
OPIS  TECHNICZNY  
do  projektu zagospodarowania terenu działek nr 5/19 i 5/21  

  
 
1. Informacje wstępne . 
 
1.1. Nazwa inwestycji. : Zespół boisk sportowych z zapleczem „ORLIK 2012”  
                                                 przy Gimnazjum Publicznym im. Ks. Markiewicza w Pruchniku 
 
1.2. Adres    : Pruchnik, ul. Szkolna 12 
 
1.3. Inwestor    : Gmina Pruchnik  37-560 Pruchnik, Rynek 1 
 
1.4. Materiały wyjściowe : 

- uzgodnienia z Inwestorem 
- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500  
-  

1.5. Lokalizacja . 
 

Projektowany zespół boisk sportowych z zapleczem sanitarnym zlokalizowany jest na 
działkach nr 5/19 i 5/21 na terenie Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.  
Działka nie leŜy w obszarze górniczym, osuwiskowym ani zalewowym a jej projektowane 
zagospodarowanie nie spowoduje konieczności utworzenia stref ochronnych. Działki w miejscu 
projektowanych boisk nie posiadają chronionego zadrzewienia, znajdują się poza obszarami 
pasów ochronnych i technicznych portów, przystani, linii kolejowych i tramwajowych.  
Teren działki nie podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Warunki zabudowy określono w trybie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego nr 7331/58/2008 z dnia 20.11.2008 r.  
Sytuację przedstawiono w projekcie zagospodarowania działek. 
 

 
II. Przedmiot opracowania. 
 
2.1. Opis ogólny projektu. 
 

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch boisk sportowych o powierzchni 1860,0 i 
613,11 m2 z modułowym budynkiem zaplecza o powierzchni zabudowy 29,59 m2. 
Projektowany obiekt skomunikowany przez zjazd w ul. Szkolnej.  
 
2.2. Opis istniejącego zagospodarowania. 
 

Teren przeznaczony pod budowę zlokalizowany jest na zapleczu szkoły. 
W chwili obecnej teren jest zabudowany boiskiem o nawierzchni trawiastej.  
 
III. Opis projektu zagospodarowania. 

 
3.1. Boiska 
 
 Projektuje się boisko do piłki noŜnej o wym. 62x30 m o nawierzchni z trawy syntetycznej 
na podbudowie przepuszczalnej, obramowane obrzeŜami zieleńcowymi.  
Boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i siatkowej o wym. 32,10x19,10 m o nawierzchni 
poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej, obramowane obrzeŜami zieleńcowymi. Oba 



boiska ogrodzone siatką stalową na słupkach stalowych o wysokości 4,0 m z piłkochwytami o 
wysokości 6,0 m za bramkami do piłki noŜnej. 
Odwodnienie płyt boisk poprzez drenaŜ z rur drenarskich PVC z filtrem kokosowym.  
 
3.2. Budynek zaplecza 
 
Projektuje się budynek zaplecza boisk parterowy, bez podpiwniczenia, wykonany w systemie 
modułowym. Wykonany będzie w wersji standard 4 segmentowej wg projektu typowego. 
 
3.3. Układ komunikacyjny. 
 

Układ komunikacyjny projektuje się w formie utwardzonego ciągu pieszo-jezdnego i 
pieszego. Utwardzenie z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszyw naturalnych. 
 
3.4. Uzbrojenie terenu. 
  
Odprowadzenie wód opadowych i ścieków sanitarnych nastąpi do istniejących kanalizacji na 
terenie Szkoły na podstawie warunków wydanych przez Gminę Pruchnik. Wody opadowe ze 
skarpy odprowadzone zostaną korytkami betonowymi do studzienki ściekowej włączonej do 
projektowanej kanalizacji.  
 
3.4. Oświetlenie terenu 
 
Boiska zostaną oświetlone projektorami rozmieszczonymi na masztach o wysokości 9,0 m. 
Teren przy zapleczu oświetlony będzie 1 latarnią typu parkowego.   
 
IV. Zagadnienia ochrony środowiska. 
 
4.1. Ochrona zieleni. 
 

Teren przeznaczony po budowę parkingu jest wolny od zieleni wysokiej podlegającej 
ochronie.  
 
4.2. Gospodarka wodno – ściekowa. 
 

Odprowadzenie ścieków i wód deszczowych do istniejącej kanalizacji. 
 
 
 


