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OBIEKT:        Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego             
w miejscowości  Jawty Wielkie  na  dz.  nr  91/1,              
94/1 i 93– obręb Jawty Wielkie,  gm. Susz. 

 
 

BRANŻA:               Roboty  budowlane  związane  z  obiektami  na 
terenach sportowych CPV – 45212221‐1 

             
 
 

INWESTOR:    Gmina Susz   
ul. J. Wybickiego 6 
14‐240 Susz 
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OŚWIADCZENIE  
 

OŚWIADCZENIE:  Na  podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy  Prawo  budowlane                    

Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. oświadczam, że projekt 
budowlany  budowy  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego             
w miejscowości Jawty Wielkie na dz. nr 91/1, 94/1 i 93 – obręb 
Jawty  Wielkie,  gm.  Susz został  sporządzony  zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
OBIEKT:      Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego                    

w  miejscowości  Jawty  Wielkie  na  dz.  nr  91/1,                 
94/1 i 93– obręb Jawty Wielkie,  gm. Susz. 

                                                                       
 

BRANŻA:              Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych CPV – 45212221‐1 

 
        
 

INWESTOR:         Gmina Susz  
ul. J. Wybickiego 6 
14‐240 Susz 
 
 

PROJEKTANT:         mgr inż. Rafał Wrzosek  
 
 
 
 
 
PROJEKTANT:  inż. Henryk Moczadło  
 

 
 

             

                   
 
    DATA:       27.09.2014 r. 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania  ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-CIN-K1Z-3L1 *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-20 roku przez:

Pan Henryk Moczadło o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1747/02

adres zamieszkania  ul. Kasprowicza 1/190, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Narloch, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-YVM-XEI-CIT *
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P R O J E K T     Z A G O S P O D A R O W A N I A 

T E R E N U 
 

OBIEKT:   Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego              
w  miejscowości  Jawty  Wielkie  na  dz.  nr  91/1,              
94/1 i 93– obręb Jawty Wielkie,  gm. Susz. 

 

‐ wymiary                     24,0 x 44,0 m  
‐ pow. boiska           1 056,00 m2 

‐ nawierzchnia poliuretanowa       
 
 
 

BRANŻA:  Roboty  budowlane  związane  z  obiektami  na 
terenach sportowych CPV – 45212221‐1 

 
 

INWESTOR:          Gmina Susz   
ul. J. Wybickiego 6 
14‐240 Susz 

 
 

PROJEKTANT:     mgr inż. Rafał Wrzosek  
                                                        

 

 
…………………………………….. 

 
PROJEKTANT:     inż. Henryk Moczadło 

                                              

       
 

        ………………………………….... 
 
 

 DATA:                         27.09.2014 r.  
 



O P I S     T E C H N I C Z N Y 

do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego  w  miejscowości  Jawty  Wielkie                           
na dz. nr 91/1, 94/4, 93 – obręb Jawty Wielkie,  gm. Susz. 

 
          ‐ boisko sportowe wielofunkcyjne o wym. 24,0 x44,0 m 

‐ ogrodzenie terenu boiska 

‐ utwardzenie terenu wokół boiska kostką betonową gr. 6 cm 

‐ oświetlenie boiska 

 

  Inwestor:       Gmina Susz  
14‐240 Susz 
ul. J. Wybickiego 6  

    

  Jednostka projektowa:   Pracownia Projektowa „D3”  
14‐200 Iława  
ul. M. Skłodowskiej‐Curie 2B/27 

 

2. Podstawa opracowania 

‐ zlecenie inwestora,   

     ‐ podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

     ‐ pomiary uzupełniające w terenie;  

     ‐  rozporządzenie MTiGM  (Dz.  U.  99.  43.  430)  z  dnia  02.03.1999  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;   

      ‐ założenia projektowania dróg;  

      ‐ ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.) 

