągniki - kosiarki samobieŜne zapewniają największy komfort pracy. UŜy-
wanie ich do koszenia nawierzchni o duŜych powierzchniach. Pozwalają na 
znaczne skrócenie czasu koszenia w porównaniu do pozostałych. Wygodniejsze 
i szybsze koszenie sprzyja regularnemu i częstemu przycinaniu darni, co wyraźnie 
wpływa na poprawę wyglądu trawnika. Łopatka lub obcinacz rotacyjny do 

brzegów trawnika. 

NawoŜenie 

Po koszeniu najwaŜniejszym i najczęściej zaniedbywanym zabiegiem pielęgna-
cyjnym jest nawoŜenie. Jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju ro-
ślin. Wykonywać je powinno się 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając 
od końca marca. NaleŜy uŜywać mieszanek nawozowych wieloskładnikowych 
przeznaczonych pod trawniki lub posłuŜyć się nawozem dolistnym np. doskona-
łym nawozem ProGrasS w płynie (bardzo dobry szczególnie przy potrzebie szyb-
kiego zazielenienia trawnika wiosną). W przypadku nawozów stałych nie nigdy 
wolno nawozić mokrego trawnika, gdyŜ spowoduje to przyklejanie się nawozu 
do trawy i przypalenie roślin. JeŜeli nawoŜono trawnik mokry nawozem stałym, 
naleŜy po nawoŜeniu trawnik bardzo dokładnie podlać. NaleŜy uwaŜać równieŜ 
na nawoŜenie nawozami wolnodziałającymi (typ Osmocote) - nie stosować ich 

zbyt późno oraz nie dopuszczajmy do przeschnięcia trawnika. 

NiezaleŜnie od instrukcji stosowania nawozu nie naleŜy nawozić później niŜ do 
połowy sierpnia! Zbyt późne nawoŜenie nawozami zawierającymi duŜe dawki 
azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności! Podczas suszy równieŜ ogra-

niczamy nawoŜenie. 

Do wysiewania nawozów najlepiej uŜyć siewnika. Kolejne przejazdy naleŜy wy-
konywać bardzo starannie, Ŝeby  nie było miejsc podwójnie obsianych, a takŜe 
pozbawionych nawozów. MoŜna równieŜ nawozy  rozsiewać ręcznie. Odmie-
rzoną dawkę naleŜy podzielić na dwie części i wysiać je w dwóch krzyŜujących 

się kierunkach. 

Nawóz pod zasiew i po 2 tygodniach 

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz ma-
gnez (sugerowana zawartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki 
pokarmowe wyraŜona w przeliczeniu na procentową wagową zawartość 
składników mineralnych 12-6-9+3MgO) Zaoferowany produkt musi zapewnić 
taki sam skład kaŜdej granulki. Typ Sportmaster Confert lub równowaŜny - ilość 

500 kg 
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Nawadnianie 

Nawadnianie powinno być oszczędne, ale takie, aby woda przenikała na 
głębokość około 20 cm (tj. na głębokość zakorzenienia się traw). Zaleca się 
zraszanie trawników codziennie - najlepiej późnym wieczorem lub bardzo 

wczesnym rankiem. 

Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie wynosi (sięga 2-3-4 litrów 
na metr kwadratowy) ZaleŜy to od gatunku traw, temperatury, nasłonecznie-
nia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wodę moŜe być 
róŜne, zaleŜy bowiem od grubości darni, głębokości systemu korzeniowego, 
wysokości koszenia i sposobu uŜytkowania trawnika. Gatunki traw o wąskich 
liściach (np. kostrzewa czerwona lub owcza) zuŜywają mniej wody niŜ szero-
kolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowanie na wodę jest największe w cza-

sie największych przyrostów masy traw (wiosną i późnym latem). 

JuŜ po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawnik nale-
Ŝy nawadniać, gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie 
większymi niŜ 5 litrów na metr kwadratowy podłoŜa w ciągu godziny. Szcze-

gólnie naleŜy uwaŜać na ryzyko przelania i zgnicia traw na glebach cięŜszych. 

Podczas upałów młody trawnik naleŜy podlewać często, nawet dwa razy 
dziennie. Starszy rzadziej, ale  większymi dawkami. Nawadnianie, które nawilŜa 
glebę płytko, do głębokości 1 - 2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. 
Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania głębiej połoŜo-

nych. 

W przypadku trawników bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podle-
wamy częściej, lecz małymi dawkami  ze względu na małe ilości jednorazo-
wo wiązanej wody (ten sposób jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet 

większe dawki wody na glebach lŜejszych nie są niebezpieczne. 

Przy podlewaniu gleba powinna być zwilŜona na głębokość około 10-15cm, 
gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głę-
bokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik 

bardzo wraŜliwym na suszę. 

