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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
ANALIZOWANEGO TERENU

Głównym celem stawianym przez Inwestora jest stworzenie kompleksu
sportowego  w ramach programu “ORLIK 2012”.  
Teren na którym projektuje się kompleks znajduje się w Poniecu, w pobliżu
Szkoły i stanowi on aktualnie ogródki działkowe.
Dla rozpatrywanego obszaru wydano decyzję o ustaleniu inwestycji celu
publicznego  i zgodnie z nią teren ten jest  przeznaczony  pod zabudowę
sportową i rekreacyjną.
Teren projektowanej inwestycji spełnia wszystkie założenia programu “Orlik
2012”. Lokalizacja działki  zapewnia możliwość wykonania łatwego dojazdu
do projektowanego obiektu, który znajduje się w fazie projektowej. Poza tym
istnieje dojście od ul.Szkolnej.
Teren nie jest uzbrojony ale otrzymano zapewnienia o możliwości dostarczenia
energii elektrycznej, odbiorze ścieków z projektowanego zbiornika
bezodpływowego do czasu wybudowania projektowanej kanalizacji a także
zapewnienie o dostawie wody.
Rozpatrywane  działki są niezalesione. Nie przewiduje się żadnych trudności w
utrzymaniu  czystości boisk. Teren jest równy a różnice w jego rzędnych na
obszarze pod projektowany kompleks nie przekraczają 40cm. Poza tym
projektuje się nieznaczne podniesienie gotowego kompleksu, tak aby poziom
0,00 projektowanych boisk odpowiadał rzędnej 87,30 będącej rzędną boiska
przy szkole.

Na działkach 448 i 436/6  projektuje się zespół boisk i urządzeń sportowych z
modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012.
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Zakres inwestycji obejmuje:

– budowę BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ  o nawierzchni syntetycznej ze
sztucznej trawy

– budowę BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI o nawierzchni
syntetycznej

– budowę ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012

– budowę CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO na terenie przeznaczonym na
potrzeby ORLIK 2012

– budowę OŚWIETLENIA BOISK 

– budowę OGRODZENIA TERENU wraz z bramą wjazdową i furtką
wejściową

– budowę INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ( przyłacza prądu, wody,
budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki  oraz systemu  odprowadzania
wód opadowych do pobliskiego rowu ) 

W drugim etapie inwestycji projektuje się wykonanie dojazdu do
projektowanego zespołu boisk  – wg odrębnego opracowania.

Na poniższym rysunku ( rys.A) przedstawiono projektowane
zagospodarowanie terenu dla inwestycji.

Dla większej przejrzystości  poszczególne elementy zagospodarowania
zwymiarowano dokładniej na rys.B
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OPIS ZMIAN ADAPTACYJNYCH
do projektu boisk oraz zaplecza socjalnego

I. OPIS ZMIAN DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO –
BUDOWLANEGO BOISK SPORTOWYCH ORLIK

1. Lokalizacja obiektu objętego opracowaniem
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( str. 14-18 )

     Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji inwestycji
     bez zmian 
1.1.Część rysunkowa

rys. AR-02-01 zmieniono spadek boisk na strefach wybiegu. Z rysunku należy korzystać w
razie jakichkolwiek wątpliwości co do wymiiarów rysunków A i B. Jest to przykładowe
zagospodarowanie terenu.

rys.AR-03-02  zmieniono spadki boisk na polach wybiegu – należy wykonać jeden spadek
od osi do krawężnika

rys. AR-01-03 uzupełniono rysunek o opis słupków, uściślono przyjete wymiary pomiędzy
słupkami.

rys. AR-05-04 bez zmian 

rys. AR-05-05 bez zmian 

rys. AR-05-06 bez zmian 

2. DANE LICZBOWE

Zmieniowo L.p 1 – powierzchnia objęta opracowaniem – 3327,00m2
                   L.p 2 – powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk – 83,61m2
                   L.p 5 – powierzchnia ciągów komunikacyjnych – 353,80m2

  L.p 6 – powierzchnia terenów zielonych – 84,50m2

uzupełniono rodzaje przyjętych rozwiązań nawierzchni 

Zagospodarowanie terenu – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( str 14-18 )

Układ komunikacyjny – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( str. 14-18)
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Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk zaprojektowano podłaczenie inwestycji do projektowanego
zbiornika bezodpływowego na ścieki. Wody opadowe należy odprowadzić do pobliskiego
rowu. Pod projektowanymi boiskami zaprojektowano również drenaż.