     ‐  Rozporządzenie  Ministra  Ochrony  Środowiska  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa  z  dnia 

5.11.1991  r. w  sprawie klasyfikacji wód oraz warunków  jakim powinny odpowiadać  ścieki 

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503) 

      ‐ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) 



     ‐ Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 

warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);    

‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  i  formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

     ‐ Polskie Normy 

     ‐ inne przepisy związane 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

 

     3.1. Elementy infrastruktury 

  Na  terenie  działek  przeznaczonych  pod  inwestycję  przebiegają  kable 

teletechniczne, z którymi boisko nie będzie kolidował. 

              

  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  w  powiecie  iławskim                   

w miejscowości  Jawty Wielkie,  gm.  Susz  i  obejmuje  działki  nr  91/1,  94/4,  93  ‐  obręb 

Jawty  Wielkie.  Niniejsze  opracowanie  dotyczy  wykonania  wielofunkcyjnego  boiska 

sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Odprowadzenie wody z boiska odbywa 

się poprzez spadki poprzeczne i podłużne na teren przyległy. 

 

  3.2. Teren przyległy do inwestycji 

Teren  przyległy  do  inwestycji  jest  zabudowany  budynkiem  świetlicy  wiejskiej.               

Od wschodu przebiega droga gruntowa pozostała część stanowi grunty rolne. 

 

   3.3. Ukształtowanie terenu   

            ‐ istniejący teren płaski 

 

   3.4. Uzbrojenie terenu  

            ‐  w  obrębie  działki,  na  której  projektowana  jest  inwestycja  przebiegają  kable 

teletechniczne, które nie wchodzą w kolizję z boiskiem. 



3.5. Rozbiórki 

‐ w miejscu projektowanego boiska sportowego przewiduje się zdjęcie warstwy humusu     

i korytowanie. 

 

   4. Elementy projektowane  

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  boiska  wielofunkcyjnego                       
o wymiarach 24,0 m x 44,0 m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa 
naturalnego  i  łamanego.  Boisko ma  charakter  obiektu  sportowego  ogólnodostępnego 
przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. 

 
Parametry boiska 

• długość: 44,00 m 

• szerokość: 24,00 m 

• powierzchnia brutto: 1 056,00 m2 

• obwód boiska: 136,00 m 
  

5. Ochrona środowiska              

 

5.1. Wpływ inwestycji na środowisko 

Ze  względu  na  niewielki  rozmiar  inwestycji  nie  przewiduje  się  dodatkowych 

środków chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego 

wpływu  na  środowisko  nie  kwalifikuje  się  również  jako  przedsięwzięcie  mogące 

potencjalnie  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko  zgodnie  z  rozporządzeniem  RM                 

z  dnia  09.11.2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 ze zm./ 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

 

7. Charakterystyka terenu            

Działka, na której projektowana jest przedmiotowa inwestycja: 

a) nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest objęta ochroną konserwatorską,  

b) nie jest objęte ochroną przyrodniczą, 



8. Bilans terenu 

Powierzchnia działek  –     14 768,00 m2  

Powierzchnia boiska  –       1 551,00 m2       

 

 

 

Projektował: 







 

 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. INWESTOR:

GMINA SUSZ, ul. Józefa Wybickiego 6,

14 – 240 Susz

2. LOKALIZACJA

Jawty Wielkie

dzia ki nr 91/1, 94/4, 93 obr b Jawty Wielkie, gm. Susz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

obowi zuj ce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1: 500

wizja w terenie

uzgodnienia z Inwestorem (nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego

o wymiarach 24,0 m x 44,0 m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa

naturalnego i amanego. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodost pnego

przeznaczonego dla m odzie y szkolnej oraz spo eczno ci lokalnej.