Prędkość, z jaką woda wsiąka w glebę, zaleŜy od typu gleby i stopnia jej wil-
gotności. Ta sama dawka wody, która na glebie piaszczystej w ciągu godziny 
dotrze do głębokości 30 cm, na gliniastej dotrze do 5 cm, a do głębokości 10 
- 15 cm dotrze dopiero po 12 godzinach. Czasami na lekkich glebach pod-
czas upalnego lata, w warunkach stałego nawadniania, mogą powstawać 
obszary suchej, zŜółkniętej trawy. Ziemia w tych miejscach jest bardzo sucha. 
Granica między wyschniętą, a bujnie zieloną trawą jest wyraźna. Jest to tzw. 

efekt hydrofobowy. Pierwszy deszcz zwykle likwiduje ten kłopot. 
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JeŜeli trawnik choruje, nie naleŜy podlewać go wieczorem, lecz rano, tak, aby 
woda na źdźbłach mogła szybko wyschnąć. Podlewanie zimną wodą nie jest 
niebezpieczne dla roślin, wbrew obiegowym opiniom na ten temat. Nie zano-
towano równieŜ przypadków oparzeń źdźbeł (efektu soczewek w kroplach 
wody) przy podlewaniu trawnika w południe. Wręcz przeciwnie- podlewanie 
w godzinach południowych pomaga schłodzić rośliny, choć jest nieekono-
miczne ze względy na straty parującej wody. W przypadku wody zaŜelazionej 
lub zawapnionej podlewanie w godzinach południowych moŜe spowodo-
wać powstanie na roślinach trudno usuwalnych, szpecących osadów (doty-

czy to tylko niektórych rejonów naszego kraju). 

ZałoŜenia projektowe do instalacji zraszającej 

Projektuje się  instalację wodociągową zewnętrzną zasilającą wykonaną z rur 
PEHD 100 SDR 17, PN 10 o średnicy Ø110 . Wykonawca sprawdzi na etapie 
budowy sposób włączenia do sieci oraz punkt pomiarowy wody, w razie ko-
nieczności wykonać nową studnię wodomierzową.  Instalację dla nawadnia-
nia kompleksu,  projektuje się z rur PEHD 100 PN10 Ø 75 i 63.  Podlicznik wody 

wraz z armaturą projektuje się umieścić w studni wodociągowej Ø1500 SW.  

Przyłącze wody wykonać wg. odrębnego opracowania 

Instalacja nawadniania 

Do zasilenia instalacji nawadniania projektuje się włączenie do instalacji wo-

dociągowej za węzłem wodomierzowym i hydroforowym 

Instalację dla nawadniania boiska, oraz zaworów czerpalnych do utrzymania 

powierzchni zielonych projektuje się z rur PEHD 100 PN10 Ø75 i 63. 

Projektuje się instalacje nawadniającą płytę boiska poprzez  wykorzystanie 
wynurzalnych zraszaczy przekładniowo – turbinowych typu EAGLE w łącznej 
ilości 15 sztuk, w tym 12 sztuk zraszaczy sektorowych w zakresie 40 – 3600 typu 
EAGLE 950 E oraz 3 sztuk zraszaczy pełno zakresowych w zakresie 3600  typu 
EAGLE 900 E wyposaŜonych w specjalną pokrywę z kauczuku i sztucznej tra-
wy, chroniąca zawodników przed kontuzjami. 
Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiadać będą wbudowane zawory elektro-
magnetyczne. 

Sieć podziemna 

Zasilanie w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z podziem-
nego pierścienia wykonanego dookoła płyty boiska z rur polietylenowych PE 
Ø 75 i 63 – PN 10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniŜej po-
wierzchni terenu, wyposaŜony dodatkowo w zawór spustowy umoŜliwiający 

odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego.  

Sterowanie 
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WzdłuŜ sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie kaŜ-
dego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. 
Procesem sterowania systemu nawadniającego zarządzać będzie sterownik 
modularny typu ESP ME (15 sekcyjny) zamontowany w szafie sterowniczej do 
którego podłączone zostaną wszystkie zraszacze z zaworami elektromagne-
tycznymi oraz czujnik opadu deszczu z takŜe sterownik do zaworu elektroma-
gnetycznego sterujacego napełnianiem zbiornika. 
Procesem sterowania systemem nawadniającym będzie sterownik systemowy 
zasilany napięciem 230/ 24 V umoŜliwiający podłączenie pojedynczych zra-
szaczy – zaworów elektromagnetycznych zapewniając kontrolę procesu na-
wadniania boiska. 

Parametry zraszaczy  

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

ne 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 ½”, 

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

wane 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 

przedkontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- wysokość obudowy: 34 cm, 

- średnica obudowy: 21 cm, 

- wysokość wynurzenia: 8,30 cm, 

- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm, 

- podłączenie: 1 ½”, 

- wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W. 
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4.6.1.4 Napowietrzanie - aeracja i wertykulacja 
Te dwie techniki słuŜą intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiększają ela-
styczność trawnika rozluźniają podłoŜe, sprzyjają powstawaniu nowych rozło-
gów, pobudzają trawy do krzewienia, poprawiają wykorzystanie nawozów, 
co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, wyrównanego i elastycznego 
trawnika. Przeprowadza się, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (wiosną), w 
celu pobudzenia traw do wzrostu sieni), i później (wczesną jesienią) podczas 
sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rośliny płytko ukorzenione 
utrudniają właściwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbędne do Ŝycia 

(pochłaniają światło, wodę i składniki odŜywcze). 

Aeracja, polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby 
(do około 8-15cm), w odstępach co 30H-40 cm. MoŜna ją wykonać widłami 
amerykańskimi, walcem z załoŜonymi kolcami, rurek wycinających i wyjmują-
cych kawałki trawy wraz z podłoŜem bądź specjalnymi butami z kolcami np. z 

programu ProGrasS. Powstałe otwory napełnia się piaskiem lub luźną ziemią. 

