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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.        

z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy Projekt wielofunkcyjnego 
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zasadami wiedzy technicznej i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

 



 

 

SPIS TREŚCI 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ........................................................................................................................... 3 

SPIS RYSUNKÓW ............................................................................................................................... 3 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ............................................................ 4 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................................. 4 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK .................................................................................... 4 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ............................................................................ 4 

4. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO ................................................................ 5 

5. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ ...................................................................... 5 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. ................................................................................................. 6 

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z  PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU ORAZ ZDROWIA LUDZI ............................................................................................ 6 

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH ................................................ 6 

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU. .................................................................. 6 

OPIS TECHNICZNY .............................................................................................................................. 7 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................................... 7 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........................................................................................................... 7 

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ............................................................................................................ 7 

3.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE. ..................................................................................................... 7 

3.1.1 Nawierzchnia poliuretanowa ....................................................................................... 8 

3.1.2 Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową ............................................................ 9 

3.2 OGRODZENIE  I PIŁKOCHWYTY. ............................................................................................... 9 

3.3 WYKOŃCZENIA ....................................................................................................................... 11 

3.4 TERENY ZIELONE .................................................................................................................... 11 

3.5 ODWODNIENIE ....................................................................................................................... 11 

4. UWAGI KOŃCOWE ......................................................................................................................... 11 

 

 

 

 



 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

ZAŁ NR 1 –  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 

ZAŁ NR 2 – UZGODNIENIA BRANŻOWE:  

- TAURON Dystrybucja nr TD/OGL/OMD/2018-02-23/0000007 z dnia 23 lutego 2018 r. 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr TTR/2914/2018 z dnia 1 marca 
2018 r.,  

- Zarząd Dróg i Służby Komunalne nr ZDiSK-SD.7230.23.2018 z dnia 16 marca 2018 r.,  

- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. znak: 0159.463.112.0810.160044979.18 z dnia  

5 marca 2018 r. 

ZAŁ NR 3 – MAPA ZASADNICZA 

ZAŁ NR 4 – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

ZAŁ NR 5 –  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

ZAŁ NR 6 –  PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTA DO IZBY ZAWODOWEJ ARCHITEKTÓW 

ZAŁ NR 7 – DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA  

 

ZAŁ NR 8 – ZATWIERDZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PRZEBUDOWY KABLI Nn W 

OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BOISKA 

 

SPIS RYSUNKÓW 

RYS. NR A1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SKALA 1:500 

RYS. NR A2 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SKALA 1:250 

RYS. NR A3 – BOISKO – PRZEKRÓJ A-A  – SKALA 1:100 

RYS. NR A4 – BOISKO – WYMIAROWANIE, KOLORYSTYKA – SKALA 1:200  

RYS. NR A4a – BOISKO – WYMIAROWANIE, KOLORYSTYKA – SKALA 1:100  

RYS. NR A5 – SŁUPEK DO SIATKÓWKI 

RYS. NR A6 – KOSZ DO KOSZYKÓWKI 

RYS. NR A7 – BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ  

RYS. NR A8 – PROJEKT OGRODZENIA – SKALA 1:50 

 



 

 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są następujące obiekty: 

- boisko poliuretanowe o wymiarach 19,65 m x 30,92 m wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, 
siatkówkę oraz w tenisa z możliwością gry w koszykówkę (boiska niepełnowymiarowe), 

- ogrodzenie dookoła o wysokości 4 metrów wraz z jedną bramą oraz dwoma furtkami, w tym 
jedna bezpośrednio przy bramie, 

- piłkochwyty za bramkami, 

- utwardzona opaska wokół boiska o szer. 0,32 m po dłuższych stronach boiska oraz o szer. 1,07 m 
po krótszych stronach, 

- utwardzone dojście jako chodnik od budynku szkoły do boiska. 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania działki dla ww. obiektów 

usytuowanych w sąsiedztwie budynków szkolnych. 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 

Przedmiotowe działki są zabudowane budynkami o charakterze oświatowym. Taki sam charakter 

ma zagospodarowanie działki. Znajdują się tu urządzenia sportowe w postaci boisk sportowych 

wraz z wyposażeniem. Na wskazanych parcelach znajdują się dwa boiska: trawiaste i asfaltowe.  