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA:

5.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie ca ego boiska wielofunkcyjnego:

d ugo : 44,00 m

szeroko : 24,00 m

powierzchnia brutto: 1 056,00 m
2

obwód boiska: 136,00 m

5.2. Rodzaj nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nieprefabrykowana, przeznaczona do

wykonania na terenie budowy. Grubo warstwy 13 mm (10 + 3 mm) na podbudowie

elastycznej

5.3. Podbudowa.

Przekrój przez podbudow :

warstwa nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 0,3 cm,

warstwa SBR gr. 1,0 cm,

warstwa stabilizuj ca kruszywo mineralne o frakcji 2 8mm, gr. 3,5 cm,



 

 

warstwa konstrukcyjna z kruszywa amanego o frakcji 0 31,5mm, gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z piasku o gr. 15 cm,

grunt rodzimy

Podbudow nale y oddzieli od pozosta ych elementów terenu za pomoc obrze y

betonowych 6 x 20 cm ustawianych na awie betonowej z betonu B10.

Na powierzchni boiska nale y wyprofilowa spadek o warto ci 0,5%.

5.4. Ogrodzenie i pi kochwyty:

Projektuje si ogrodzenie z siatki plecionej w kolorze zielonym RAL 6005 o wysoko ci

4,0 m z wbudowan jedn bram wjazdow dwuskrzyd ow o wymiarach 3,0 x 3,0 m

i furtk wej ciow o wymiarach 1,2 x 3,0 m. Siatka ogrodzenia o wymiarze oczka

50x50 mm z drutu stalowego ocynkowanego o r. 2,5 mm powlekanego PVC.

Za bramkami do pi ki no nej projektuje si pi kochwyty na ca ej szeroko ci boiska

o wysoko ci 6,0 m. Rozstaw s upków oraz sposób kotwienia w gruncie przedstawiono

na rysunku za czonym do niniejszego opracowania.

5.5. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

5.5.1. Boisko do pi ki r cznej (1 pole): wymiary 20,00 x 40,00 m

Powierzchnia pola netto: 800 m2. Boisko do gry w pi k r czn – kszta t prostok ta

o wymiarach 20,00m x 40,00m, obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe.

D u sze linie nazywaj sie bocznymi, krótsze – ko cowymi. Odcinek linii ko cowej

pomi dzy s upkami bramki nazywa si lini bramkow . W po owie d ugo ci pole jest

podzielone linia rodkow na dwa równe pola gry. Linie ograniczaj ce pole gry

szeroko ci 5,00 cm nale do powierzchni boiska. Boisko otoczone woln przestrzeni

szeroko ci 2 m.

Wyposa enie boiska:

• Bramka stacjonarna metalowa do pi ki r cznej 3 x 2 m z tulejami monta owymi

umo liwiaj cymi demonta – 2 sztuki (monta wg zalece producenta, zgodnie

z certyfikatami bezpiecze stwa).

5.5.2. Boisko do gry w siatkówk – kszta t prostok ta o wymiarach 9,00m x 18,00m.

Powierzchnia netto pola 162 m
2
. W po owie d ugo ci pole b dzie podzielone lini

rodkow na dwa równe pola gry. Na ka dym polu w odleg o ci 3,00 m od linii

rodkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku d ugo ci 9,00 m i szeroko ci

0,05 m. Linia ataku jest przed u ona w formie linii przerywanej poza pole boiska

o 1,75 m. Linie ograniczaj ce pole gry szeroko ci 0,05 m nale do powierzchni boiska.

S upki podtrzymuj ce siatk powinny by oddalone min. 0,50 m od linii bocznych na

przed u eniu linii rodkowej (projektowana jest odleg o 1,41 m od linii bocznej boiska

do osi s upka).

Boisko otoczone woln przestrzeni szeroko ci:

wzd u linii bocznych – 12,04 m/22,96m.



 

 

wzd u linii ko cowych 3,00 m.

Wyposa enie pojedynczego boiska:

S upki wolnostoj ce, aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego

zamkni tego, lakierowane. Profil aluminiowy owalny 120x100 mm. S upki powinny

posiada regulacje wysoko ci zawieszenia siatki od 1,07 m do 2,43 m i mechanizm

naci gu siatki dzi ki czemu b d wykorzystane do gry w tenisa ziemnego.