Wertykulacja (pionowe cięcie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3-
6cm) za pomocy noŜy a przy okazji usuwanie mchów i pilśni. W celu wyrówna 
powierzchni moŜna przeprowadzić wałowanie. JeŜeli podłoŜe nawierzchni 
jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje się dłuŜej niŜ 
na pozostałej powierzchni trawnika, to konieczne jest przeprowadzenie aera-
cji lub wertykulacji. MoŜna ją wykonać za pomocą noŜy umieszczonych na 
wirujących bębnach. W handlu dostępne są teŜ wertykulatory na kółkach np. 
firmy Gardena oraz kosiarki sprzęŜone z walcem wertykulatora. Przed zabie-
giem glebę naleŜy nawodnić, trawnik  skosić na wysokość 2 cm, (gdy obe-
schną liście) i wygrabić. Maksymalna głębokość wertykulacji wynosi 5 - 7 cm. 
Nakłucia prowadzimy w odstępach, co 15 - 20 cm. Otwory wypełniamy czy-

stym piaskiem lub piaszczystą, przepuszczalną ziemią. 

Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskowanie bądź posypanie mura-

wy torfem odkwaszonym. 

4.6.1.5 Piaskowanie 
Piaskowanie ma na celu rozluźnienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudze-

nie traw do krzewienia, do powstawania nowych korzeni, rozłogów i pędów... 

Pasek przedostając się z powierzchni trawnika do warstwy nośnej rozluźnia ją, 
poprawia napowietrzenie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. 
Poprawia teŜ przesiąkliwość gruntu, trawnik staje się bardziej elastyczny. Po-
nadto piasek wypełnia małe wklęśnięcia, tym samym wyrównuje powierzch-
nię trawnika. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem średnioziarnistym 0,5 - 0,6 
mm, bez kamieni. Piasek powinien być suchy, poniewaŜ wilgotny nie daje się 

równomiernie rozprowadzić. 
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4.6.1.6 Wałowanie 
Jest podstawowym zabiegiem, który ma na celu wyrównanie powierzchni i 
pobudzenie trawy do krzewienia. Skład warstwy nośnej bardzo ogranicza 
częstość wałowania. PodłoŜe luźne, przepuszczalne, moŜemy i powinniśmy 
wałować częściej, cięŜkie rzadziej, poniewaŜ zachodzi obawa jego zbicia, 
ograniczenia przepuszczalności, a co za tym idzie dostępu wody i powietrza 
do korzeni. Wałowanie naleŜy wykonać w dwóch prostopadłych kierunkach, 
"na krzyŜ". Przejazdy powinny być wykonywane bez dłuŜszego zatrzymywania 
w jednym miejscu. Nawroty, jeŜeli to moŜliwe, trzeba robić poza trawnikiem 
lub bardzo łagodnie w jego obrębie tak, aby nie rozerwać darni. Wałowanie 
naleŜy przeprowadzić wałem o masie 70 do 300 kg, przy szerokości roboczej 
około 100 cm. CięŜar wału musi być dostosowany do plastyczności trawnika. 
Skuteczność i powodzenie tego zabiegu będą zaleŜały od wybrania odpo-
wiedniej pory. Gleba nie moŜe być zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej struktu-
rę. UŜywając cięŜkiego wału na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozry-
wanie darni i głębokie wgniecenia. Przeprowadzanie wałowania jest ko-
nieczne na pewno raz w roku - wczesną wiosną, by docisnąć kępy traw wy-
sadzone przez mróz. Trawniki intensywnie eksploatowane, z duŜą ilością 
dŜdŜownic, naleŜy wałować częściej, nawet raz w miesiącu. WaŜne jest wa-
łowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to 
dociśnięcie młodych roślin, kiedy są jeszcze słabo zakorzenione. Najlepiej do 

tego celu uŜyć lekkiego wału o cięŜarze do 50 kg. 

4.6.1.7 Odchwaszczanie 
Zakładając trawnik naleŜy poświęcić duŜą uwagę na usunięcie dotychczas 
rosnących tam chwastów. Po wzejściu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu 
palowym np. uciąŜliwe osty (ostroŜeń polny) usuwamy razem z korzeniem 

specjalną rurko-łopatką (np. art. 3563 Gardena). 

4.6.1.8 Grabienie. 
Grabienie jest konieczne dla „przeczesania" sfilcowanej trawy oraz „szczot-
kowanie" dla przesunięcia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawę do 
gruntu. Grabienie pozwala równieŜ na usuwanie z trawnika większych zanie-
czyszczeń: liści, fragmentów organicznych, śmieci. Na trawnikach gazono-
wych zaleca się zgrabianie trawy, która pozostaje po kosiarkach z bocznym 
wyrzutem. Do grabienia trawy powinno uŜywać się specjalnie wyprofilowa-

nych grabi. 

4.6.1.9 Wapnowanie 
Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podłoŜa i polepszenie wzrostu trawy. 
Ułatwia walkę m.in. z mchem i skrzypami rosnącymi wśród trawy. Wapnowa-
nie małymi dawkami moŜemy przeprowadzić praktycznie o kaŜdej porze ro-
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ku, choć najlepiej wybrać okres powegetacyjny - jesienny. Większe dawki sto-
sujemy na glebach cięŜszych i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Sto-
sować moŜna tylko łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kreda. Do 
pogłównego wapnowania trawnika nie nadają się nawozy tlenkowe (wapno 
budowlane palone i gaszone). Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikają 
do głębszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca się wapnowania corocz-
nego, lecz w odstępie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia 
jej strukturę  i wpływa na lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez 

trawy. 

