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Oświadczenie projektanta: 
 
  Ja niżej podpisany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r 

Prawo budowlane oświadczam, iż projekt budowlany: 
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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

• umowa z inwestorem; 

• mapa terenu w skali 1:500; 

• uzgodnienia z Inwestorem; 

• wizja projektantowi w terenie; 

• literatura, obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

2. Zakres i przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Będzyminie. 

3. Opis ogólny. 

Teren przeznaczony pod projektowany obiekt znajduje się na działce nr 28/2  

w Będzyminie gm. Żuromin. W rejonie boiska teren jest płaski z nieznacznym 

spadkiem. 

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni EPDM 

zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 28/2 w Będzyminie gm. Żuromin. Działka 

zabudowana jest budynkiem Szkoły Podstawowej. 

4. Opis szczegółowy. 

4.1. Boisko wielofunkcyjne. 

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22,0 x 44,0 m, o nawierzchni 

poliuretanowej EPDM na projektowanej podbudowie betonowej. Wokół nawierzchni 

boiska zaprojektowano pas szerokości 1,08 m z kostki brukowej z podwójnym 

obramowaniem obrzeżem betonowym. 

Szczegóły podbudowy: 

• warstwa odsączająca – podsypka z piasku grub. 20 cm; 

• podbudowa z betonu jamistego grubości 15 cm; 

Szczegóły nawierzchni: 

Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm, baza z granulatu gumowego 11 mm, 

powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 

2 mm wraz z malowaniem linii boisk.  
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Zestawienie parametrów dla nawierzchni typu natrysk  

PARAMETR Wartość 

Grubość ≥13 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥0,4 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] ≥40 

Amortyzacja (redukcja siły) (10-40oC) [%] 35-50 

Odkształcenie pionowe [mm]  

0oC 0,6-2,5 

+23 oC 0,6-2,5 

+40 oC 0,6-2,5 

Ścieralność [g] ≤4 

Tarcie 
- nawierzchnia sucha 
- nawierzchnia mokra 

 
80-110 
>0,5 

Odporność na kolce – spadek wytrzymałości i 
wydłużenia po kolcach 

Nie więcej niż 20% od wartości 
wyjściowej 

Starzenie (skala szarości) ≥3 

Przepuszczalność wody [mm/h] ≥150 

 

Wyposażenie boiska: 

• bramki do piłki ręcznej – 2 kpl. 

• tablice do koszykówki na wysięgniku stalowym ocynkowanym – 4 kpl. 

• komplet do siatkówki (z możliwością wykorzystania do tenisa) składający się  

z dwóch słupków stalowych ocynkowanych wraz z siatką na lince stalowej. 

4.2. Ogrodzenie boiska. 

Zaprojektowano specjalne ogrodzenie w systemie panelowym, zatrzymujące piłki, 

przeznaczone do grodzenia stadionów, placów zabaw, boisk sportowych itp. 

Projektowane ogrodzenie stanowi połączenie paneli Nylofor 2D Super i specjalnych 

słupków Bekasport wyposażonych w plastikowe klipsy tłumiące drgania. 

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 4,1 m o oczkach 200 x 100 mm. System 

składa się ze zgrzewanych paneli o podwójnych poziomych prętach. Panele 

wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2500 mm i o różnych 
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wysokościach. panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 

30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia. 

Średnica drutu: 

- pozioma 2x8 mm 

- pionowa 6 mm 

Oczka ogrodzenia: 200 x 100 mm 

System uzupełniają furtki oraz brama dwuskrzydłowa. Panele wykonane są  

z ocynkowanych drutów (min. 40g/m2). Zastosowany proces przygotowania 

powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po 

ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym. Grubość powłoki 

poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na 

zewnątrz 9 min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron, zgodnie z normą EN 10147. 

Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 

mikrometrów). 

Słupy o przekroju prostokątnym (system Bekasport): 

• Wysokość (m) 4,8 

• Szerokość profilu (mm) 80 

• Wysokość profilu (mm) 50 

• Grubość profilu (mm) 3 

Słupki o przekroju prostokątnym (kolor standardowy zielony RAL 6005) wyposażone 

w plastikowe wkładki dźwiękochłonne. Dzięki specjalnym uchwytom na słupkach, 

klipsy stanowią zarazem narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli. Po 

zawieszeniu, panel mocuje się do słupka Bekasport przy pomocy dostosowanych 

stalowych klipsów (kolor standardowy zielony RAL 6005). 

5. Drenaż boiska: 

ROBOTY ZIEMNE: 

Wykop pod rurociągi w pobliżu budynków, słupa, ogrodzeń wykonać ręcznie jako 

wąsko przestrzenne, zabezpieczając ściany wykopu wypraskami stalowymi. Rurociągi 

układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Po dokonanej próbie szczelności 

oraz sprawdzeniu połączeń, rury przykryć warstwą ochronną piasku. Na całej 

długości wykopy należy zasypać pospółką,  zagęszczając warstwami gr. 20-30 cm. 
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Teren w miejscu podłączenia oraz na trasie przebiegu przyłączy po zakończeniu robót 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

ODWODNIENIE BOISKA-DRENAŻ: 

Odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia boisk zaprojektowano do studni 

chłonnej poprzez studnie inspekcyjne z PCV DN 425 mm z osadnikiem głębokości 

min. 30 cm. Główne ciągi wykonać z rur kanalizacyjnych PCV DN 160 typu N, 

łączonych na uszczelkę gumowe. Rury układać należy na podsypce piaskowej gr. 10 

cm ze spadkiem 0,5-1,0 %. Drenaż pod boiskami wykonać z rur PCV DN 110 z 

otuliną. Rury po ułożeniu należy obsypać żwirem płukanym o frakcji 5-32 mm. 

Następne warstwy wykonać zgodnie z rysunkiem. Na włączeniu drenażu do zbieracza 

wykonać studnie rewizyjne DN 425 z osadnikiem. Roboty wykonać należy pod 

nadzorem zarządcy sieci i zgłosić przed zasypaniem do odbioru oraz 

zinwentaryzować. Po ułożeniu kanału i sprawdzeniu połączeń rury przykryć warstwą 

ochronną piasku (szczególnie połączenia rur), a następnie wykop zasypać i zagęścić 

gruntem nawiezionym pospółką warstwami 20 - 30 cm. 

UWAGA: 

Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z zasadami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz z zasadami wykonywania robót budowlanych. 

6. Uwagi końcowe: 

• Wszystkie roboty ziemne i montażowe prowadzić przez wyspecjalizowane ekipy 

posiadające uprawnienia do wykonywania tego typu robot. 

• Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie projektowanych spadków 

podłużnych i poprzecznych. 

• Roboty prowadzić pod fachowym nadzorem technicznym, a wierzchnią warstwę 

układać zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Projektant:  mgr inż. Jacek Jaworski 

 

Opracował: mgr inż. Jacek Szynkiewicz 




