W zakresie opracowania jest wykonanie na miejscu istniejącego boiska asfaltowego (wymiary  

22,6 m x 34,0 m) nowego boiska o nawierzchni poliuretanowej. Obecnie na przedmiotowym terenie 

w zakresie opracowania znajduje się boisko asfaltowe z dwoma bramkami do piłki ręcznej oraz  

z dwoma koszami do gry w koszykówkę. Na terenie objętym inwestycją nie występują drzewa, 

natomiast przebudowa kabli, które kolidują z projektowaną inwestycją (pismo Tauron Dystrybucja 

nr TD/OGL/OMD/2018-02-23/0000007 z dnia 23 lutego 2018 r.), odbędzie się w ramach odrębnego 

opracowania. 

Ponadto zgodnie z pismami zarządców sieci tj. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (znak: 

0159.463.112.0810.160044979.18 z dnia 5 marca 2018 r.), Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. (nr TTR/2914/2018 z dnia 1 marca 2018 r.) oraz  Zarządu Dróg i Służby 

Komunalnej (nr ZDiSK-SD.7230.23.2018 z dnia 16 marca 2018 r.) w rejonie planowanej lokalizacji 

nie ma urządzeń kolidujących z inwestycją. 

W ramach projektowanego zagospodarowania planuje się demontaż istniejących bramek oraz 

słupów z koszami do koszykówki z fundamentem, a także istniejącej widowni terenowej, studzienki 

ciepłowniczej, 2 szt. schodów w tym terenowe prowadzące na istniejące boisko oraz wyjściowe  

ze szkoły oraz demontaż nawierzchni asfaltowej (o łącznej powierzchni ok. 790 m2), a także remont 

istniejących schodów prowadzących z Sali gimnastycznej na boisko oraz istniejących chodników. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Na przedmiotowej działce projektuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o łącznych wymiarach 
20,23 m x 33,07 m wraz z ogrodzeniem o wysokości 4 m. Wymiary nawierzchni poliuretanowej 
19,65 m x 30,92 m obejmują:  

- boisko do piłki ręcznej (kolor nawierzchni czerwony, linie w kolorze białym) o wymiarach pola 
gry 17,65 m x 26,92 m ze strefami bezpieczeństwa wynoszącymi 2,0 m za bramkami oraz 1,0 m 



 

 

po bokach, wymiary boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa wynoszą 19,65 m x 30,92 m, 
podpory słupowe do gry w koszykówkę zaprojektowano poza strefą bezpieczeństwa boiska do 
piłki ręcznej, słupy należy zabezpieczyć fartuchami z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm, do 
wysokości 2 m, obszytej materiałem PCV (osłona montowana za pomocą pasków z rzepami),  

- boisko do tenisa ziemnego (kolor nawierzchni zielony, linie w kolorze niebieskim) o wymiarach 

pola gry 23,77 m x 10,97 m, 

- boisko do siatkówki (kolor nawierzchni czerwone, linie w kolorze białym) o wymiarach pola gry 
9 m x 18 m, 

- boiska niepełnowymiarowe do koszykówki (linie w kolorze żółtym) o wymiarach pola gry 13,5m 
x 17,7m (boiska niepełnowymiarowe) wraz ze strefami bezpieczeństwa wynoszącymi  
1 metr z każdej strony. 

Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia boiska …………………………………………………………………………………………….. ...... 669,00 m
2
 

Powierzchnia nawierzchni boiska poliuretanowego……………………………………………………. 607,64 m
2
 

Powierzchnia zajmowana przez utwardzenie wokół boiska  ............................................   61,36 m
2
 

Powierzchnia zajmowana przez utwardzenie – dojścia od szkoły i od schodów od sali .. 176,10 m
2
 

 

Lokalizacja boiska piłkarskiego od granic działki: 

W odległości min. 4,5 m od granicy z działką nr 2345/100, w odległości 32,0 m od granicy z działką 

nr 2347/171, w odległości min. 5,5 m od budynku szkoły (sali gimnastycznej). 