Tuleje stalowe do s upków umo liwiaj ce ich atwy monta i demonta (2 szt.)

pokrywy na tuleje zamykaj ce otwory monta owe po zdj ciu s upków w celu

umo liwienia gry w pi k r czn i no n demontowane (2 szt.)

siatka do siatkówki ca osezonowa (1 szt.)

5.5.3. Boisko do koszykówki: kszta t prostok ta o wymiarach 15,00 x 24,00 m.

Powierzchnia netto ka dego pola 360 m2. W po owie d ugo ci pole b dzie podzielone

lini rodkowa na dwa równe pola. Wyposa enie boiska stanowi kosze zamontowane

na stojaku (statywie) o regulowanej wysoko ci zawieszenia tablicy.

Boisko otoczone woln przestrzeni szeroko ci :

wzd u linii bocznych – 6,38 m/22,62m.

wzd u linii ko cowych 0,00 m.

Wyposa enie pojedynczego boiska:

Stojak (statyw) do tablicy do koszykówki d . wysi gnika 1,60 m, jednos upkowy

2 szt.

Tuleje do stojaka do koszykówki – 2 szt.

Tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej laminowana

gr. 18 mm – 180 x 105 cm. 2 szt.

Kosz uchylny spr ynowy 2 szt.

Siatka do kosza 2 szt.

5.5.4. Boisko do tenisa ziemnego: kszta t prostok ta o wymiarach 24,00 m x 9,0 m (gra

pojedyncza) lub 10,97m (gra podwójna) szeroko ci. W po owie kortu znajduje si siatka,

której wysoko w rodku wynosi 91,5 cm, a przy s upkach 106 cm.

Pole serwisowe ma nast puj ce wymiary 5,55 m d ugo na 4,40 m szeroko .

S upki wolnostoj ce, aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego

zamkni tego, lakierowane. Profil aluminiowy owalny 120x100 mm. S upki powinny

posiada regulacje wysoko ci zawieszenia siatki od 1,07 m do 2,43 m i mechanizm

naci gu siatki dzi ki czemu b d wykorzystane do gry w pi k siatkow .

Tuleje stalowe do s upków umo liwiaj ce ich atwy monta i demonta (2 szt.)

pokrywy na tuleje zamykaj ce otwory monta owe po zdj ciu s upków w celu

umo liwienia gry w pi k r czn i no n demontowane (2 szt.)

Siatka do tenisa ca osezonowa (1 szt.)



 

 

UWAGA: wszystkie elementy wyposa enia boisk powinny posiada w a ciwe wymagane

przepisami atesty dopuszczaj ce do u ytkowania w szczególno ci przez dzieci.

5.6. Odwodnienie boiska:

Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych

na nieutwardzon powierzchni terenu. Zastosowano spadek poprzeczny boiska 0,5%.

Wody opadowe b d odprowadzone na trawniki wokó boiska.

6. WARUNKI POSADOWIENIA:

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza si , e stan techniczny terenu wraz

z otoczeniem pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu

pod o a gruntowego. Przed realizacj zamierzenia wskazane jest wykonanie bada

gruntowych sprawdzaj cych no no gruntu i poziom wyst powania ew. wody gruntowej.

7. STAN TERENU:

Teren, na którym projektuje si boisko jest p aski, wolny od zabudowy kubaturowej

oraz nasadze . W miejscu projektowanego boiska teren o nawierzchni gruntowej

– trawiasty.

8. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ROBÓT:

8.1. Roboty ziemne:

W ramach robót ziemnych nale y wykona nast puj cy zakres:

zdj cie warstwy gruntu urodzajnego,

korytowanie pod podbudow nawierzchni sportowych do poziomu

posadowienia warstwy projektowanej podsypki,

wyrównanie i zag szczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków

poprzecznych.

8.2. Warstwa ods czaj ca:

Podsypka z piasku zag szczonego na gruncie rodzimym. Po wyrównaniu

i zag szczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej

warstwy nale y wykona podsypk z piasku grubo ci 15 cm. Podsypk rozmie ci

równomiernie na ca ej powierzchni i zag ci mechanicznie do stopnia Id > 0,95.

