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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
syntetycznej, w skład którego wchodzi boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki,
boisko do koszykówki wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu na
terenie Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

2. Podstawa opracowania.

Podstawą poniższego opracowania jest:
- wytyczne i uzgodnienia z użytkownikiem,
- mapa do celów projektowych,
- obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej
- pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejącego

3. Charakterystyka obiektu.

3.1. Lokalizacja

Projektowane boisko zlokalizowane jest na działce nr 7734/6 położonej w Garwolinie
przy Al. Legionów na terenie Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ośrodka.

3.2. Stan istniejący

Istniejący teren jest w chwili obecnej użytkowany jako tereny rekreacyjne, boisko o
nawierzchni z trawy naturalnej bez właściwej podbudowy, nie występują na nim
żadne przeszkody terenowe, teren płaski. Boisko jest ogrodzone ogrodzeniem z
siatki stalowej wysokości 4,40m. Słupy ogrodzeniowe z rur stalowych śr. 90 mm
obsadzone w fundamencie betonowym szer. 30 cm gł. Bezpośrednio przy
projektowanym boisku znajduje się budynek szkoły oraz tereny utwardzony. Boisko
oraz cały teren jest ogrodzony i strzeżony przez ochronę z kontrolowanym dostępem.
Na obszarze boiska znajdują się dwa słupy oświetleniowe oraz dwa słupy na których

zainstalowane są kamery monitoringu obiektu. Zaplecze szatniowo – sanitarne
potrzebne do prowadzenia zajęć zlokalizowane jest w budynku szkoły

3.2. Dane techniczne i przeznaczenie.

- powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa

- 699,54 m2

- powierzchnia utwardzona - kostka brukowa

- 158,61 m2

- ogrodzenie h = 4,40 m

- 39,00 m

- ogrodzenie h = 6,00 m z piłkochwytami

- 74,00 m

- bramki do piłki ręcznej z siatkami

- 2 szt.

- słupki do siatkówki aluminiowe z siatką

- 1 kpl.

- stojaki do koszykówki typ "Gęsia szyja" wysięg 1,60 m

- 2 szt.

4.Rozwiązania architektoniczno budowlane

4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Zakres prac rozbiórkowych i przygotowawczych:
- demontaż i przestawienie w nową lokalizację słupów oświetleniowych
- rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej oraz bram wjazdowych bez demontażu
słupów ogrodzeniowych
- korytowanie miejsca pod nawierzchnię boiska oraz pod nawierzchnie z kostki
brukowej

4.2 Boisko wielofunkcyjne

4.2.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane boisko z nawierzchnią syntetyczną zostanie zlokalizowane w miejscu
istniejącego ogrodzonego boiska z nawierzchnią trawiastą. Powstanie boisko
wymuszone wymiarami istniejącego ogrodzenia o wymiarach 17,50m x 39,00m (
całkowite wymiary nawierzchni poliuretanowej to 17,80m x 39,30m) W skład boiska
wchodzą: boisko do piłki ręcznej 15,50 x 36,00 m, boisko do siatkówki 9,00 x 18,00 m
oraz boisko 15,00 x 28,00m.
Odwodnienie powierzchniowe – spływ wody zgodnie z danymi na rysunkach.

Projektuje się nawierzchnię boiska z poliuretanu EPDM w kolorystyce zgodnej z
rysunkami

Wyposażenie boiska stanowić będą bramki do piłki ręcznej przenośne aluminiowe,
osadzone w tulejach zgodnie z obowiązującymi standardami, słupki aluminiowe do
siatkówki osadzone w tulejach zgodnie z obowiązującymi standardami, , kosze do
koszykówki – zestaw typu „gęsia szyja” ze słupkami osadzonymi w tulejach zgodnie z
obowiązującymi standardami
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przestrzennego terenu.
Teren objęty opracowaniem jest terenem rekreacyjnym. Projekt nie przewiduje
zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje podniesienia poziomu hałasu i nie wpłynie
ujemnie na warunki bytowe sąsiadów.

4.2.2. Płyta boiska

Nawierzchnię boiska, należy wykonać z materiałów charakteryzujących się wysokim
stopniem elastyczności i sprężystości, dobre pochłanianie energii udarowej jak
i umożliwiających niezbędny, minimalny poślizg (ochrona narażonych na kontuzję
stawów, kolan i łokci grających) oraz odpornych na działanie czynników
atmosferycznych i zapewniających wieloletnią stabilność swoich parametrów.