 

Wyposażenie: 

- 4 kompletne kosze do koszykówki o konstrukcji dwusłupowej montowanej w tulejach, 
posadowione minimum 1,0 m poza boczną linią boiska do piłki ręcznej, elementy stalowe 
cynkowane ogniowo, wysięg 1,6 m, 4 tablice epoksydowe 180x105 cm, obręcze uchylne,  
4 siateczki do obręczy, mechanizmy regulacji wysokości, 

- komplet słupków aluminiowych wielofunkcyjnych, lakierowanych proszkowo, uniwersalnych,  
z regulacją wysokości siatki. Słupki demontowalne, osadzane w tulejach systemowych z deklami 
w kolorze nawierzchni, montowanymi w fundamentach betonowych. Siatki poliestrowe 

turniejowe, z antenkami przypinanymi na rzepy. Niezależne siedzisko dla sędziego. 
Posadowienie minimum 70 cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki, 

- komplet bramek do piłki ręcznej – 2 bramki – szerokość 3,0 m, wysokość 2,0 m, słupki bramkowe 

i poprzeczka koloru biało – czerwonego, słupki osadzone w tulejach montażowych (montaż wg 

zaleceń producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa), 

- osłony na podpory koszy do koszykówki (8 sztuk) – fartuchy z pianki poliuretanowej o grubości 5 

cm, do wysokości 2 m, obszytej materiałem PCV (osłona montowana za pomocą pasków z 

rzepami).  

Urządzenia sportowe muszą być zgodne z następującymi normami:  

- PN-EN1270:2006 – norma dot. sprzętu do koszykówki , 

- PN-EN 1271:2006 - norma dot. sprzętu do siatkówki , 

- PN-EN 1510:2006 - norma dotycząca tenisa,  

- PN-EN 749:2006 - norma dotycząca piłki ręcznej. 

 

Długość ogrodzenia…………………………………………………………………………… ......... ok. 106,74 mb. 

 

 



 

 

4. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO 

Przedmiotowe działki o nr ewid. 345/173, 338/172, 1394/172 objęte są miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (Uchwała 

nr XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 

"Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko 

w Czerwionce-Leszczynach). 

Boisko projektowane jest na terenach usług oświaty oznaczonych na rysunku planu symbolem 

D17UO.  

Część niniejszego terenu wchodzi w strefę „B” – ochrony konserwatorskiej, dla której w ww. 

planie ustala się: 

„zasadę dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

układu urbanistycznego, skali architektury, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji 

powierzchni muru i otworów okiennych, a także nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej 

tradycji budownictwa” 

Ze względu na fakt, że projektowane boisko lokalizowane zostanie w miejscu istniejącego boiska 
nie zostały naruszone ustalenia dot. strefy „B” ochrony konserwatorskiej, ponadto następuje 
kontynuacja i uzupełnienie istniejącej funkcji tj. usług oświaty. Zgodnie z powyższym 
projektowanie zamierzenie jest zgodne z obowiązującym ww. miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Obiekt sportowy utrzymuje i rozwija dotychczasową funkcję o charakterze sportowym 

i edukacyjnym. Obiekt wpisuje się w otaczający teren, nie narusza wartości kulturowych oraz 

środowiska.  

Specyfika i charakter obiektów nie wywierają szczególnego wpływu na zagospodarowanie działki 

stanowiąc jego kontynuację i uzupełninie istniejącej funkcji. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane przy  budynku użyteczności publicznej –

szkoły, wpisanego do gminnego rejestru zabytków. Sąsiedztwo ww. skutkuje ujęciem między 

innymi przedmiotowego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w strefie konserwatorskiej.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 

go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot, przy użyciu dostępnych środków 

i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie o tym powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 

 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje się poza obszarem górniczym, zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (Uchwała 

nr XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 



 

 

"Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w 

Czerwionce-Leszczynach). 

 

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z  PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU ORAZ ZDROWIA LUDZI 

Stosownie do przepisów o ochronie środowiska, planowana inwestycja nie jest zaliczona do 
przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. 
Ponadto przedmiotowy teren nie znajduje się w granicach: terenów ustanowionej ochrony wód 
podziemnych, terenów ustanowionych stref ochronnych ujęć wód, terenów ustanowionych form 
ochrony przyrody, obszarów ograniczonego użytkowania. 
 