8.3. Warstwa konstrukcyjna:

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa amanego frakcji 0 – 31,5 mm; gr. 15 cm.

Warstwa stabilizuj ca z kruszywa mineralnego frakcji 2 – 8 mm; gr. 3,5 cm.

Podbudow nale y oddzieli od pozosta ych elementów terenu za pomoc obrze y

betonowych 6x20 cm ustawianych na awie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na

powierzchni boiska nale y wyprofilowa spadek 0,5%. Podbudowa powinna by

wyprofilowana spadkami, odchy ki mierzone at o d . 2,00 m nie powinny by wi ksze

jak 2 mm. Pod o e powinno by wolne od zanieczyszcze organicznych, kurzu, piasku

itp.



 

 

8.4. Podk ad:

Elastyczna przepuszczalna warstwa podk adowa grubo ci 3,5 cm – granulat i cier

gumowy ze wirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

8.5. Nawierzchnia:

Bezspoinowa nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubo ca kowita

nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia sk ada si z dwóch warstw: baza z granulatu

gumowego 10 mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem

gumowym o grubo ci 3 mm.

Warstwa dolna grubo ci 10 mm bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla

wody uk adana maszynowo (mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm

po czonego lepiszczem poliuretanowym). Warstwa u ytkowa grubo ci 3 mm

uk adana maszynowo metod wysokoci nieniowego natrysku systemu

poliuretanowego uzupe nionego granulatem EPDM frakcji 0,5/1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone b d linie boisk specjalistyczn farb poliuretanow .

Nawierzchnia powinna mie jednakow grubo oraz posiada jednorodn faktur

i kolor. Warstwa u ytkowa powinna by trwale zwi zana z warstw elastyczn . Ca o

musi by przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by

przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by

wykonywana przez autoryzowanego wykonawc o kwalifikacjach potwierdzonych

stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto

wykonawca powinien wykaza si do wiadczeniem obejmuj cym wykonanie obiektów

w powy szej technologii.

Parametry nawierzchni:

Wytrzyma o na rozci ganie: 0,70MPa

Wyd u enie wzgl dne przy zerwaniu: 53 +3%

Wytrzyma o na rozdzieranie : 100N

cieralno : 0,09mm

Twardo wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A

Przyczepno do podk adu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego

i spoiwa PU : 0,5

Wspó czynnik tarcia kinetycznego powierzchni

w stanie suchym V 0,35

w stanie mokrym V 0,30

Odporno na uderzenie:

powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2

stan powierzchni po badaniu bez zmian

Mrozoodporno oceniona:

przyrostem masy W 0,80 %

zmiana wygl du zewn trznego bez zmian

Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 ± 0,3 kg/m2



 

 

Wymagane dokumenty do za czenia dotycz ce nawierzchni:

1. Badania na zgodno z norma PN EN 14877:2008, lub aprobat

techniczn ITB, lub rekomendacj techniczn ITB lub wynik bada

specjalistycznego laboratorium badaj cego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej

producenta (orygina ).

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowan inwestycj wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie.

5. Certyfikat IAAF

8.6. Odprowadzenie wód opadowych:

Uwzgl dniaj c, e wokó boiska zal gaj grunty przepuszczalne zastosowano spadki

poprzeczne – do 0,5 %. Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód

opadowych na nieutwardzon powierzchni terenu. Proponowana nawierzchnia

poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania odwodnienia

liniowego, niezb dnego w przypadku podbudów twardych. Nawierzchnia

przepuszczalna gwarantuje d u szy okres jej u ytkowania. W odró nieniu od

nawierzchni nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych trzeba czeka a woda

sp ynie po powierzchni nawierzchni z p yty boiska, lecz woda przenika w g b struktury

systemu przepuszczalnego.

