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Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. 
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m z polem gry do piłki 
ręcznej, koszykówki, siatkówki  i tenisa. 

 
ARCHITEKTURA 
1.   Dane ogólne 
2.   Podstawa opracowania dokumentacji 
3.   Ogólna charakterystyka inwestycji 
3.1 Lokalizacja 
3.2 Dane dot. wielkości obiektu 
4.   Opis stanu istniejącego.  
5.   Przedmiot i zakres inwestycji 
6.   Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe 
6.1 Konstrukcja nawierzchni 
6.2 Charakterystyka podłoża 
6.3 Charakterystyka nawierzchni syntetycznej 
6.4 Wyposażenie boiska. 
7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. 
8. Ochrona p. pożarowa. 
9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. 
10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
11. Uwagi końcowe. 

 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

1. Projekt zagospodarowania terenu     
      -  w części ogólnej opracowania   
2.  Rzut i przekroje boiska wielofunkcyjnego   
     - podbudowa dynamiczna.                                       Rys. nr 1   

           3   .Przekrój przez nawierzchnię boiska     Rys. nr 2 
Poliuretan wodo-przepuszczalny. 

           4.  Boisko do piłki ręcznej.                                            Rys. nr 3 
5. Konstrukcja bramki do piłki ręcznej     Rys. nr 4 
6. Boisko do koszykówki.                                             Rys. nr 5 
7. Konstr. stojaka pojedynczego do koszykówki.         Rys. nr 6 
8. Boisko do siatkówki i tenisa ziemnego.                   Rys. nr 7  
9. Konstrukcja słupków do tenisa ziemnego   Rys. nr 8  
10.  Konstrukcja słupków do siatkówki.                         Rys. nr 9 
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                                       Opis techniczny  
                                do projektu budowlanego. 
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m z polem gry do piłki 
ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa. 
 
1. Dane ogólne 
 

1.1. Inwestor: 
Urząd Gminy Zawieś Wielka 
87-134 Zławieś Wielka 
ul. Handlowa 7 

 
1.2. Obiekt: Typowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną 
                     o wymiarach 30x50m 
 
1.3. Adres:     Zawieś Mała gmina Zawieś Wielka 

 
 
 1.4. Stadium: Projekt budowlany wielobranżowy 
 

1.5. Projektanci:    
architektura -   dr inż. arch. Maciej Stojak  
instalacje sanitarne - mgr inż. Ewa Dobrowolska 

  
1.6. Sprawdzający: 

architektura -   dr inż. arch. Tomasz Myczkowski  
instalacje sanitarne - mgr inż. Ewa Bełko 
 

1.7  ADAPTACJA: 
Pracownia Projektowa Leszek Czarnomski 
87-162 Lubicz, Złotoria  ul. Lipowa 8 
   
zagospodarowanie – Leszek Czarnomski 
architektura – Urszula Andruszkiewicz  

 
2. Podstawa opracowania dokumentacji. 
 
 2.1. Umowa  z Inwestorem. 

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branżowymi. 
2.3. Notatki służbowe ze spotkań 
2.4. Wytyczne materiałowe i instrukcje producentów. 

 
3. Ogólna charakterystyka inwestycji 
 
3.1. Lokalizacja 
 Zawieś Mała gmina Zawieś Wielka  
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3.2. Dane dot. wielkości obiektu. 
 
Powierzchnia całkowita obiektu      - 1512,80 m

2
 

Powierzchnia boiska      - 1500,0 m
2 

Powierzchnia obrzeży      - 12,80 m
2 

 
4. Opis stanu istniejącego.  
 
Lokalizację obiektu projektuje się na działce nr 194/13 w miejscowości  
Zawieś Mała gmina Zawieś Wielka. 
Jest to teren niezagospodarowany o powierzchni w miarę równej.  
 
5. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią 
poliuretanową o wymiarach pola gry 30x50 (wymiar całkowity z krawężnikami  
30,16 x 50,16m) ograniczonym krawężnikami oporowymi oraz ogrodzeniem.  
Do obsługi komunikacyjnej boiska  zaprojektowano drogę dojazdową i chodnik  
z kostki betonowej. 
 
6. Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe 
 
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. 
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola gier 
30x50m.  
Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier: 
- boisko do piłki ręcznej, 
- 2 boiska do koszykówki, 
- pole gry do tenisa  
- boisko do siatkówki 
 
6.1 Konstrukcja nawierzchni. 
 
Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - poliuretan na podbudowie 
dynamicznej (wodoprzepuszczalny).    
 
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:  
 

• W obrębie boisk sportowych – kolor zielony, 

• Na pozostałej nawierzchni – kolor ceglasty. 

• Linie pola gry (szer. 5cm) – koszykówka – kolor żółty, 

• Linie pola gry (szer. 5cm) – tenis – kolor niebieski, 

• Linie pola gry (szer. 5cm) – piłka ręczna – kolor biały 

• Linie pola gry (szer. 5cm) – siatkówka – kolor czerwony 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Charakterystyka podłoża 
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Podbudowa dynamiczna. 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie 
z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń 
i ustabilizowane.  
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm.  
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, 
osadzonym na ławie betonowej.  
Spadek poprzeczny dwustronny 0,5 % 
W wyniku badań geotechnicznych stwierdzono, że grunty mineralne zalegające pod 
powłoką gleby próchniczej są nośne. Stanowi je piasek średnioziarnisty o filtracji 
k = 29 x 10

-5
 m/s. Poziom wody gruntowej na głębokości około 3,0m ppt. 

 

Z uwagi na warunki gruntowe nie ma potrzeby specjalnego odwodnienia 
terenu zajmowanego pod projektowaną inwestycję. 
 
6.3 Charakterystyka nawierzchni syntetycznej. 
 
Nawierzchnia poliuretanowo – gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty 
gumowej elastycznej prefabrykowanej przyklejanej do podłoża klejem poliuretanowym, 
warstwa użytkowa wykonywana w technologii natryskowej lub prefabrykowana 
rozkładana z rolek. Nawierzchnia  przepuszczalna dla wody (na podbudowie 
dynamicznej) kolor warstwy użytkowej – zielony. 
 
6.4  Wyposażenie boisk. 
 
Dwa stojaki do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie załączonym 
rysunkiem (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa). Dopuszcza się wariantowo – kosz z tablicą pełnowymiarową 
na podstawie podwójnej lub kosz z tablicą pomniejszoną na podstawie 
pojedynczej z regulacją wysokości. 
 
1 komplet - siatka wraz ze słupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z 
rys. nr PB-30x50.A-05 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa). Z regulacją wysokości. 
 
1 komplet - siatka wraz ze słupkami do gry w siatkówkę. Wymiary i konstrukcja 
zgodnie z rys. nr 9 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa). Z regulacją wysokości. 
 
2 bramki do piłki ręcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-
30x50.A-03 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 
bezpieczeństwa). 
 
Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach. 
 
 
 
 
 
7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. 
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W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie 
przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska 
naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 
 
8. Ochrona p. pożarowa. 
 
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne 
oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. 
 
Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzględniając 
specyfikę  obiektu  budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporządzenia Min. Infrastruktury  
w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie wymagają sporządzania planu bioz. 
 
10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się , że mineralne grunty rodzime 
zalegające  pod powłoką gleby próchniczej są nośne. Woda gruntowa stabilizowała się 
na głębokości 3,0m ppt. Głębokość strefy przemarzania 1,0m. 
Obiekt w I-szej kategorii warunków gruntowych, 
 
11. Uwagi końcowe 
 

• Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie  
     z odpowiednimi normami. 

• Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów oraz 
Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 
        Opracował: 
 
       Maciej Stojak, architektura 
   
 

ADAPTACJA: 

 
        Urszula Andruszkiewicz  

        upr. bud. G.P.I. 7342/388/TO/94 
        spec. konstrukcyjno - budowlana  