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Projektowana inwestycja nie może powodować naruszenia interesów osób trzecich, w tym:  

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

- pozbawienia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- spowodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne 
i promieniowanie, 

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU. 

Na terenie inwestycji wykonano 5 odwiertów o głębokości 3 metrów każdy. Wody gruntowej nie 

nawiercono. Szczegóły warunków gruntowych w Opinii geotechnicznej określającej warunki 

gruntowo – wodne płytkiego podłoża gruntowego na terenie przeznaczonym pod budowę boiska  

w Czerwionce przy ul. Furgoła 71 autorstwa Zbigniewa Malika, stanowiący załącznik do niniejszego 

opracowania. 

Istniejące warunki gruntowe rozpatrywanego terenu można zaliczyć do prostych warunków 

gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. Grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych można zaliczyć do  

I kategorii geotechnicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie i wytyczne Inwestora,  

- mapa zasadnicza w skali 1:1000 oraz mapa do celów projektowych, 

- wizja w terenie (udokumentowana w postaci inwentaryzacji fotograficznej – załącznik nr 1), 

- dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy boiska sportowego przy ul. Furgoła 71, 

w Czerwionce – Leszczynach (autor opracowania mgr Zbigniew Malik upr.  VII 1142). 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska poliuretanowego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. 

Tadeusza Kościuszki w Czerwionce – Leszczynach, zlokalizowanego na działkach o nr 345/173, 

338/172, 1394/172. Boisko o nawierzchni poliuretanowej powstanie w miejscu istniejącego boiska 

asfaltowego. Projektowane boisko o wymiarach 17,65 m x 26,92 m (bez powierzchni autów) 

przeznaczone będzie do gry w piłkę ręczną, koszykówkę (niepełnowymiarowe), siatkówkę oraz 

tenisa. Ze względu na warunki gruntowe przewidziano wykonanie podbudowy przepuszczalnej 

dynamicznej. Boisko zostanie całkowicie ogrodzone, zaprojektowano ogrodzenie o wysokości  

4 metrów, natomiast za każdą bramką zaprojektowano wolnostojące piłkochwyty. Ponadto  

w ogrodzeniu boiska wykonana zostanie jedna brama oraz dwie furtki w tym jedna bezpośrednio 

przy bramie. Na pozostałych terenach po rozebranej nawierzchni asfaltowej przewidziano ułożenie 

kostki brukowej oraz zakładanie trawników wraz z humusowaniem. 

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

3.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE. 

Boisko wraz z pasem ochronnym ma kształt prostokąta o wymiarach 19,65 m x 30,92 m. Na 

powierzchni boiska należy wytyczyć liniami szerokości 5 cm boisko do piłki ręcznej o wymiarach  

17,65 m x 26,92 m, dwa niewymiarowe (13,43 x 17,65) boiska do koszykówki, boisko do 

siatkówki o wymiarach 18 x 9 m oraz kort tenisowy o wymiarach 23,77 x 10,97 m. Kolorystyka 

nawierzchni zgodnie  z częścią rysunkową (siatkówka – kolor czerwony, kort tenisowy – kolor 

zielony, piłka ręczna i koszykówka – kolor czerwony). Kolorystyka linii – kolor biały w przypadku 

siatkówki, piłki ręcznej, kolor niebieski w przypadku tenisa ziemnego i kolor żółty w przypadku 

koszykówki. Boisko będzie posiadało nawierzchnię bezspoinową, poliuretanowo-gumową,  

o grubości min. 2 mm wykonywaną natryskiem kolorach czerwonym i zielonym, na warstwie 

nośnej z granulatu SBR o grubości 11 mm oraz podłożu typu ET o grubości 30 mm (SBR + 

kruszywo + spoiwo). Po całkowitym związaniu mieszaniny należy metodą natrysku namalować 

linie farbami poliuretanowymi w kolorze białym o szerokości 5 cm (8 cm w przypadku linii 

bramkowej w piłce ręcznej) dla boisk do piłki ręcznej i siatkówki, w kolorze niebieskim  

o szerokości 5 cm dla tenisa ziemnego oraz w kolorze żółtym  

o szerokości 5 cm dla boisk do koszykówki.  

