
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO 
 
1. DANE OGÓLNE 

 

1.1 Inwestor. 
 

Inwestorem jest p. Kinga Wnuk, ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
 

1.2 Obiekt. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego. Projektowany 

obiekt będzie uzupełnieniem istniejącej placówki oświaty.  

 

1.3 Adres budowy. 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 8/1, 8/2, 240/8                            

(obr. 12, ark. 3) położonych przy ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422), 

 Polskie Normy, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizja  lokalna  terenu  oraz  pomiary  uzupełniające  wykonane we  własnym  zakresie. 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 

3.1. Zagospodarowanie istniejące. 
 

Teren inwestycji obejmujący działki nr ewid. 8/1, 8/2, 240,8 posiada nieregularny kształt i jest 

mało zróżnicowany pod względem wysokościowym. Rzędne terenu w obrębie projektowanego 

boiska zawierają się w przedziale 195,30-195,50m. n.p.m. Teren w chwili obecnej jest zabudowany 

istniejącym zespołem szkół zlokalizowanym w północno-wschodniej części. Dodatkowo na działce 

znajduje się budynek gospodarczy zlokalizowany w południowo-zachodniej części dz. nr ewid. 8/1. 

Od strony południowo-wschodniej istniejącego zespołu szkół zaprojektowano budynek sali 

gimnastycznej (w trakcie budowy wg. pozwolenia z dn. 20.09.2017r). 

Działka posiada urządzone dojścia/place z kostki betonowej barwionej. Poza terenem 

zabudowanym oraz powierzchniami utwardzonymi pozostała część działki jest niezabudowana i 

stanowi tereny zielone zakrzewione i zadrzewione. Teren inwestycji posiada ogrodzenie trwałe. 

W obrębie istniejącej zabudowy znajduje się następujące uzbrojenie terenu: sieć 

wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza, sieć 

telekomunikacyjna. Na działce w obrębie terenu przeznaczonego pod budowę przedmiotowego 

obiektu nie zinwentaryzowano kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Teren planowanej inwestycji 

posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Sienkiewicza (droga gminna) przez wewnętrzne drogi 

dojazdowe (wewnątrzosiedlowe). 

Na terenie działki występuje zieleń niska (trawa), średnia (krzewy) oraz pojedyncze drzewa. 

 
 



3.2. Zagospodarowanie projektowane. 
 

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10m x 32,20m zostanie usytuowane 

bezpośrednio przy północno-wschodniej elewacji istniejącego budynku gospodarczego w 

następujących odległościach od granic działki oraz pozostałych obiektów: 

 w odległości 0,55m od północno-zachodniej granicy działki, 

 w odległości 10,90m od istniejącego budynku szkoły znajdującego się po stronie od 

północno-wschodniej, 

 w odległości od 36,50m do 40,50m od budynku sali gimnastycznej (w trakcie budowy), 

południowo-wschodniej, 
 

Szczegółowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem 

zagospodarowania działki rys. nr Z-01 w skali 1:500. Teren inwestycji został oznaczony w części 

graficznej opracowania literami A-L.  

Ukształtowanie terenu działki w obrębie inwestycji ulegnie zmianie – należy wykonać spadek 

min. 0,5% w kierunku północno-zachodnim. Budowa i kształt terenu po zrealizowaniu inwestycji 

nie zakłóci stosunków wodnych na działkach sąsiednich oraz drogach. 
 

3.3. Uzbrojenie terenu. 
 

 sieć energetyczna – należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą słupów oświetleniowych 

boiska (wg. projektu dotyczącego instalacji elektrycznych); zasilanie słupów oświetleniowych z 

istniejącego budynku gospodarczego. 

 
 

4. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PROJEKTOWANYCH ROBÓT. 
 

 Roboty ziemne – korytowanie pod boisko;  
 Wykopy i betonowanie słupków pod słupy konstrukcyjne ogrodzenia; 
 Wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz słupki stałych urządzeń boiska; 
 Wykonanie instalacji elektrycznej; 
 Wypoziomowanie spadków, wykonanie zagęszczonych zasypów; 
 Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod boisko; 
 Zagęszczanie podbudowy; 
 Okrawężnikowanie, montaż punktów do kotwienia urządzeń sportowych; 
 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej; 
 Montaż urządzeń sportowych; 
 Montaż ogrodzenia; 
 Inne prace wykończeniowe; 
 

 

5. OGRODZENIE ORAZ DOJŚCIA DO BOISKA. 
 

5.1. Dojścia/dojazdy. 
 

Wejście na boisko od strony południowo-wschodniej bezpośrednio z terenu biologicznie 

czynnego urządzonego jako powierzchnia trawiasta. 