4.6.1.10 Problemy z trawnikiem 
Gwarancja uzyskania właściwej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie 
przygotowanie podłoŜa. Nie mniej waŜne jest stosowanie prawidłowych za-
biegów pielęgnacyjnych: koszenia, wertykulacji, nawoŜenia i nawadniania. W 
przypadku zauwaŜenia problemów z murawą naleŜy przede wszystkim zasto-
sować standardowe zabiegi utrzymania trawnika. JeŜeli na trawniku dostrze-
gamy objawy choroby, to, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu naleŜy zbierać i 
wywozić skoszoną trawę lub kosić kosiarką z koszem. JeŜeli trawnik choruje, 
nie  naleŜy podlewać go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda na źdźbłach 

mogła szybko wyschnąć. 

4.6.2 Budowa boiska z trawy syntetycznej 
W północnej części działki projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

z trawy syntetycznej o wysokości 60 mm  

W obrębie projektowanej nawierzchni planuje się zlokalizować się 2 boiska: 

• boisko do piłki noŜnej - niewymiarowe 

• boisko do siatkówki. 

Podbudowę boiska projektuje się jako dynamiczną na bazie kruszywa ka-
miennego zgodnie z konstrukcją opisaną w dalszej części opracowania oraz 
w części graficznej. Projektowana nawierzchnia  z trawy syntetycznej, musi 
spełniać kryteria zawarte w opisie technicznym oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. WyposaŜenie boiska stanowią: dwie 
bramki aluminiowe 3x2m do piłki ręcznej montowane w tulajach zabudowa-
nych w konstrukcji nawierzchni – istniejące, przeniesione z północnej części 
działki, słupki montowane w tulejach do mocowania siatki do gry w piłkę siat-
kową, oraz zestawy słupów do koszykówki - istniejące. 
Odwodnienie boiska zaprojektowano poprzez: 
a) spadki poprzeczne nawierzchni o wartości 0,5 %  
Całość boisk ograniczona zostanie obrzeŜem betonowym 8/30/100cm na ła-
wie betonowej.  
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Projektowane nawierzchnie utwardzone dojść pieszych – chodników, wyko-
nać z kostki betonowej wzdłuŜ krawędzi boiska w sposób zgodny z częścią 

graficzną dokumentacji.  

UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Projektowaną charakterystykę wysokościową nowoprojektowanych na-
wierzchni dostosować do obecnego ukształtowania i zagospodarowania te-
renu. Ewentualne korekty w ukształtowaniu naleŜy wykonać w sposób za-
pewniający płynne połączenie istniejących i projektowanych elementów za-
gospodarowania oraz gwarantujący zachowanie warunków bezpiecznego 

uŜytkowania.     

W miejscach zadarnionych usunąć ziemię urodzajną. Nadmiar zebranego 
humusu odwieźć poza obręb inwestycji i zabezpieczyć zgodnie ze wskaza-
niem zamawiającego. Pozostałą część odłoŜyć w obrębie placu budowy do 
czasu ponownego uŜycia w ramach czynności porządkowania i zagospoda-

rowania terenu po zakończeniu robót budowlanych.  

Układ konstrukcyjny nawierzchni boisk określono w części opisowej oraz                      

w części graficznej niniejszego opracowania. 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ze względu na kolizje elementów małej architektury z projektowaną lokaliza-

cją boiska rekreacyjnego, naleŜy je przenieść zgodnie z częścią graficzą. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE: 

• demontaŜ urządzeń sportowych: 2 bramki do piłki ręcznej, 
• zdjęcie humusu z nawierzchni gruntowo-trawiastej  
• rozbiórka podbudowy, warstwa ok. 30 cm na powierzchni z wywozem na 

wysypisko i utylizacją, 

PODBUDOWA  

• istniejące podłoŜe gruntowe wykorytowane do poziomu min. 0,5 m poni-
Ŝej projektowanego poziomu nawierzchni, wyrównane i dogęszczone 

• warstwa odsączająca z piasku frakcji 0,1-2 mm grub. 10 cm 
• warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa łamanego – niesort frakcji 0-31,5 

grub. 12 cm; ( Is ≥ 0,98) 
• warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa łamanego frakcji 8-16 mm grub. 

8 cm; ( Is ≥ 0,98); 
• podbudowa z kruszywa łamanego / warstwa wyrównująca / - miał ka-

mienny frakcji 0,1-5 mm grub.  3-4 cm; ( Is ≥ 0,98). 

NAWIERZCHNIA  

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości 60 mm, w oparciu o 
recepturę producenta i deklarację właściwości uŜytkowych potwierdzająca 
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zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium ( np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) wg następują-

cych parametrów: 

• wysokość włókna: 60 mm 
• typ włókna: monofil 
• rodzaj włókna: 100% polietylen 
• Dtex: min 13.000 dtex 
• Grubość kaŜdego włókna: min. 650 mikronów 
• Ilość włókien: min. 102.000/m2 
• Waga całkowita: min 2.400 g/m2 
• Kształt włókna: X 
• Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą 

min. 80 N/100 mm 
• Siła potrzebna do wyrywania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 

N 
• Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilości zgodnej z bada-

niem laboratoryjnej 

Obramowania nawierzchni o róŜnym przeznaczeniu wykonać za pomocą 
obrzeŜy betonowych 8x30 cm układanych na ławie z betonu - C12/15 posa-
dowionej na betonie podkładowym C8/10. 
ObrzeŜe betonowe zabezpieczające obwodowo boisko wielofunkcyjne wy-
kończyć nakładką gumową!!! 
Na powierzchni boiska wyprofilować spadki o wartościach zgodnych z czę-
ścią graficzną dokumentacji. 