Boisko należy wyposażyć w: 

- 4 kompletne kosze do koszykówki o konstrukcji dwusłupowej montowanej w tulejach, 
posadowione minimum 1,0 m poza linią boiska do piłki ręcznej, elementy stalowe cynkowane 
ogniowo, wysięg 1,6 cm, 4 tablice epoksydowe 1,80x1,05 cm, obręcze uchylne, 4 siateczki do 

obręczy, mechanizmy regulacji wysokości, 



 

 

- komplet słupków aluminiowych wielofunkcyjnych, lakierowanych proszkowo, uniwersalnych,  

z regulacją wysokości siatki. Słupki demontowalne, osadzane w tulejach systemowych  
z deklami w kolorze nawierzchni, montowanymi w fundamentach betonowych. Siatki 

poliestrowe turniejowe, z antenkami przypinanymi na rzepy. Niezależne siedzisko dla 
sędziego. Posadowienie minimum 0,7 m poza linią ograniczającą boisko do siatkówki. 

- komplet bramek do piłki ręcznej – 2 bramki – szerokość 3,0 m, wysokość 2,0 m, słupki 

bramkowe i poprzeczka koloru biało – czerwonego, słupki osadzone w tulejach montażowych 

(montaż wg zaleceń producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa), 

- osłony na podpory koszy do koszykówki (8 sztuk) – fartuchy z pianki poliuretanowej 

o grubości 5 cm, do wysokości 2 m, obszytej materiałem PCV (osłona montowana za pomocą 

pasków z rzepami). 

 

Szczegóły geometrii obiektów sportowych, sposobu wykonania i wyposażenia pokazano 
w części rysunkowej opracowania. 
Należy zastosować typowe elementy wyposażenia obiektów sportowych, dostępnych na 
rynku, lecz o wskazanych parametrach technicznych, posiadających odpowiednie aprobaty, 
atesty i dopuszczenia. 

 

3.1.1 Nawierzchnia poliuretanowa 

Zastosowano technologię typu natrysk – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody. 

Należy otrzymać projektowany spadek pod nawierzchnię w wysokości 1 % w kierunku 

północno-zachodnim i południowo-wschodnim od osi boiska. Poziom boiska należy obniżyć 

od strony południowo-wschodniej o 30 cm w stosunku do istniejącego poziomu i podnieść 

niweletę o 1% w kierunku południowo-wschodnim. Do celów projektowych przyjęto rzedną 

0,00 wytyczoną w trakcie pomiaru w terenie i znajduje się ona w zachodnim narożniku 

projektowanego boiska. Traktuje się jako bazę wyjściową do projektowanej niwelety 

przedmiotowego obiektu. Boisko będzie posiadało nawierzchnię bezspoinową, 

poliuretanowo-gumową, o grubości min. 2 mm wykonywaną natryskiem w kolorach 

czerwonym i zielonym, na warstwie nośnej z granulatu SBR o grubości 11 mm oraz podłożu 

typu ET o grubości 30 mm (SBR + kruszywo + spoiwo). 

Projekt zakłada odwodnienie powierzchniowe w warstwy przepuszczalne podbudowy. Wody 

opadowe zostają zagospodarowane na terenie działki. Na obrzeżach boiska po stronie 

północno-zachodnim i południowo-wschodnim wykonać odwodnienie liniowe z betonowych 

elementów prefabrykowanych ze spadkiem 1 % w kierunku północno-zachodnim do pól 

chłonących żwirowych w geowłókninie – dren francuski. 

 

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877/2014 lub  

aprobata techniczna ITB, lub  

rekomendacja techniczna ITB, lub  

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 
nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.  

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 



 

 

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 

na tą nawierzchnię. 

Oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia syntetyczna powinna spełniać poniższy warunek:     
w przypadku wytrzymałości na rozciąganie ≥ 0,85 MPa, wydłużenie względne przy zerwaniu 
powinno być ≥ 70 %, wytrzymałość na rozdarcie ≥ 110 N. 

3.1.2  Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową 

Należy zastosować poniższe warstwy podbudowy umieszczając je na gruncie rodzimym.  

Następnie należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien być jednakowy pod 

podbudową. 