 

 

 

 

 



5.2. Ogrodzenie boiska. 
 

Zaprojektowano ogrodzenie wysokości 400,0cm, które należy wykonać jako systemowe.  

Słupki główne zaprojektowano z rur prostokątnych 80/40mm w rozstawie osiowym 2500mm                               

(w narożnikach 2010mm i 1010mm). Fundament słupków ogrodzeniowych, będą stanowić stopy 

fundamentowe  ⌀50,0cm x 120,0cm (alternatywnie 50,0x60,0x120,0cm) z betonu C16/20. Słupki 

od góry zamknięte kapslem. Słupki ogrodzenia do wysokości 2,0m od poziomu terenu zabezpieczyć 

pianką antyurazową. 

Wypełnienie przęseł panelami typu sportowego z prętów stalowych ocynkowanych w systemie 

2D – drut prosty. Wymiary oczek max. 5,0 x 20,0cm (układ prętów do uzgodnienia z Inwestorem). 

Ilość obejm mocujących do słupów wg. wytycznych producenta. 

Piłkochwyty wykonać z siatki ochronnej, bezwęzłowej, wykonanej z polietylenu w kolorze 

ogrodzenia. Mocowanie górne i dolne do linki stalowej za pomocą uchwytów zatrzaskowych. 

Wymiary oczek piłkochwytu max. 4,5 x 4,5cm. Grubość splotki min. 3,0mm. 

Ogrodzenie należy wykonać w kolorze niebieskim RAL 5010 (do ostatecznego uzgodnienia z 

Inwestorem).  

Projekt konstrukcji ogrodzenia należy zaadaptować do wymagań producenta ogrodzenia 

sportowego. 

 

6. NAWIERZCHNIA BOISKA. 
 

6.1. Opis przyjętych rozwiązań dla boiska. 
 

Boisko zaprojektowano o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 14 mm (podkład SBR                  

i warstwa użytkowa EPDM z pierwotnej produkcji) na podkładzie ET gr. 30mm oraz podbudowie 

mineralnej o nachyleniu jednostronnym min. 0,5% ze spadkiem w stronę zewnętrzną.  
 

6.2. Odwodnienie terenu 
 

Wody opadowe będą odprowadzane poza nawierzchnię boiska za pomocą spadku na teren 

zielony, gdzie będzie następowało naturalne wsiąkanie. Dodatkowo nawierzchnia boiska 

przepuszczalna dla wody układana na podbudowie z kruszywa i gruncie niespoistym. 
 

6.3. Warstwy nawierzchni 
 

1. Warstwa nawierzchni sportowej – poliuretan  

warstwa podkładowa z granulatu SBR  Grub.    7 mm 

warstwy użytkowa z EPDM pierwotnej produkcji Grub.    7 mm 

2. Podkład ET  Grub.    30 mm 

3. warstwa wyrównawcza – wysiewki kamienne 0 ÷ 4 mm Grub.    4,0 cm 

wg PN-B-11 112 z lutego 1996 r., stabilizowana mechanicznie Is=1,0 

4. górna warstwa podbudowy z klińca 0 ÷ 31,5 mm  

stabilizowana mechanicznie  Is=1,0  Grub.   5,0cm           

5. dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego                

sortowanego 31,5 ÷ 63 mm, stabilizowana mechanicznie Is=0,97  Grub.    10,0cm 

6. warstwa odsączająca ze żwiru frakcji 2,0 ÷ 4,0 mm,             

stabilizowana mechanicznie Is=0,95  Grub.  10,0 cm 

7. geowłóknina separacyjna 

 



Ogólna grubość nawierzchni 33,4cm. Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30 

cm na ławie betonowej.  

 

6.4. Charakterystyka nawierzchni. 
 

Nawierzchnia typu „sandwich” elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, dwuwarstwowa, 

instalowana maszynowo „in situ”. 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstw 14mm – wersja 

podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu 

gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.  

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy  do pokrywania 

nawierzchni dla tego typu boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 

konkurencji technicznych zawodów dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji 

ruchowej.  
 

6.5. Charakterystyka podbudowy. 
 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm.  

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie 

może być zaolejone ( plamy należy  usunąć ).  
 

6.6. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni. 
 

-  badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014 

- atest higieniczny PZH 

- autoryzacji producenta do wykonania nawierzchni 

 

 

6.7. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni - ogólna instrukcja użytkowania  

zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych. 
 

