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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pi ki no nej o nawierzchni trawiastej (trawa
naturalna), bie ni lekkoatletycznej czterotorowej o d . 60m o nawierzchni z m czki ceglanej,
skoczni w dal – rozbieg o nawierzchni z m czki ceglanej; skocznia wype niona piaskiem
z obramowaniem z desek oraz ogrodzenia terenu dzia ki nr ew. gruntu 1053 w aguszowie.
Dzia ka jest w u ytkowaniu Gminy Przy k. Boiska s  b  rekreacji dzieci i m odzie y
szkolnej z pobliskiej szko y.

1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Zamawiaj cym.
- Wytyczne Inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:1000.

1.2. Cel opracowania:
• przygotowanie dokumentacji umo liwiaj cej realizacj  inwestycji i zg oszenia
wykonania robót budowlanych,
• dostarczenie dokumentacji , opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysu
inwestorskiego zgodnego z Ustaw  Prawo zamówie  publicznych i rozporz dzeniami
zwi zanymi z Ustaw  Pzp,

2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja.
Teren przeznaczony pod inwestycj  stanowi s siedztwo szko y podstawowej w aguszowie.
Dzia ka nr 1053 jest  niezabudowana pokryta nisk  ro linno ci  naturaln . Dzia ka jest
niezadrzewiona.

2.2. Uk ad komunikacyjny
Doj cie do boiska do pi ki no nej i innych urz dze  sportowych od strony szko y poprzez
drog  tj. dzia  o nr 1111. Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych
i nie zmienia dost pu dla osób niepe nosprawnych.

2.3. Uzbrojenie terenu
Na terenie nieruchomo ci obj tym opracowaniem znajduj  si  sie  wodociagowa i sie
telekomunikacyjna.

2.4. Ukszta towanie terenu
Zakres opracowania obejmuje teren dzia ki nr ew. 1053 obr b aguszów. Teren jest
zró nicowany.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pi ki no nej o nawierzchni trawiastej (trawa
naturalna), bie ni lekkoatletycznej czterotorowej o d . 60m o nawierzchni z m czki ceglanej,
skoczni w dal – rozbieg o nawierzchni z m czki ceglanej; skocznia wype niona piaskiem
z obramowaniem z desek oraz ogrodzenia terenu dzia ki

Wymiary boiska do pi ki no nej - 30,00x68,50m brutto.
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Wymiary bie ni lekkoatletycznej – 77,26x5,09m brutto
Wymiary skoczni w dal – 44,79x3,16m (zeskok) brutto
Zapotrzebowanie w energi  elektryczn  – nie wyst puje.
Zapotrzebowanie   w  wod   –  do   podlewania   boiska  o   nawierzchni  trawiastej.   Wod    nale y
zapewni   poprzez budow   przy cza wg odr bnego  opracowania.
Odprowadzenie  cieków socjalno – bytowych – nie       wyst puje.  Projektowane
zagospodarowanie nie zmienia stosunków wodnych na dzia ce.

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzia ki – ok. 12100,00m2

Powierzchnia p yty boiska do pi ki no nej brutto– 2055,00m2.
Powierzchnia bie ni brutto -393,25 m2.
Powierzchnia skoczni w dal brutto- 70,45m2

ugo  ogrodzenia terenu – 533,00mb (w tym brama i furtka).

5. OCHRONA ZABYTKÓW
Dzia ka nie jest po ona w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.WP YW NA RODOWISKO
Nie    przewiduje    si     zagro enia    dla    rodowiska    oraz    higieny    i    zdrowia    u ytkowników
projektowanych obiektów budowlanych. W omawianym obiekcie nie b  wyst powa
odpady i substancje szkodliwe dla rodowiska.

II. ROZWIAZANIA  PROJEKTOWE

1. Boisko pi karskie o nawierzchni trawiastej

1.1.Plan sytuacyjny
Projektuje si  boisko do pi ki no nej o wymiarach 62,00x28,00 m z pasami bezpiecze stwa
o szeroko ci:
- wzd  boiska – 1,0 m,
- za lini  ko cow  – 3,0 m.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej wynosi ogó em 68,00*30,00=2040,0m2.

1.2.Przekroje poprzeczne
Przyj to jednospadowy przekrój poprzeczny boiska w celu umo liwienia szybszego sp ywu
wód deszczowych. Zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku wschodniej  kraw dzi
bocznej i = 0,5% .

aszczyzna boiska wzd  kraw dzi bocznej zachodniej le y w poziomie rz dnej 157,50m
n.p.m  i kraw dzi bocznej wschodniej le y w poziomie na rz dnej 157,35 m n.p.m.

