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OPRACOWANIE ZAWIERA

CZĘŚĆ OPISOWA:

− Dokumenty formalno-prawne

− Opis techniczny.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2. Boisko -rzut 1: 200
3. Boisko -przekrój szczegółowy 1: 10
4. Ogrodzenie -widoki 1: 200
5. DrenaŜ -schemat 1: 200
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OŚWIADCZENIE

na podst. Art. 20, Ust. 4, Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414
Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami

Oświadczam, Ŝe projekt: 

budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego,

ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieŜy w Szczyrku -Biłej

jest kompletny i został sporządzony zgodnie obowiązującymi normami i przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.







OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowy  wielofunkcyjnego  boiska

sportowego.

Dokumentacja  została  sporządzona  na  potrzeby  wykonania  zgłoszenia  robót

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Art. 29 ustawy Prawo Budowlane,
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1.9. boisk szkolnych (...),
1.22. obiektów małej architektury
1.23. ogrodzeń
pozwolenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
2.1. remoncie istniejących obiektów budowlanych

2. Podstawa opracowania.

− Zlecenie inwestora.

− Podkład mapowy do celów projektowych dostarczony przez Inwestora.

3. Opis stanu istniejącego.

Na  terenie  objętym  opracowaniem  wykonywany  jest  obecnie  remont  boiska

sportowego  dotychczas  o  nawierzchni  naturalnej  oraz  remont  muru  oporowego.

Teren z duŜym spadkiem w kierunku południowo zachodnim; od strony zachodniej

liczne drzewa przechodzące na teren boiska.

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

− Kształt i lokalizacja boiska istniejące

− Podbudowa pod nawierzchnię wraz z drenaŜem

− nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej uniwersalnej, niskiej o duŜej gęstości

− ogrodzenie  boiska o wysokości  do 4 m,  wraz  z  dwoma wejściami  (w tym

jednym technicznym, umoŜliwiającym wjazd o szerokości minimum 2,5 m)

Zakres prac budowlanych:

Prace przygotowawcze:

− Prace  ziemne  polegające  na  wykonaniu  koryta  pod  warstwy  podbudowy  i

wykopów do przeprowadzenia drenaŜu nawierzchni boiska oraz wykopów pod

fundamenty ogrodzenia.



Nawierzchnia:

− wykonanie warstw podbudowy:

- warstwa dolna -kruszywo łamane frakcji  4-30 mm, grubość warstwy po

zagęszczeniu -20 cm

- warstwa górna  -kruszywa łamane frakcji  0-4  mm,  grubość  warstwy  po

zagęszczeniu -8 cm

− dostawa i  montaŜ  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  uniwersalnej,  linie  pól

boiska wklejane,  wypełnienie  nawierzchni  granulatem gumowym i  piaskiem

kwarcowym wg zaleceń producenta.

− wyposaŜenie boiska – bramki w ilości 2 sztuk, kosze do koszykówki , wspólny

(demontowany) komplet do siatkówki, tenisa i badmintona.

− wykonanie okrawęŜnikowania nawierzchni z dwóch stron (wg rysunków)

Ogrodzenie:

− Słupy  o  wysokości  do  4,0  m;  elementy  zabezpieczone  antykorozyjnie,

dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) - kolor ciemna zieleń.

− Linki naciągowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otuliną PCV,

drut Ø3,0 mm), kolor - ciemna zieleń. 

− Siatka  stalowa  ocynkowana,  zabezpieczona  otulina  PCV,  (rozmiar  oczka:

~60x60 mm, drut Ø2,4 mm) . Kolor ciemna zieleń. 

− Furtka wejściowa i brama wjazdowa.

DrenaŜ:

Zaprojektowano drenaŜ odwadniający wykonany z rur drenarskich z PVC Ø65 i

Ø100  z  otuliną  z  włókien  polipropylenowych  (prowadzić  z  minimalnym

spadkiem 0,5% w kierunku studzienki zbiorczej)

− Odprowadzenie wody opadowej na bazie istniejącego odwodnienia.

5. Informacja na temat BiOZ

Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27.08.2002r.  w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  oraz

szczegółowego  zakresu  rodzaju  robót  budowlanych  stwarzających  zagroŜenia

bezpieczeństwa i zdrowia (Dziennik Urzędowy nr 151 poz. 1256), nie ma konieczności

opracowania planu BiOZ.