Podbudowa boiska
- grunt rodzimy,
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. śr. 25 cm,
- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa łamanego (fr. 31,5 – 63,0 mm)
gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa łamanego (fr. 0 - 31,5 mm) gr. 5 cm
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0 – 4 mm)
- podbudowa – mieszanina żwiru i lepiszcza poliuretanowego (ET) gr. 30 mm

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży
betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C10/12 z oporem.

Projektowaną nawierzchnię boiska stanowi bezspoinowa nawierzchnia: baza z
granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr.
Warstwy 8 mm, warstwa granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem
poliuretanowym gr. Warstwy 8 mm o następujących parametrach:
- mata gumowa wykonana w miejscu instalacji przez maszynę
- wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,60
- wydłużenie względne przy zerwaniu (%) min 50
- wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100
- ścieralność (mm) ≤ 0,09
- odporność na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 530 ÷ 770
- stan powierzchni po badaniu – bez zmian

Oferowana nawierzchnia syntetyczna musi posiadać

1. Atest higieniczny.
2. Pełną aprobatę ITB lub rekomendację ITB albo równorzędne wraz z wynikami
badań uprawnionej jednostki na oferowaną nawierzchnię syntetyczną.
3. Kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta.

Wykonawca

nawierzchni musi posiadać autoryzację

producenta oferowanej

nawierzchni syntetycznej uprawniająca do jej sprzedaży i montażu.

Całkowite wymiary syntetycznej nawierzchni – zgodne z danymi na rysunkach
Kolorystyka boiska oraz linii – zgodnie z danymi na rysunkach

Szerokość linii 5cm. Linie wykonane wg zaleceń producenta nawierzchni.

Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje powierzchniowo – spływ w
kierunku oznaczonym na rysunkach.

4.2.3 Wyposażenie boiska.

Wyposażenie boiska stanowią :

Bramki do piłki ręcznej z siatkami, aluminiowe , mocowane w tulejach stalowych
zabetonowanych w słupkach zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiar bramek
3,00x2,00m, haki mocujące siatkę z metalu, bramka musi posiadać certyfikat
bezpieczeństwa ”B” – szt.2

Dekle umożliwiające zaślepienie otworu po demontażu bramek – szt.4

Słupki do siatkówki z siatkami – aluminiowe z mechanizmem naciągowym ,
mocowane w tulejach osadzonych w podbudowie, słupek musi posiadać certyfikat
bezpieczeństwa ”B” – kpl.2

Dekle umożliwiające zaślepienie otworu po demontażu słupków – szt.2

Kosze do koszykówki – zestaw typu „gęsia szyja” z tablicą laminowaną na tereny
zewnętrzne 105x180 cm, obręcz wzmacniana z siatką łańcuchową, stojak z
kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm ocynkowany ogniowo o wysięgu 160
cm. Stojak osadzony w tulei stalowej zabetonowanej wg zaleceń producenta.

Dekle umożliwiające zaślepienie otworu po demontażu słupków – szt.2

4.2.3 Wyposażenie boiska.

Piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym o
oczkach 4,5x4,5 cm, do 5x5 cm o wysokości 2.0 m zamocowane na wysokości 6,0 m
ponad poziom boiska. Mocowanie siatki do słupków stalowych przyspawanych do
istniejących słupków. Istniejące słupy śr. 90 mm należy przedłużyć do wysokości 6,0
m poprzez dospawanie do nich słupków z rur stalowych śr. 80 mm wpuszczonych w
środek istniejącej rury na głębokość 40 cm
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zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie farbami do metalu zabezpieczającymi
przed wpływem warunków atmosferycznych. W miejscu wykonania bramy należy