Warstwy podbudowy wykonać w następującej kolejności: 

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm zagęszczona do Is>0,97, 

- geotkanina poliestrowa o wysokiej wytrzymałości (siła przebicia CBR min. 9 kN, 
wytrzymałość na rozciąganie 72 kN/m, wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym 
10 %, waga 250 g/m

2
), 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5–63 mm o grubości 20 cm, 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm o grubości 10 cm, 

- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego o frakcji 2-8 mm o grubości 3 cm. 

Łączna grubość podbudowy wyniesie zatem około 43 cm. Musi być wykonana z materiałów 

przepuszczalnych nie zawierających substancji organicznych. Warstwy podbudowy powinny 

być uwałowane i zagęszczone zgodnie z Polska Normą i warunkami technicznymi. 

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. 

Po zdjęciu warstwy o grubości od około 33 cm do 53 cm. 

Każda z warstw powinna uzyskać wartość modułu E2>80 MPa oraz stosunek E2/E1≤2,2. 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub 

odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków).  

3.2 OGRODZENIE  I PIŁKOCHWYTY. 

Ogrodzenie wykonać z paneli ogrodzeniowych wysokości 4,0 m z systemowymi furtkami (1,2 m) 

oraz bramą dwuskrzydłową (3,5 m). Panele, słupy furtek i bramy mocowane na fundamentach 

punktowych wylewanych z betonu. Przed zamawianiem i docinaniem paneli wszystkie wymiary 

sprawdzić w terenie. Wszystkie panele docinane w terenie zabezpieczyć antykorozyjnie 

w miejscach cięcia. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta.  

Całe boisko należy ogrodzić po obwodzie zgodnie z planem zagospodarowania.  

Ogrodzenie panelowe: 

- wysokość: 4,00 m,  
- długość: 2 x 20,3 m + 2 x 33,07 m = 106,74 mb,  
- wykonać zgodnie z rysunkiem projektu ogrodzenia, 
- kolor: ciemnozielony RAL 6005. 



 

 

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe (typowy panel 250x203 cm o oczkach 50x200mm do 4 m, 

poziomy ceownik zimnogięty 22x5x2 mm, pojedynczy pręt pionowy 6 mm) w kolorze 

ciemnozielonym wg wzornika RAL 6005 o wysokości 5100 mm (z głębokością kotwienia 1100 mm) 

i długości 106,74 mb. Panele wykonane z ocynkowanych drutów. Po ocynkowaniu elementy 

powlekane są proszkiem poliestrowym. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (zgodnie z 

normą EN 10326). Po ocynkowaniu słupki pokrywane są proszkiem poliestrowym. 

Sposób montażu słupów do fundamentu wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

zgodnie z jego typowym rozwiązaniem. 

Fundamenty 30x30x120 cm (piłkochwyty oraz ogrodzenie z piłkochwytami) z betonu klasy C16/20. 

Sposób montażu słupów do fundamentu wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

zgodnie z jego typowym rozwiązaniem. Fundamenty słupów posadowione zostaną 1,20 m poniżej 

poziomu terenu. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C 12/15 grubości 

minimum 100 mm. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywać piaskiem warstwami o 

gr. 25-30 cm i ubijać mechanicznie np.: za pomocą zagęszczarek wibracyjnych do wartości IL= 

około 0,65.  

System ogrodzenia składa się z następujących elementów: 

 

Nazwa towaru i wymiary  

Panel (H 2030 mm wersja Zn + RAL 6005 (oczko 50x200) 

Słup systemowy pośredni 4800/120/60/5 mm Zn + RAL 6005 

(komplet z akcesoriami) 

Słup systemowy rogowy 4800/120/60/5 mm Zn + RAL 6005 

(komplet z akcesoriami) 

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  

W ogrodzeniu należy zamontować jedną bramę o wymiarach ok. 350 x ok. 205 cm oraz dwie 

furtki o wymiarach ok. 120 x ok. 205 cm. Skrzydła, słupy zawiasy i zamki patentowe w bramie  

i furtce ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. 

Fundamenty między bramą a furtką 42x30x120 cm z skrajne, czyli przy słupie i furtce i przy 

słupie i bramie 36x30x120 cm. 

