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OPRACOWANIE ZAWIERA

 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA

I. Strona tytułowa i spis treści.

• oświadczenie projektanta o projekcie oraz uprawnienia 
projektanta i przynależność do izby budowlanej

II. ZALĄCZNIKI

• wypis z rejestru gruntów
• mapa ewidencyjna 
• mapa zasadnicza
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
• kosztorys

III. Część OPISOWA

a. Opis techniczny
b. Informacja o planie BIOZ

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1.Przekroje 1:50
2.Rzut boiska 1:200



OPIS TECHNICZNY

projektu remontu budowlanego boiska wielofunkcyjnego 
z nawierzchnią poliuretanową, na terenie Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Szczyrku przy ul. Górskiej

1. Podstawa opracowania: 

• zlecenie - umowa z Inwestorem
• wizja w terenie i inwentaryzacja zniszczonego po powodzi 

boiska
• mapa zasadnicza i ewidencyjna
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.R.P. nr 140 z 20 listopada 
1998 poz. 906).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie „warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane" (Dz.U. nr 89 z 
25 sierpnia 1994 r. poz 414) z późniejszymi zmianami.

• uzgodniona z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 
remontu boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej, w Szczyrku przy ul. Górskiej 104.

3. Lokalizacja:

Działka objęta opracowaniem położona jest w Szczyrku przy ul. 
Górskiej 104 na działce 3111/19. Na działce zlokalizowana 
jest szkoła wraz z przedszkolem, placem rekreacyjnym i 
parkingiem, oraz zniszczone w czasie powodzi boisko. Całość 
terenu jest ogrodzona i zagospodarowana. Wjazd na posesję z 
ul. Górskiej i Poziomkowej. Przedmiotowa działka o kształtach 
nierównomiernych zbliżonych do klina od południa sąsiaduje z 
ul. Górską, od wschodu z ul. Poziomkową, od zachodu z 
lokalnym potokiem, a od północy ze stacją trafo.

4. Stan istniejący zagospodarowania:

Teren boiska wygrodzony jest wysokim piłkochwytowym 
ogrodzeniem siatkowym z bramą wjazdową z ul. Poziomkowej. 
Boisko bez nawierzchni, utwardzone z funkcjonującym drenem 
powierzchniowym. 



5. Opis projektowanego zagospodarowania:
 

Zgodnie z założeniami Inwestora oraz opracowaną koncepcją 
zagospodarowania, inwestycja będzie obejmowała następujące 
zakresy robot budowlanych: 

• Wykonanie nowej nawierzchni zniszczonego boiska sportowego 
wielofunkcyjnego o wymiarach 18,00 m na 45,00 m. Nawierzchnia 
poliuretanowa, gr 13 mm, w kolorze zielonym, na którym 
liniami wydzielono boisko do piłki ręcznej, boisko do 
siatkówki, oraz dwa stanowiska rzutów do kosza

• na boisku ustawione zostaną dwie bramki 3,0 m / 2,0 m, dwie 
tablice do koszykówki L – 1,6 , wyciągane słupki do 
naciągania siatki
 
UWAGA!!!
fundamenty pod elementy wyposażenia boiska wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta sprzętu
Na terenie boiska wielofunkcyjnego przewidziano rozgrywanie 
następujących dyscyplin sportowych:

• piłka ręczna - boisko o wymiarach 18 x 45 m 
• siatkówka - pole gry o wymiarach 9,0 x 18,z słupami 

mocowanymi w tulejach.
• koszykówka - 2 tablice jednosłupowe L – 1,6 m do zabawy pod 

koszami.