istniejące słupy wzmocnić poprzeczkami oraz odkosami w rur stalowych śr 90 mm gr
ścianki 3 mm zgodnie z danymi na rysunkach. Ogrodzenie należy wykonać z paneli
zgrzewanych ocynkowanych lub powlekanych w kolorze zielonym o oczku 5x20 cm z
prętów stalowych w układzie pręty pionowe śr. 6mm pręty poziome 2x pręt śr. 8 mm.
Panele wysokości 2 x 2,23m. Na górnym panelu na wysokości ok 4,40 m
zainstalować stalową siatkę ochronną z prętów zgrzewanych o oczku 10x10 lub
12x12 mm ocynkowaną ogniowo wysokości 1,50 m po oby stronach panela. W
ogrodzeniu wykonać dwie bramy oraz jedna furtkę o wymiarach zgodnych z danymi
na rysunkach z profili stalowych 40x60x3 mm z wypełnieniem z paneli zgrzewanych
j.w. przy furtce dodatkowo należy zamontować dodatkowe rury stalowe śr. 90 mm
osadzone w istniejącym cokole za pomocą kotew chemicznych. W bramach oraz
furtce zamontować zamki patentowe oraz możliwość otwierania za pomocą klamki
oraz elementem blokującym w podłożu dla bram.

4.3 Utwardzenie terenu

4.3.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej obejmuje wykonanie
opaski szerokości 40 cm wokół boiska, wykonanie dojść do bram, chodnika do furtki
oraz części placu za ogrodzeniem.

4.3.2. Nawierzchnia

Nawierzchnię terenów utwardzonych należy wykonać z betonowej kostki brukowej o
gr. 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej.
Pod docelową nawierzchnią należy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego o
następującym przekroju:
- grunt rodzimy,
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. śr. 10 cm, oraz 15 cm na dojściu
dojściach do bram
- warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa łamanego (fr. 0 - 31,5 mm) gr. 10 cm
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 30 mm

Nawierzchnię brukową należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za
pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm oraz 6x20x100 cm układanych na ławie z
betonu C10/12 z oporem

5. Charakterystyka ekologiczna.

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczególnych hałasów
i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Obiekt nie wprowadza
szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy, utwardzonych
dojść, dojazdów, miejsc postojowych.

7. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami
branżowymi, właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi i zaleceniami

producentów pod fachowym nadzorem. Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i
zasad BHP dla występujących rodzajów robót.
Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o
kwalifikacjach

potwierdzonych

stosownym

dokumentem

wystawionym

przez

producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania.
Spełnianie

wszystkich

wymaganych

minimalnych

parametrów

nawierzchni

określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
pozwalającymi na ich weryfikację. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest
Higieniczny.

……………………………………
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LEGENDA
a,b,c,d,a - granice opracowania -oznaczone kolorem zielonym

f

1 Obiekty projektowane
A Boisko wielofunkcyjne 17,70x39,00 m
ZESTAWIENIE:
- powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa - 737,96 m2
- powierzchnia utwardzona - kostka brukowa
- 64,08 m2
- ogrodzenie h = 4,40 m
- 39,00 m
- ogrodzenie h = 6,00 m z piłkochwytami
- 74,00 m
- bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt
- słupki do siatkówki aluminiowe z siatką - 1 kpl
- stojaki do koszykówki typ "Gęsia szyja" wysięg 1,60 m - 2 szt
KOLORYSTYKA:
- płyta boiska do siatkówki i pas bezpieczeństwa - kolor ceglasty
- płyta boiska do piłki ręcznej - kolor zielony,
- linie boiska do piłki ręcznej - kolor biały,
- linie boiska do siatkówki - kolor biały,
- linie boiska do koszykówki - kolor niebieski,
- miejsca pod urządzenia - kolor ceglasty
- nawierzchnia z kostki - kolor grafitowy
- obrzeża betonowe - kolor grafitowy
,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2 Obiekty istniejące,
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KOLORYSTYKA:
- płyta boiska do siatkówki i pas bezpieczeństwa - kolor ceglasty
- płyta boiska do piłki ręcznej - kolor zielony,
- linie boiska do piłki ręcznej - kolor biały,
- linie boiska do siatkówki - kolor biały,
- linie boiska do koszykówki - kolor niebieski,
- miejsca pod urządzenia - kolor ceglasty
- nawierzchnia z kostki - kolor grafitowy
- obrzeża betonowe - kolor grafitowy
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ZESTAWIENIE:
- powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa - 737,96 m2
- powierzchnia utwardzona - kostka brukowa
- 64,08 m2
- ogrodzenie h = 4,40 m
- 39,00 m
- ogrodzenie h = 6,00 m z piłkochwytami
- 74,00 m
- bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt
- słupki do siatkówki aluminiowe z siatką - 1 kpl
- stojaki do koszykówki typ "Gęsia szyja" wysięg 1,60 m - 2 szt

istniejący krawężnik 15x30 cm
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