
OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowy zespołu boisk sportowych z zapleczem 

 
 

 
Projekt obejmuje budowę: 
1. Boisko do piłki noŜnej 
2. Boisko wielofunkcyjne  
3. Budynek zaplecza 
4. DrenaŜ płyt boisk 
5. Kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłącza wody 
6. Odwodnienie terenu korytkami betonowymi i studzienkami ściekowymi  
7. Zasilanie kablowe budynku i oświetlenia 
8. Oświetlenie boisk i terenu 
9. Ogrodzenie boisk 
10. Utwardzenie terenu i pochylnia dla niepełnosprawnych 

 
 
Ad. 1. Boisko do piłki noŜnej. 
Boisko o wym. 62,0x30,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókna 60 mm z 
wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM zielonym. 
Konstrukcja płyty boiska: warstwa odsączająca z piasku grub. 17 cm, podbudowa z kruszywa 
łamanego grubości 15 cm, górna warstwa podbudowy z klińca kamiennego 0-31,5 mm grubości 8 
cm, klinowanej miałem kamiennym 0-4 mm    
 
Ad.2. Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej. 
Boisko o wym. 23,10x19,10 m o nawierzchni poliuretanowej w technologii typu natrysk łącznej 
grubości 50 mm. 
Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanu: warstwa odsączająca z piasku grub. 15 
cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm, górna warstwa podbudowy z klińca 
kamiennego 0-31,5 mm grubości 5 cm. 
 
Ad. 3. Budynek zaplecza. 
Budynek modułowy 4-elementowy wg projektu typowego. 

Warunki gruntowo-wodne. 
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2000 r. dla potrzeb 
ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia obiektu Gimnazjum w Pruchniku 
stwierdza się, Ŝe podłoŜe gruntowe lokalizacji zespołu boisk, do głębokości wiercenia (5 m) 
występują utwory spoiste gliniasto-pylaste. Woda występuje w podłoŜu w formie sączeń na 
zmiennej głębokości. 
W świetle rozporządzenia nr 839 Min. Spr. Wewn. i Admin. z dnia 24.09.1998 r w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 z 
dnia 08.10.1998 r.) na badanym terenie występują proste warunki gruntowe. 
Zgodnie z powyŜszym rozporządzeniem ustala się pierwszą kategorię geotechniczną. 

Fundamenty. 
Dla budynku zaplecza projektuje się fundamenty bezpośrednie w postaci betonowych ścian 
posadowionych na gruntach nośnych.. 
 
Ad. 4. DrenaŜ płyt boiska. 
DrenaŜ systemowy z rur PVC z filtrem z włókna kokosowego w obsypce z kruszywa  
filtracyjnego płukanego 8-16 mm. 
Ad. 5, 6, 7, 8. wg opisów technicznych projektów branŜowych. 
 



Ad. 9. Ogrodzenie boisk i terenu. 
Ogrodzenie boisk z siatki stalowej na słupkach stalowych o wysokości 4,0 m. W polach za 
bramkami do piłki noŜnej piłkochwyty wysokości 2,0 m ponad ogrodzenie. Do obsługi boiska 
brama dwuskrzydłowa wykonana w systemie ogrodzenia. Wejścia na boiska: 2 furki na 
boisko do piłki noŜnej i 1 furtka na boisko wielofunkcyjne. 
Ogrodzenie systemowe wg projektu typowego. 
 
Ad. 10. Utwardzenie terenu i pochylnia dla niepełnosprawnych. 
Utwardzenie terenu w postaci ciągów pieszo-jezdnych i pieszych. 
Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego: warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm, podbudowa z 
tłucznia kamiennego31,5-63 mm grubości 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm, 
kostka brukowa betonowa grubości 6 cm. 
Konstrukcja ciągów pieszych: warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm, podbudowa z pospółki 
grubości 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm, kostka brukowa betonowa 
grubości 6 cm. 
Obramowania krawęŜnikami betonowymi 12x25 cm na ławie betonowej z oporem i obrzeŜami 
betonowymi 8x30 cm na podsypce piaskowej. 
Pochylnia – ściany fundamentowe betonowe grubości 20 cm z betonu B-15,  Wnętrze 
pochylni wypełnić gruntem z zagęszczeniem warstwami i wykonać konstrukcję jak dla ciągu 
pieszego. Nawierzchnia 7 cm poniŜej ścian pochylni (krawęŜnik). Balustrada stalowa 
dwupochwytowa o wysokości 90 cm od nawierzchni, drugi pochwyt na wysokości 75 cm od 
nawierzchni. Pochwyt dolny nie moŜe ograniczać szerokości 1,0 m pochylni między 
pochwytami. Spadek nie większy niŜ 5%. 
 
Ad.11. Ukształtowanie terenu. 
Powierzchnie terenu i skarpy ukształtować ze spadkami w kierunku korytek ściekowych i 
studzienek ściekowych. Skarpy kształtować w miarę moŜliwości o pochyleniu 1:1,5. Teren, a 
zwłaszcza skarpy nasypów obsiać trawami, gatunkami o mocnym i długim ukorzenieniu.  
 
 
Informacja dotycząca planu bioz. 
 
1. Zalecenia dot. zakresu robót całego zamierzenia budowlanego: 
1.1. Zagospodarowanie placu budowy 
- naleŜy wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia 
urządzeń i sprzętu przed wstępem osób niepowołanych w trakcie prowadzonych robót 
(ogrodzenie parawanowe o wysokości minimum 1,5 m) 
- wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i 
tras komunikacyjnych przed dewastacją 
- wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie, 
zgodnie z instrukcją producenta 
- roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane 
jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
- skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich 
- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć w przyległym obiekcie zasadniczym 
1.2. Roboty ziemne 
- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych naleŜy 
niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, następnie 
zwrócić się do uŜytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem 
dalszych robót 
- w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji naleŜy 
przerwać roboty i powiadomić właściwy Urząd oraz organa policji 



- przy wykonywaniu wykopów o głębokości powyŜej 1,0 m odpowiednio do kategorii gruntu 
naleŜy stosować rozparcia i poręcze ostrzegawcze, w wypadku wykonywania wykopów o 
ścianach pionowych bez rozparcia naleŜy sporządzić oddzielne opracowanie BIOZ 
- teren robót ziemnych oznaczyć tablicami ostrzegawczymi: 
"Uwaga! Głębokie wykopy. Osobom postronnym wstęp wzbroniony" 
- kaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą stanu skarp i 
zabezpieczeń 
- w odległości do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy naleŜy wykonywać ręcznie 
narzędziami o trzonkach drewnianych 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce 
2.1. Budynek szkoły 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
3.1. Sąsiedztwo szkoły. 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania 
4.1. roboty na wysokości powyŜej 5,0 m 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
5.1. przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 06. 02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
6.1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401) 
7. Roboty montaŜowe wykonywać: 
- narzędziami i sprzętem atestowanym, sprawnym technicznie 
- pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujące 
wykonywane roboty 
- pracownicy winni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne 
- do wykonywanych robót uŜywać materiałów atestowanych 
8. Ochrona osobista pracowników: 
- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji 
i uŜytkowania 
- pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zaleŜności od potrzeb i 
wykonywanych robót 
- pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zaleŜności od potrzeb i 
wykonywanych robót 
- przy odległości nie większej niŜ 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy 
winna się znajdować przenośna apteczka 
- na budowie powinien się znajdować dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem 
telefonów alarmowych , policji, pogotowia ratunkowego, straŜy poŜarnej 
 