Z uwagi na wąskie auty przy słupach do koszykówki panele ogrodzenia montować, zamiast od 

strony boiska to po zewnętrznej stronie ogrodzenia zgodnie z rysunkiem nr 2. Słupy odgrodzenia  

zabezpieczyć należy matami osłonowymi, jak słupy do koszykówki. 

Nazwa towaru i wymiary Wymagana ilość (szt.) 

Brama dwuskrzydłowa H ok. 2050 L ok. 3500 mm 1 

Furtka skrzydłowa H ok. 2050 L ok. 1200 mm 2 



 

 

 

Dodatkowo zaprojektowano piłkochwyty o wartościach jw. za bramkami o wysokości 6,0 m  

i długości po 7,3 m za każdą z bramek. 

3.3 KOSTKA BETONOWA 

Dojścia zaprojektowano jako nawierzchnię z szarej kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. Nawierzchnię 

brukowaną wykonać zgodnie z niweletą najbliższych boisk. Konstrukcja nawierzchni: 

- 6 cm kostka brukowa betonowa, 

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:3, 

- 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31,5. 

Powierzchnia terenów wybrukowanych wynosi 176,1 m2
. 

Projektowane tereny wybrukowane obejmują dojście do boiska ze szkoły oraz projektowane 

chodniki prowadzące od sali gimnastycznej do boiska oraz podlegające wymianie z uwagi na 

wykonanie przebudowy istniejącego kabla nN objętego odrębnym opracowaniem stanowiącym 

załącznik do niniejszego projektu. 

Chodnik w formie pochylni dla niepełnosprawnych. 

W trakcie niwelacji terenu pod chodnik – dojście do boiska wykonać niwelację skarpy pomiędzy 

boiskiem a chodnikiem i połączyć ją płynnie ze skarpą wzdłuż sali gimnastycznej. 

3.4 WYKOŃCZENIA 

Boisko oraz dojścia należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wym. 8x30 cm z fazą jednostronną 

ustawionych na ławie betonowej z oporem C16/20, schowanych pod wykańczającą warstwą 

wierzchnią. 

3.5 TERENY ZIELONE 

Po zakończeniu realizacji inwestycji zniszczone w jej trakcie tereny zielone należy doprowadzić do 

stanu pierwotnego (tereny wokół kompleksu sportowego) poprzez ponowne ukształtowanie, 

spulchnienie i obsianie trawą. 

3.6 WIDOWNIA 

Istniejącą widownię przy boisku asfaltowym należy rozebrać a skarpę wyłożyć dwoma rzędami 
płyt ażurowych o wymiarach 60 cmx40cm na powierzchni ok. 31 m2

. 

3.7 ODWODNIENIE 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych w głąb gruntu przez warstwy przepuszczalne 

gruntu. Dodatkowo zaprojektowano spadek nawierzchni boiska w dwóch kierunkach północno-

zachodnim i południowo-wschodnim na działce Inwestora. Wody opadowe zostaną 

zagospodarowane na terenie działki o nr 1394/172. Przed nadmiernym zalewaniem boiska wodą 

przyjęto liniowe odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych ze spadkami 1%  

w kierunku liniowych drenów wgłębnych o szerokości 1,0 m i długości 13,88 m, i 20,29 m, zgodnie 

z załącznikiem graficznym – rys. A2. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, w razie niezgodności zawiadomić 

Projektanta. 



 

 

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę, prace należy 
przerwać i niezwłocznie powiadomić Inwestora. 

Wszystkie zmiany należy uzgadniać z inwestorem lub Projektantem. 

Prace prowadzić zgodnie z projektem, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki 
budowlanej i obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane, z zachowaniem szczególnej ostrożności, mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi 

i konstrukcji. 

W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem 

do Projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. 

W każdym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów technologii 
i materiałów budowlanych. 

Wszystkie montowane urządzenia i elementy muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa 

potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne 

i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP, 

krajowe deklaracje zgodności i krajowe deklaracje właściwości użytkowych. 

Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg 

odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.  

Odpady stałe gromadzić w przystosowanych do tego celu zbiornikach i okresowo wywozić przez 
odpowiednią firmę na wysypisko śmieci. 