Ukształtowanie terenu
Teren jest równinny.
Ocenę warunków gruntowo techninicznych przedstawiono na str.19
Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy
Przewidywane i istniejące zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
– nie przewiduje się
W przypadku ujawnienia w trakcie prac ziemnych lub budowlanych przedmiotów
posiadających cechy zabytków , należy zabezpieczyć przedmiot oraz niezwłocznie
powiadomić o tym wójta gminy lub zarząd powiatu i wojewódzkiego konserwatora
zabytków.

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia

 Przed rozpoczęciem prac kolor elewacji należy uzgodnić z autorem projektu typowego.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Adaptowany budynek zaplecza boisk dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W budynku przewidziano ubikację dostosowaną dla niepełnosprawnych, zaprojektowano
również podjazd z balustradą. Podjazd należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK 

Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ
PODBUDOWA – projektuje się wykonać drenaż zgodnie z częścią instalacyjną
                               z czym wiąże się zmiana warstwy odsączającej na 45cm 

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ – projektuje się nawierzchnię z trawy
syntetycznej o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej:
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Przeznaczenie -  piłka nożna, football amerykański, rugby

Skład włókna -  polietylen, stabilizowany UV

Struktura włókna -  proste, monofilament

Grubość włókna - 200 micronów

Detex  -  16000 dtex

Proces produkcji -  tkanie

Odstęp między rządkami -  5/8”

Ilość pęczków /m2    ± 6.929 gr/m2

ilość włókien/ m2     ± 97006szt/m2

Długość włókna       ± 50 mm

Waga włókna           ± 1.280 gr/m2

Wysokość całkowita         ± 52 mm

Waga całkowita           ± 2.495 gr/m2

Skład tkaniny podkładowej    polipropylen, stabilizator UV, ± 215 gr/m2

Podbudowa                Latex, ± 1.000 gr/m2

Wypełnienie           piasek 15-20kg, granulat gumowy 6-12kg

Szerokość rolki             400 cm

Linie    wtkane lub wycięte

kolory  zielony

Kolory linii    białe lub żółte

Zgodność kolorystyki z normą                   DIN 54004, Skala 7

Odporność na przebarwienia UV                DIN 53387 > 6000 godzin

Szybkość odpływu wody                              > 6.10 -4 m/sek
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WYPOSAŻENIE SPORTOWE  - bez zmian, 

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ

PODBUDOWA – projektuje się wykonać drenaż, stąd podsypka  piaskowa 45cm

NAWIERZCHNIA – projektuje się wykonanie nawierzchni poliuretanowej
wodoprzepuszczalnej 
Na przygotowaną podbudowę z kruszywa kamiennego kładziemy warstwy:

1.Gruntująca

· rozprowadzenie kompozycji (wyrobów do wykonania warstwy) na podkładzie
za pomocą wałka malarskiego

2. Nośna

·wymieszanie kompozycji z mieszanką granulatu gumowego i żwiru

·rozprowadzenie masy na podkładzie i zagęszczenie jej przez wałowanie

3.Wierzchnia, użytkowa

·wymieszanie kompozycji z granulatem EPDM

·rozprowadzenie masy na warstwie nośnej i zagęszczenie jej przez wałowanie

4. Warstwa wykończeniowa

· rozprowadzenie kompozycji na warstwie użytkowej za pomocą wałka
malarskiego

Na wykonanej nawierzchni malowane są (farbą poliuretanową) linie wyznaczające pola
boiska
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Warunki niezb  ę  dne do prawidłowej instalacji nawierzchni  

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej

30C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Do wykonywania nawierzchni wymagana jest temperatura 15 – 25 °C.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

W trakcie eksploatacji obiektu należy przestrzegać następujących zasad:

· użytkownicy nawierzchni powinni korzystać ze sportowego obuwia. W przypadku

nawierzchni boisk wielofunkcyjnych i kortów tenisowych, zabronione jest

stosowanie obuwia z kolcami.