Projektowana kolorystyka: 

• Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego - w kolorze zielo-
nym . 

• Wyznaczenie linii dla pól gry wg regulaminów poszczególnych dyscyplin 
sportowych. Linie boisk o szer. 5 cm: 
− boisko do siatkówki w kolorze białym 

− boisko do gry w piłkę noŜną w kolorze Ŝółtym. 

4.6.3 Ciągi pieszo-jezdne, podbudowa pod trybuny: 
Planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej gr. 6 i 8cm 
(zgodnie z częścią graficzną). Nawierzchnie naleŜy wykonać z kostki betono-
wej typu "Holland" (cegiełka, prostokąt) koloru szarego. Odwodnienie na-
wierzchni za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłuŜnych bezpo-

średnio na tereny zielone.  

Jako ograniczniki nawierzchni  naleŜy zastosować obrzeŜa betonowe 
8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i podsypce 
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piaskowej min. 10cm, przy wjeździe krawęŜnik drogowy 15x30x100cm. Kra-
węŜniki i obrzeŜa naleŜy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (B15) i podsypce piaskowej min. 10cm.  

Układ warstw podbudowy z kostki gr. 6cm: 

- Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm 
- Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 8cm,  
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 15cm, 
- Piasek średnioziarnisty, gr. 20cm po zagęszczeniu do Is≥0,99, 
- Nasyp z podsypki piaszczysto-Ŝwirowej zagęszczony do Is≥0,98 wykona-

ny do głębokości rodzimego gruntu nośnego tj. do poziomu ok. 
188,30mn.p.m.  

- Sprofilowane istniejące, nośne podłoŜe gruntowe z pospółki, zagęsz-

czone do Id>0,8  

Układ warstw podbudowy z kostki gr. 8cm: 

- Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm 
- Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 8cm,  
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 15cm, 
- Piasek średnioziarnisty, gr. 20cm po zagęszczeniu do Is≥0,99, 
- Nasyp z podsypki piaszczysto-Ŝwirowej zagęszczony do Is≥0,98 wykona-

ny do głębokości rodzimego gruntu nośnego tj. do poziomu ok. 
188,30mn.p.m.  

- Sprofilowane istniejące, nośne podłoŜe gruntowe z pospółki, zagęsz-

czone do Id>0,8  

4.6.4 Trybuny przestawne 
Projektuje się przeniesienie istniejących trybun połoŜonych poza obrębem in-

westycji, na teren kompleksu sportowego.  

Trybuny naleŜy montować w miejscu wskazanym w części graficznej, na pod-

budowie z kostki betonowej gr 8 cm.  

Uszkodzone elementy trybun, siedzisk naleŜy wymienić. 

4.6.5 Ogrodzenie 

4.6.5.1 Istniejące ogrodzenie 
Istniejące ogrodzenie panelowe pozostawia się bez zmian, jedynie w części 

od ul. Kościelnej naleŜy skorygować i ustawić na granicy działki. 

Uszkodzone elementy naleŜy wymienić z zachowaniem parametrów elemen-

tów pierwotnych 



Strona 28 z 37 
 

4.6.5.2 Ogrodzenie przy boisku 
Planuje się wygrodzenie widowni od boiska ogrodzeniem stalowym, panelo-
wym wys. 1,2m. Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w całości ocyn-

kowane i lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit.  

Parametry projektowanego ogrodzenia: 

- panel 2D wysokości 1,2m i szerokości 2,5 m, pręt pionowy 5 mm, pręty po-

ziome  2x6 mm, oko 50x200 mm, 

- słupek o profilu 60x40x1,4mm dł. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m, 

- akcesoria montaŜowe, 

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny 

grafit 

- fundamenty punktowe fi 300mm, głębokość 1000mm, beton C15/20 (B20) 

Furtka, 1,0x 1,2m, w ramie 40x40 mm, wypełnienie panelem spawanym, oko 
50x200 mm, pręty pionowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, furka zamy-
kana na zamek/klamka/wkładka GERDA, 3 klucze, słup furtkowy 60x60x3 mm, 

dł. 2 m całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor Ŝółty RAL1028. 

Brama dwuskrzydłowa, 5,0 x 1,20 m, rama 60x40 mm, wypełnienie panelem 
spawanym, oko 50x200 mm, pionowo pręt fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 
mm, zamykana na zamek/klamka/wkładka GERDA, 3 klucze, dolna blokada 
skrzydła, słup bramowy 80x80x3 mm, dł. 2 m, całość ocynkowana i malowa 

proszkowo na kolor Ŝółty RAL1028. 

4.6.5.3 Piłkochwyty 
Istniejące piłkochwyty pozostawia się bez zmian, jedynie naleŜy poddać je 
korekcie w związku ze zmianą połoŜenia boiska. NaleŜy poddać je przeglą-

dowi, wymienić zaczepy i „karabinki” mocowania siatki.  