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 

Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego 

zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać 

zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 

odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd 

samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być 

kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7. Uwagi końcowe. 
 

 wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów    

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm 

 w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące    

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm    

Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami    

odpowiednich norm 

 wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 

normami 

 Projekt jest zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 

1422).  
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                                                       OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania 

       - zasilanie obiektu – wewnętrzna linia zasilająca 

       - rozdzielnia oświetlenia 

       - linie kablowe zasilające oświetlenie 

       - słupy i oprawy oświetleniowe 

       - ochrona przeciwporażeniowa 

       2. Wewnętrzna linia zasilająca 

                     Do zasilania budynku obiektu boiska sportowego projektuje się linię kablową 

YDY5x10mm² z istniejącej tablicy głównej budynku gospodarczego.  

  

      3.Rozdzielnia oświetlenia SO. 

Tablicę SO należy wykonać w wolnostojącej obudowie izolacyjnej. Obudowę zainstalować 
na fundamencie prefabrykowanym. Rozdzielnię wyposażyć wg rys. nr 1. W tablicy 

zainstalować wyłączniki różnicowo-prądowe jednofazowe typu P302 40A/30mA, wyłączniki 

instalacyjne typu S301 o charakterystyce typu B i C, rozłączniki, styczniki SM300-40A oraz 

wyłącznik zmierzchowy. Projektuje się ręczne załączanie oświetlenia oddzielnie każdej 

strony. Oświetlenie dyżurne (nocne) terenu jest załączane automatycznie wyłącznikiem 

zmierzchowym (WZ300). 

Ze skrzynki SO należy wyprowadzić linie kablowe typu YKY5x6 i YKY3x4. Linie doprowadzić 
do kolejnych słupów. Linie układać wg zaleceń j.w. 

   4. Słupy i oprawy oświetleniowe  

             W opracowaniu przewidziano instalację masztów stalowych ocynkowanych typu M-

100SE ( o wysokości 10,0m ) prod. Elektromontaż. Zaprojektowane maszty zapewniają 

wymaganą nośność ( min.45kg – ciężar opraw oraz 0,7m² - powierzchnia opraw). Słupy 

mocować do fundamentów betonowych typu F-160.  Połączenia z linią kablową dokonać w 

tabliczkach LZ35. W skrzynkach zainstalować wyłączniki instalacyjne typu S191C-10, 16A. 

Połączenia od skrzynki bezpiecznikowej do opraw wykonać przewodem typu YDY3x2,5. 

Oprawy na maszcie podłączać do różnych faz. Do oświetlenia zastosowano oprawy typu 

SportFIERLD200W z ledowymi źródłami światła o mocy 200W. Oprawy instalować na 

wysięgnikach przystosowanych do mocowania 2, 4 naświetlaczy ( belki poprzeczne ) . 

Należy wyregulować nacelowanie opraw. Do oświetlenia dyżurnego terenu boisk 

zaprojektowano dwie oprawy LED 20W. Oprawy należy zainstalować na masztach nr 3, 4 

zainstalować wysięgniki ST/ST/1r/W0,5/15⁰/φ60. Maszty wymagają  indywidualnego 

przystosowania do montażu wysięgników. Wysięgnik zainstalować ok. 1,5m poniżej opraw 

głównych.  

 5. Bilans mocy. 

          Oświetlenie boisk – Pi = Ps = 1,7kW 

        Spadki napięć w instalacji nie przekraczają dopuszczalnych. 



        Moce projektowanych instalacji są zgodne z zapewnionymi przez zakład Energetyczny     

warunkami zasilania. 

6. Ochrona od porażeń. 

         Obowiązującym system ochrony przeciwporażeniowej jest szybkie wyłączenie 

zasilania. Wszystkie obwody instalacji elektrycznej zabezpieczają wyłączniki instalacyjne 

typu S301 o ch-ce typu B oraz dodatkowo przed dotykiem bezpośrednim wyłączniki 

różnicowo-prądowe 

Instalacje ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wg 

normy PN-IEC 60364 W tablicy SO zainstalować szyny PE i N. Szynę PE uziemić. 

Zakłada się wykonanie uziomu o rezystancji 10Ω. 

     Należy wykonać uziemienie słupów. Uziom wykonać z bednarki FeZn25x4 układanej w 

rowie kablowym. Rzeczywiste wartość oporności sprawdzić pomiarem. Do uziomu podłączyć 
ogrodzenie boisk. Połączenia wykonywać maksymalnie co 20m. 

Spadki napięć w instalacji nie przekraczają dopuszczalnych. 

Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna. 

 

 7. Uwagi i zalecenia 

  - całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

  - prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP 

 - wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony 

 - wykonać pomiary natężenia oświetlenia 


