Po zakończeniu prac budowlanych otaczający teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

W razie zaistnienia wątpliwości dotyczących sposobu prowadzenia robót, Wykonawca powinien 

skontaktować się z Inwestorem oraz Projektantem. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowią całość 

i informacja zawarta choćby w jednym miejscu obowiązuje w całej dokumentacji.  

W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wymiarem podanym na rysunku, a wymiarem 

odczytanym ze skali rysunku – pierwszeństwo mają wymiary podane na rysunku. 

Wykonawca po wykonaniu prac, objętych niniejszym projektem, wykona operat geodezyjny i złoży 

go do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego. 
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Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. JANINA ALDONA STULA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 47/06/SLOKK/II,
jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SL-1213.

Członek czynny od: 04-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-01-2018 r.  Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1213-7EEC-2C29-FYF5-2A13

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE�ONE. REPRODUKCJA WZBRONIONA 
Podstawa prawna: 

Ustawa „O prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.” 
( Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.) 
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

PRZEBUDOWA KABLI NN W CZERWIONCE - LESZCZYNACH  

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  

POZOSTAJ�CYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM BOISKIEM 
�M(#�"#�)("�'$%&-)N�

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. T. KO�CIUSZKI 

UL. FURGOŁA 71 

44-230 CZERWIONKA - LESZCZYNY 

DZIAŁKI NR 345/173, 338/172, 1394/172 
�M# ��'��� !"%N�

 

GMINA I MIASTO CZERWIONKA - LESZCZYNY 

UL. PARKOWA 9 

44-230 CZERWIONKA - LESZCZYNY 
�MM(#�"#�)�# ��'�)("�'$!�#N�
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!�#��-�'$�+!.@,�$(%�"���!��.)�()���!�@!��C ��()#�	)()'$�#�
(P�#'$��+$��%��� ()#�F��F>��FF5����
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Przebudowa kabli nN w Czerwionce - Leszczynach 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 4  pozostaj�cych 

w kolizji z projektowanym boiskiem

Gmina i Miasto !����������"���#�$����
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

%�
�&��'������������(��������)�*�����
�

����+����&��,�-�((.����/�	����
�.0	������



�����

����	
��

������
��
������������������

����� ��������	�	�	
�����	Lokalizacja

Inwestor

Temat rysunku

Opracowanie

Projektant
�����������������		
���

����������	
���
����
��

������ !"������������������������� ���!"� ��#��#
$���%����

#

Przebudowa kabli nN w Czerwionce - Leszczynach 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 4  pozostaj�cych 

w kolizji z projektowanym boiskiem

Gmina i Miasto & ���#�����$���� � ���
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

$�
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kabel nN NA2XY-J 4x120 mm2 relacji ZK 27537 Basen - ZK 27552 Szkoła

ZK 27537 Basen ZK 27552 Szkoła

R2472 Basen ZK 92873 Furgoła 71

kabel nN NA2XY-J 4x150 mm2 relacji stacja R2472 Basen - ZK 92873 Furgoła 71

ZK 27568 Furgoła 73

nieczynny kabel nN NA2XY-J 4x150 mm2 - ze stacji R2472 Basen - ZK 27568 Furgoła 73

nieczynny kabel nN NA2XY-J 4x150 mm2 - ze stacji R2472 Basen - ZK 27568 Furgoła 73

kabel nN YAKY 4x120 mm2 

kabel nN YAKY 4x150 mm2 

kabel nN YAKY 4x150 mm2 

kabel nN YAKY 4x150 mm2 

kabel nN YAKY 4x120 mm2 

kabel nN YAKY 4x150 mm2 

kabel nN YAKY 4x150 mm2 

kabel nN YAKY 4x150 mm2 

Mufa kablowa

Mufa kablowa Mufa kablowa

Mufa kablowa

Mufa kablowa

Mufa kablowaMufa kablowa

Mufa kablowa

długo�� l=~120

długo�� l=~120

długo�� l=~150

długo�� l=~150

YAKY 4x120 mm2 

YAKY 4x150 mm2 

YAKY 4x150 mm2 

YAKY 4x150 mm2 












