W części nowoprojektowanego boiska projektuje się nowe piłkochwyty. 

MontaŜ piłkochwytów systemowych, słupy fi 76,1  i siatka w kolorze zielonym, 

o wysokości zgodnie z częścią graficzną. 

Kolejność wykonania robót przy montaŜu piłkochwytów: 

• wykonanie fundamentów pod słupy, 
• montaŜ słupów systemowych (stalowych fi 76,1), w rozstawie co 5m; 

skrajne słupy co 3 m wzmocnione zastrzałami; słupy osadzić w funda-
mentach systemowych 

• montaŜ siatki polipropylenowej wraz z naciągiem: 
• siatka polipropylenowa, nie zbrojona o wymiarach oczek 4,5x4,5cm, 

bezwęzłowa, grubość splotu 5 mm, mocowanie siatek do słupów za 
pomocą plastikowych łączników systemowych, co 50 cm; 
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• zawieszenie siatek do linek stalowych naciągniętych śrubami rzymskimi, 
rozpiętych na górze i na dole piłkochwytu oraz w środku co 2m. Kara-
bińczyki, zwłaszcza dolne, nie powinny się łatwo odpinać. Siatka nie 
powinna luźno zwisać, lecz powinna być  naciągnięta, we wszystkich 
kierunkach. 

• wzmocnienie siatki przepleceniem linką stalową Ø 4 mm ocynkowaną, 
w otulinie PCV, mocowaną do słupów co 2 m, na wysokości piłkochwy-
tu. Brzegi siatek zabezpieczone przed przecieraniem się linką stalową 
wplecioną w brzeg siatki i naciągniętą. 

• uchwyty mocujące linkę stalową do słupów powinny mieć wyokrąglo-
ne krawędzie, natomiast śruby rzymskie zabezpieczyć przeciwnakręt-
kami. 

• Wszystkie łączniki systemowe. 

Uwaga: MontaŜ przeprowadzić powinna firma przeszkolona przez dystrybuto-

ra systemu.  

4.7   REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZATNIOWEGO 
W ramach zadania przebudowy kompleksu sportowego naleŜy wykonać re-

mont elewacji istniejącego budynku szatniowego.  

Zakres robót do wykonania: 

- DemontaŜ istniejących krat okiennych 
- Wymiana stolarki okiennej na nowe z profili PCW 
- Wymiana stolarki drzwiowej  
- MontaŜ rolet okiennych antywłamaniowych 
- Czyszczenie i impregnacja elementów drewnianych 

- Ocieplenie elewacji wraz z wyprawą z tynku barwionego w masie 

4.7.1 Prace elewacyjne 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamuro-
wane przebicia i bruzdy, osadzone płyty przepustowe itp.. PodłoŜe (ściany 

elewacji) powinne być czyste i wolne od zabrudzeń. 

Ściany elewacji budynku podstacji ocieplić w systemie lekkim – mokrym z za-

stosowaniem płyt styropianowych 

Układ warstw systemu: 

- projektowane podłoŜe dobrze oczyszczone 

- zaprawa klejowa  
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- płyty styropianowe (samogasnące FS-15) mocowane klejem i dodatkowo 

„kołkowane” gr 10 cm 

- masa zbrojeniowa, bezcementowa, wzmocniona włóknem szklanym 

- siatka zbrojeniowa  

- powłoka wykończeniowa – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie (kolor 

NCS S1020-Y20R).  

Ocieplenie wykonać w jednym zintegrowanym systemie – nie dopuszcza się 

stosowanie materiałów pochodzących z róŜnych systemów.  

4.7.2 Stolarka okienna 
Całość stolarki okiennej wymienić na nową z PCW w kolorze białym - szyby 
zespolone; okucia obwiedniowe (np. typu ROTO). Stolarkę okienną zabezpie-

czyć od zewnątrz Ŝaluzjami rolowanymi - sterowanymi.. 

4.7.3 Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne, wejściowe wymienić na nowe  w wykonaniu przeciwwła-

maniowym i antypanicznym (certyfikowane).  

4.7.4 Obróbki blacharskie 
Opierzenia murków, pasy nadrynnowe, oraz zniszczone obróbki blacharskie, 
wymienić na nowe z blachy powlekanej. Rynny i rury spustowe wymienić na 
nowe z PCW. Parapety okienne wymienić na nowe – systemowe (komplet ze 
stolarką PCW). Kolorystykę obróbek blacharskich dostosować do koloru ele-

wacji. 

4.8 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt 
inŜynierski, zaś występujące na przedmiotowym obszarze warunki gruntowe, 
naleŜy uznać jako proste. 
W związku z powyŜszym, na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.98 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych - DZ.U.Nr 126, ustala się I Kategorię Geotechniczną Obiektu. 

4.9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
- Powierzchnia działki     - 1,1488 ha 

- Powierzchnia boiska trawiastego   - 7259,91 m2 

- Powierzchnia boiska z trawy syntetycznej  - 700,00 m2 

- Powierzchnia ciągów pieszych gr. 6cm  - 37,42 m2 

- Powierzchnia ciągów pieszych gr. 8cm  - 307,59 m2 
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4.10  INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren objęty opracowaniem nie leŜy w granicach terenu górniczego 

4.11  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDY-
WANE ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDRO-
WIA UśYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOW-
LANYCH I ICH OTOCZENIA. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu śro-
dowiska oraz nie będzie stanowiła zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowni-
ków projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców. 
Odpadki stałe, powstające w trakcie trwania inwestycji (gruz, śmieci) będą 
składowane w kontenerach i wywoŜone na wysypisko komunalne. W trakcie 
uŜytkowania obiektu powstające odpady i śmieci będą gromadzone w po-
jemnikach na odpadki stałe, ustawionych na terenie działki i wywoŜone przez 
koncesjonowane przedsiębiorstwo. 