1.3.Konstrukcja nawierzchni boiska
Zaprojektowano nast puj  konstrukcj  nawierzchni trawiastej boiska:
a)warstwa darniowa grubo ci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1: 1,
b)warstwa wegetacyjna grubo ci 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
próchniczej, pospó ki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3
jednostki pospó ki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki.
c)warstwa drena owa wirowo - piaskowa grubo ci 10 cm.
Mieszanki nale y wykona  na terenie przyleg ym do boiska wykorzystuj c humus zdj ty z
powierzchni projektowanego boiska.
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1.4. Technologia wykonania robót
W celu zrealizowania zadania nale y wykona  nast puj ce po sobie lub zaz biaj ce si
roboty:
1.4.1.Roboty przy formowaniu koryta ziemnego boiska:
a)wykonanie robót pomiarowych powierzchniowych,
b)zdj cie humusu,
c)mechaniczne profilowanie powierzchni p yty boiska z nadaniem jej odpowiednich spadków
projektowych; uwzgl dniaj c  wykop i nasyp wg PT.
1.4.2.Roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni boiska:
a)dowiezienie i mechaniczne roz cielenie warstwy drena owej o grubo ci 10 cm,
b)zag szczenie warstwy drena owej,
c)dowiezienie i mechaniczne roz cielenie warstwy wegetacyjnej o grubo ci 15 cm,
d)zag szczenie warstwy wegetacyjnej,
e)dowiezienie i mechaniczne roz cielenie warstwy darniowej o grubo ci 3 cm,
f)zag szczenie warstwy darniowej;
g) wykonanie skarpy od strony nasypu
1.4.3.Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska oraz terenu przyleg ego:
a)wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez
wa owanie walcem kolczatk ,
b)deszczowanie wykonanej nawierzchni,
c)dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawo enie wykonanej nawierzchni trawiastej;
1.4.4.Wykonanie fundamentów pod bramki:
a) wykopanie do ów pod fundamenty o wymiarach 0,4x04x1,0 m dla zakotwienia tulei

upków  bramek,
b) odwóz urobku taczkami poza teren boiska,
c) wykonanie fundamentów z betonu B-15 i ustawieniu tulei do zamocowania bramek
aluminiowych w wie ym betonie;

1.5.Pi kochwyt  boiska od strony drogi – dzia ki  nr 1111

-pi kochwyt – 1kpl- s upy stalowe o przekroju 80x80 malowane proszkowo       w kolorze
zielonym, zamontowane w fundamencie o g b. 1,00m ca kowita d ugo   s upa 7,00m ,
wysoko  s upów pi ko chwytu 6,00m . D ugo  pi ko chwytu 34,00mb  – rozstaw s upów co
5m, skrajne s upy z zastrza ami . Na s upach rozci gni ta na ca ej wysoko ci i d ugo ci
Siatka: bezw owa, polipropylenowa gr. 5mm, wymiar oczka 80x80mm,
Liny stalowe mocuj ce za pomoc  karabi czyków, naci gane za pomoc
rub rzymskich.

2. Bie nia lekkoatletyczna.

2.1.Zaprojektowano bie ni  do biegów krótkich  czterotorow  w wym. torów 1,22 m.
ugo  rozbiegu 10,0 m. D ugo  zatrzymania 7,0 m. Ca kowita d ugo  bie ni 60,0

m. i szer. 5,09 m. Powierzchnia 393,25 m2.

Konstrukcj  bie ni zaprojektowano (ze wzgl du na koszty ) jako mineraln
z  mieszanki ceglano – gliniastej, na podbudowie piaskowej grubo ci  10 cm.

Technologia wykonania nawierzchni :
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Mieszanka ceglano-gliniasta :

Konstrukcj  boiska zaprojektowano jako mineraln  z mieszanki ceglano – gliniastej, na
podbudowie piaskowej grubo ci ok. 10 cm.

        wyrównanie koryta z nadaniem odpowiednich spadków

        wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku grub. rednio 10 cm

        wykonanie dolnej warstwy grub.  5 cm z t ucznia ceglanego  rednicy 50-70 mm wraz
z  uwa owaniem walcem

        u enie górnej warstwy grub. 4,5 cm, sk adaj cej si  z mia u ceglanego rednicy 0-3
mm -  80% i  zmielonej gliny ceglanej z wapieniem zmielonym - 20%. Ca  u  na
uprzednio przygotowanym pod u  z  wyrównaniem do aty z podsypaniem
i polewaniem wod

        u enie warstwy cieralnej grub. 0,5 cm z mia u ceglanego wraz z uwa owaniem
i podlaniem  wod

        ca  opasa  obrze em betonowym barwionym o wym. 30 x 8 cm.

3. Skocznia w dal.

Zaprojektowano rozbie ni  dla skoczni w dal o szer. 1,25 m. D ugo  rozbiegu 31,55  m.
Powierzchnia rozbie ni 42,60 m2.

ugo  zeskoczni (piaskownicy) 7,0 m., szer. 3,20 m.

Konstrukcj  rozbie ni zaprojektowano jako mineraln  z mieszanki ceglano – gliniastej grub.
10 cm, na podbudowie piaskowej grubo ci 10cm. Pozosta e warstwy jak  bie ni
lekkoatletycznej. Obramowanie zeskoczni wykona  z desek drewnianych o szer. 20 cm.
Wype ni  piaskiem 0-2mm na g boko  30 cm.

4. Ogrodzenie terenu

Projektuje si  ogrodzenie z siatki stalowej plecionej- limakowej powlekanej, wys. siatki
1,50m z trzema rz dami linki stalowej z napinaczami. S upki z rur stalowych fi 65mm o max
rozstawie 2,40m. S upki zabetonowane w gruncie na g boko  50cm w do ach o przekroju
30x30cm betonem B15. Brama szer. 4,00m oraz furtka szer. 1,00m z siatki z stalowej
ocynkowanej w ramach z k townika 50x50x5mm i p askowników 40x6mm.

upki ogrodzenia, bram  oraz furtk  oczy ci  do II stopnia czysto ci, odt ci  i pomalowa
1x farb  podk adow  oraz 2x farb  nawierzchniow  chlorokauczukow .

Ca kowita d ugo  ogrodzenia wraz z bram  ifurtk 533,00mb.

Opracowa :