6. Boisko sportowe wielofunkcyjne:

Boisko zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego obiektu w 
oparciu o ogrodzenie siatkowe wydzielające boisko od reszty 
działki. Właściwe boisko o wymiarach 18,00 x 41,00 m. Płyta 
boiska z obejściami, o wymiarach 18,00 x 45,00 m całość z 
nawierzchnią poliuretanową. Pozostały teren pomiędzy 
ogrodzeniem a boiskiem zostanie wybrukowany kostką betonową w 
kolorze czerwonym. Dostęp osób niepełnosprawnych 
zaprojektowano po istniejącym podjeździe bezpośrednio z ul. 
Poziomkowej. Przyjmując rozwiązania projektowe zwracano uwagę 
na takie elementy jak trwałość, odporność na warunki 
atmosferyczne i niskie koszty eksploatacji. Nawierzchnia 
płyta: poliuretanowa , jako strukturalna powłoka natryskowa w 
połączeniu z granulatem gumowym, tworząc wysokoplastyczną, 
wodoprzepuszczalną i wytrzymałą nawierzchnię poliuretanową o 
grubo§ci 13 mm. Kolor nawierzchni boiska zielony. 
Uszczegółowienie kolorów wykonawca robót budowlanych uzgodni 
z użytkownikiem boiska. Linie pola gier szer 5 cm; piłka 
ręczna kolor biały, siatkówka kolor żółty, koszykówka linia w 
kolorze czerwonym. Nawierzchnia natryskowa ułożona zostanie 
na warstwie dynamicznej stabilizacyjnej gr. 2,5 cm, wykonanej 



z granulatu gumowego zmieszanego z gresem kamiennym układanym 
wg zaleceń producenta, następnie na 5 cm warstwie podbudowy z 
klińca kamiennego o granulacji 5-20  mm, która położona jest 
na 15 cm warstwie wykonanej z klińca o granulacji 20-31,5 i 
tłucznia 31,5-63, dolną warstwę stanowi 10 cm piasku 
płukanego jako warstwa odsączającą położoną na geowłókninie. 
Poniżej tej warstwy znajduje się istniejący drenaż 
odprowadzający  nadmiary wody opadowe z boiska. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić 
zagęszczenie istniejącego gruntu i wykonać ewentualne jego 
zagęszczenie. do uzyskania stosunku wtórnego modułu 
odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia El, 
powinien spełniać warunek E21E1 < 2,2. j Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy powinien wynosić: Js = 0,98, nośność 
E2 ) „ 70-8OMPa.

UWAGA!!!
RÓŻNICA RÓWNOŚĆ PODŁOŻA POD PŁYTĘ BOISKA, MIERZONA NA 
DŁUGOŚCI 3 METRY POWINNA WYNOSIĆ MAX. 5 mm.
NAWIERZCHNIA SPORTOWA MUSI POSIADAĆ:

• WAŻNĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ ITB LUB REKOMENDACJĘ ITB 
• ATEST HIGIENICZNY PZH
• CERTYFIKAT IAAF

7. Teren brukowany: 

Pomiędzy wykonanym boiskiem z poliuretanu, a istniejącym 
ogrodzeniem pozostały teren należy wybrukować kostką betonową 
w kolorze czerwonym. Warstwy przekrojowe elementu 
brukowanego:

• kostka brukowa betonowa gr 6 cm
• piasek ostry gr 4 cm
• podbudowa z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 gr 13 cm

8. Podbudowa z kruszyw:

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana na warstwie o 
jednakowej grubości, takiej aby jej stateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków. Jeżeli podbudowa składa Się z 
więcej niż z jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowywana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rządnych wysokościowych. Natychmiast po 
końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do 
jej zagoszczenia poprzez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy.



UWAGA!!!
Każdą warstwę po jej wykonaniu i zagęszczeniu należy zgłosić 
do odbioru inwestorskiego.

9. Obramowanie nawierzchni boiska:

Obramowanie nawierzchni boiska wykonać z obrzeży betonowych 8 
x 30 cm wibrowanych, układanych na ławie betonowej, z betonu 
B-15.

10. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów 
zagospodarowania:

• boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia poliuretanowa 810,0 m2

• powierzchnia brukowana – kostka betonowa 120,5 m2