4.12  EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I PYŁOWYCH 
Projektowany obiekt z wyposaŜeniem, uŜytkowany zgodnie z jego przezna-

czeniem, nie emituje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

4.13  EMISJA HAŁASÓW I WIBRACJI 
Projektowany obiekt wraz z wyposaŜeniem, uŜytkowany zgodnie z jego prze-
znaczeniem, nie emituje niedopuszczalnych hałasów i wibracji wymagają-

cych dodatkowych środków zaradczych. 

4.14  WPŁYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWO-
STAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I 
PODZIEMNE. 

Obiekt ze względu na jego małą wysokość nie powoduje uciąŜliwego zacie-
niania otoczenia lub przesłaniania obiektów wymagających naturalnego 
oświetlenia. Płytkie fundamenty elementów zagospodarowania  mogą w nie-
znacznym stopniu ingerować w istniejące systemy korzeniowe drzew i krze-
wów. Obiekt nie wprowadza zakłóceń ekologicznych,  w tym w ukształtowa-
niu i zagospodarowaniu terenu, nie wprowadza niedopuszczalnych zmian 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Sportowo-rekreacyjny charak-
ter boiska rekreacyjnego pozwala na zachowanie biologicznie czynnego te-
renu poza powierzchnią utwardzoną, jako elementu kompozycyjnie dopeł-

niającego całe załoŜenie. 

4.15  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ OBIEKTU. 
Wymagana klasa odporności poŜarowej obiektu – nie dotyczy. 
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Właściwe warunki ewakuacji z placu zabaw zostały zapewnione poprzez od-
powiednio dobrane furtki, szerokości 1,00 m prowadzące na zewnątrz placu 

zbaw. 

Szerokość bramy wjazdowej na obiekt 3,00 m. 

Uwaga. 

Wszystkie wyroby i urządzenia budowlane, w tym przeciwpoŜarowe powinny 
posiadać niezbędne dokumenty zgodnie z ustawą O wyrobach budowla-

nych.   

4.16  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 
Nie dotyczy 

4.17   WARUNKI DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Projektowany obiekt sportowy ze względu na funkcję i wyposaŜenie nie wy-
wołuje niedopuszczalnych uciąŜliwości spowodowanych przez hałas, wibra-
cje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz nie będzie powodować 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki interes osób trzecich w ro-

zumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany. 

4.18  ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
• uporządkowanie i zagospodarowanie strefy zielonej, 
• rekultywacja terenów zielonych zdegradowanych w związku z przebu-

dową boiska i budową chodników, wraz z dostosowaniem terenu przy-
ległego do boiska do projektowanej niwelety elementów zagospoda-
rowania oraz odtworzeniem trawnika w miejscach ubytków, 

• ukształtowanie terenu, rozplantowanie zdjętego na odkład i zhałdo-
wanego humusu oraz uzupełnienie /nawiezienie ziemi urodzajnej, pra-
ce agrotechniczne z obsianiem mieszanką traw przeznaczonych do in-
tensywnego uŜytkowania, 

• po zakończeniu robót budowlanych teren budowy naleŜy oczyścić                     
i uporządkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokonać wywozu 
gruzu i utylizacji odpadów, wywozu i zabezpieczenia nadmiaru ziemi 
urodzajnej, odtworzyć nawierzchnie utwardzone uszkodzone i zniszczo-

ne  podczas  robót. 

4.19  UWAGI KOŃCOWE. 
1. W wyniku realizacji inwestycji powinno powstać boisko rekreacyjne charak-

terze publicznym. 
2. Obiekt powinien być zrealizowany w sposób zapewniający spełnienie wa-

runków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowla-
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ne, czyli w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: :  
a) bezpieczeństwo konstrukcji,  
b) bezpieczeństwo poŜarowe,  
c) bezpieczeństwo uŜytkowania,  
d) spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami.  

3. Wszelkie wbudowane elementy muszą spełniać wymagania ustawy O wy-
robach budowlanych. Łączniki elementów zabezpieczyć w sposób unie-
moŜliwiający zaczepienie się, skaleczenie lub zadrapanie (np.: stosując na-
krętki grzybkowe). Ruchome elementy ogrodzenia typu furtki piesze muszą 
być zabezpieczone przed niekontrolowanym otwieraniem się, spadnię-
ciem, przypadkowym odkręceniem lub wystąpieniem innych okoliczności 
mających wpływ na bezpieczeństwo uŜytkowania. Wszystkie roboty bu-
dowlane naleŜy realizować ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ustawy 
Prawo budowlane. 