· nie można doprowadzić do nanoszenia na nawierzchnię piasku, żwiru czy grysu.

Tego typu zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć. W przeciwnym razie

może to doprowadzić do ścierania nawierzchni, co będzie skutkować nie

dotrzymaniem warunków gwarancji ze strony eksploatującego, prowadząc do jej

anulowania.

Konserwacja:

1) Regularne odkurzanie nawierzchni (co 2 miesiące),

Doraźne usuwanie tłustych, lub innych, trudnych do usunięcia plam. Detergenty łagodnie
chemiczne (nie używać płynów barwnych) należy rozprowadzić na powierzchni zabrudzenia
– np. szczotką o stosunkowo miękkim włosiu i spłukać myjką wysokociśnieniową np. typu
„Karcher”. 

Minimalne parametry dla nawierzchni syntetycznej

Wytrzymałość na rozrywanie 1,0 MPa

Wydłużeniu przy zerwaniu  100 %

Ścieralność wg Stuttgard  0,13 mm

Przyczepność między warstwowa  0,40 MPa

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


II.OPIS ZMIAN DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO –
BUDOWLANEGO MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy – 83,61m2

powierzchnia wejść i podjadzów - 25,46m2

powierzchnia użytkowa – 69,74m2

kubatura -  275,913m3

Projektowane zestawienie elementów modułowych systemu ORLIK 2012 zawiera
powiększone szatnie, przedsionki wejściowe, ubikacje męską oraz damską
przystosowaną dla odsób niepełnosprawnych, łazienki przy szatniach, magazyn oraz
pokój trenera. Zestawienie powierzchni oraz rodzaj posadzki przedstawiono na rys.3

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ
ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

2.1 Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej
zabudowy 

Budynek zaprojektowano na bazie uniwersalnego systemu modułowego opartego na
prefabrykowanych modułowych elementach drewnianych lub stalowych o wymiarach
2,55mx5,20m w rzucie.Przyjęte zestawienie segmentów pokazano w części rysunkowej
adaptacji projektu. 

Kolorystyka wykończenia obiektu

 Przed rozpoczęciem prac kolor elewacji należy uzgodnić z autorem projektu typowego.
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2.2. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane 

p.2 – odprowadzenie wód deszczowych do pobliskiego rowu

p.4 – adaptowany budynek dostosowano na potrzeby osób niepełnosprawnych

pozostałe bez zmian.

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

3.1. Układ konstrukcyjny obiektu

Zmieniono układ kontenerów oraz ich posadowienie. Nowy układ przedstawiono na
rys.3 

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

ELEMENTY FUNDAMENTOWE

Projektuje się posadowić budynek na płycie żelbetowej gr.12cm  z betonu B20
zbrojonego siatką z prętów fi10 o oczku 15x15. Płytę należy wylewać na zagęszczonej
mechanicznie warstwie podsypki piaskowej gr 30cm. Do płyty należy przykleić
prefabrykowane elementy betonowe zgodnie z rys.1 a następnie poprzez 2 warstwy papy
układać elementy kontenerów. Podjazd i wejścia do budynku wykonać jako odrębne
konstrukcje. Śicany z bloczków betonowych M6 na ławach betonowych wylewanych na
głębokości min.80cm, wypełnienie ubity piasek, płyta betonowa. Wykonczenie – płytyki
gres antypoślizgowe.

PANELE PODŁOGOWE  - bez zmian , bez panelu tarasowego

pozostałe bez zmian i zgodnie z rysunkami adaptacyjnymi

4. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – budynek
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – wg części branżowej

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ORAZ JEGO
WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Przegrody zewnętrzne zaprojektowano zgodnie z przepisami odnośnie izolacyjności
termicznej. Wymagane ogrzewanie wewnętrzne zapewniono przez zastosowanie
elektrycznych grzejników zgodnie z projektem branżowym. Nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania na środowisko.
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