4. Z uwagi na publiczny charakter placu zabaw, zastosowane nawierzchnie 
sportowe oraz urządzenia i sprzęt sportowy, a takŜe obiekty małej architek-
tury typu elementy zabawowe dla dzieci. ławki, kosze na śmieci, tablice 
regulaminowe i informacyjne itp. powinny odpowiadać wymaganiom 

norm i wytycznych: 

   

Lp. Numer normy Nazwa normy 

1 
PN-EN 14877: 2014-02   Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfi-

kacja 

2 

PN-EN 15330-1: 2014-02   Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicz-
nie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do uŜytkowania w 
terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja nawierzchni z darni synte-
tycznej stosowanych w piłce noŜnej, hokeju, treningu rugby, tenisie i 
w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych 

3 
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie grubości na-

wierzchni sportowych z tworzyw sztucznych 

4 
PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości 

połączenia nawierzchni sztucznych 

5 
PN-EN 913:2008   Sprzęt gimnastyczny -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań 

6 
ZURT – 15/VIII.22/2008 Wykładziny sportowe typu TRAWA SYNTETYCZNA Zalecenia Udzielania 

Rekomendacji Technicznych ITB 

7 
PN-EN 748:2013-09   Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki noŜnej -- Wymagania funkcjonalno-

ści i bezpieczeństwa, metody badań 

8 
PN-EN 16664:2015-11  Sprzęt boiskowy -- Bramki o lekkiej konstrukcji -- Funkcjonalność, wy-

magania bezpieczeństwa i metody badań 

9 
PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki ręcznej -- Wymagania funkcjonal-

ności i bezpieczeństwa, metody badań 
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10 
PN-EN 1270:2006   Sprzęt boiskowy -- Sprzęt do koszykówki -- Wymagania funkcjonalno-

ści i bezpieczeństwa, metody badań 

11 
PN-EN 1271:2006   Sprzęt boiskowy -- Sprzęt do siatkówki -- Wymagania funkcjonalności i 

bezpieczeństwa, metody badań 

12 PN-EN 1176 - 1 
WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wyma-
gania bezpieczeństwa i metody badań 

13 PN-EN 1176-7:2009 
WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne insta-
lowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

 

5. Przedmiotowy obiekt realizować zgodnie z dokumentacją projektową, za-
sadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

6. Całość projektu naleŜy rozpatrywać łącznie.  
7. Dokumentację projektową stanowią wszystkie jej składniki łącznie, tzn: peł-

nobranŜowy projekt budowlany obiektu, przedmiar robót, kosztorys, specy-
fikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty określa-
jące i wyjaśniające specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.  In-
formację zawartą choćby w jednym z tych dokumentów naleŜy traktować 
jakby występowała w całym projekcie.  

8. W przypadku występowania informacji rozbieŜnych zamieszczonych w po-
szczególnych składnikach dokumentacji projektowej naleŜy o zaistniałych 
rozbieŜnościach poinformować inspektora nadzoru oraz projektanta celem 
dokonania stosownych wyjaśnień. W przypadku występowania rozbieŜności 
w zakresie informacji, które nie mają wpływu na warunki podstawowe, o 
których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, naleŜy kierować się za-
sadą wyboru technologii, rozwiązań materiałowych o wyŜszych parame-
trach zapewniających wyŜszą jakość usługi. 

9. Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie reali-
zacji robót budowlanych, naleŜy niezwłocznie, przed realizacją robót bu-
dowlanych, zgłaszać projektantowi w celu dokonania odpowiedniej wery-
fikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione błędy i niezgodności z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, nie mogą być wyko-
rzystane przez uczestników procesu budowlanego oraz wykonawcę robót 
budowlanych do nieprawidłowego ich wykonania, w sposób niezgodny                 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą tech-
niczną, w myśl art. 22 i 25 ustawy Prawo budowlane. 

10. Wszystkie roboty budowlane, w tym wykończeniowe powinny być realizo-
wane zgodnie z reŜimem technologicznym, wynikającym z wiedzy tech-
nicznej, określonym przez producentów i dostawców poszczególnych wy-
robów budowlanych, systemów technologicznych, elementów, produktów 
i urządzeń. Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonywać pod ścisłym 
nadzorem osób uprawnionych. 

11. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w przypadku pojawienia się 
konieczność wykonania robót budowlanych nie przewidzianych w zakresie 
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dokumentacji projektowej, których pominięcie będzie miało istotny wpływ 
na trwałość i poprawność wykonania robót w kontekście spełnienia wa-
runków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowla-
ne, kierownik budowy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformo-
wania inwestora, inspektora nadzoru i projektanta w celu ustalenia sposobu 
postępowania, technologii i określenia niezbędnego zakresu robót budow-
lanych.       

12. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urządzenia 
zastosowane przy budowie, przebudowie i remoncie obiektu powinny po-
siadać odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, wynikają-
ce z ustawy O wyrobach budowlanych, zezwalające na stosowanie ich w 
budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie za-
stosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzą-
dzenia posiadają stosowne dokumenty zezwalające na ich uŜycie spoczy-
wa na inspektorach nadzoru inwestorskiego. 

13. Przy zamówieniach wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
wbudowania w przedmiotowy obiekt, Wykonawca realizujący powierzony 
zakres robót budowlanych i kierownik budowy, zobowiązani są  do weryfi-
kacji zamówienia na podstawie niezbędnych pomiarów z natury bezpo-
średnio na budowie, w miejscu, w którym mają te wyroby budowlane być 

zastosowane lub wbudowane. 

 

 

 

       OPRACOWALI: 

      Wg. spisu na pierwszej stronie 
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5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
