8.7. O wietlenie boiska

 Tematem opracowania jest projekt o wietlenia terenu boiska sportowego

wielofunkcyjnego na dzia kach nr 91/1, 94/4 i 93 obr b Jawty Wielkie, gm. Susz

z istniej cej tablicy rozdzielczej. Zaprojektowano 2 latarnie uliczne: metalowe,

ocynkowane o wysoko ci 8 m mocowane na fundamentach prefabrykowanych

z oprawami typu SGS 102 150 W. czna trasa projektowanej linii kablowej wynosi

ok. 115/130 m.

Opracowanie obejmuje:

trasowanie w terenie i u o enie linii kablowej YKY 3x4mm2 wraz z bednark

uziemiaj c FeZn 25x4 na ca ej d ugo ci kabla od istniej cej tablicy rozdzielczej,

posadowienie 2 sztuk fundamentów pod latarnie,

ustawienie latar i pod czenie opraw,

pod czenie obwodu o wietlenia ulicznego w szafce rozdzielczej.

Zasilanie



 

 

Ca o o wietlenia zosta a zaprojektowana jako 1 obwód o wietleniowy wykonany

kablem YKY 3x4mm2, który zasilany b dzie z istniej cej tablicy rozdzielczej. Kabel nale y

uk ada zgodnie z wyznaczon tras w rurkach RL22 po budynku pod okapem na

odcinku d . 26,0 m pozosta a cz kabla b dzie prowadzona w rowie kablowym

o szeroko ci 0,4 m i g boko ci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. U o ony kabel

zasypywa warstw piasku o grubo ci co najmniej 10 cm, nast pnie warstw rodzimego

gruntu o grubo ci 15 cm, a nast pnie przykry foli z tworzywa sztucznego koloru

niebieskiego. Na kablu przed zasypaniem co 10m nale y za o y opaski kablowe

zawieraj ce opisy informacyjne. Na skrzy owaniach projektowanego kabla

o wietleniowego z urz dzeniami podziemnymi nale y uk ada rury os onowe typu DVK

75. Przy wej ciach kabla do s upa pozostawi zapasy co najmniej 1,0 m. cznie

z kablem o wietleniowym w rowie kablowym uk ada bednark FeZn 25x4 mm czon

z ka dym s upem o wietleniowym. Warto uziemienia s upa

Rz 10 . Przewód PEN nale y po czy w ka dym s upie z zaciskiem ochronnym s upa.

Przy ostatniej latarni obwodu o wietleniowego wykona dodatkowy uziom pionowy

o d ugo ci min. 3 m.

Na zabezpieczenie obwodu o wietleniowego przyj to wy cznik nadmiarowy S301 C6A.

Oprawy o wietleniowe zasili od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm2

i zabezpieczy z czem kablowym typu IZK z wk adk topikow BiWts 2A.

Instalacja ochrony przeciwpora eniowej

Ochron od pora e zaprojektowano jako ochron podstawow i dodatkow .

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo rednim) zrealizowana b dzie przez

zastosowanie izolowanie cz ci czynnych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem po rednim) zrealizowana b dzie poprzez

samoczynne wy czenie zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie wy cznika

nadmiarowo pr dowego.

Ochronie przeciwpora eniowej podlegaj wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na

osprz t elektryczny, metalowe obudowy aparatów i urz dze elektrycznych, które

wskutek uszkodzenia izolacji mog znale si pod napi ciem. Wszystkie one b d

pod czone przewodami ochronnymi w izolacji ó to zielonej do uziemionego zacisku

ochronnego i do przewodu neutralnego „N”. System pracy sieci TN C.

Obliczenia techniczne 



 

 

 

1. Dobór kablowej linii o wietleniowej  

1.1. Moc przy czeniowa jednej oprawy 

 

Ps = 169 [W] 

Pr d obliczeniowy 

 

gdzie: 

k – wspó czynnik rozruchu 

Zabezpieczenie jednej oprawy: z cze kablowe IZK z wk adk  topikow  o pr dzie In=2A 

 

1.2. Moc przy czeniowa ca kowita 

 

gdzie: 

n – liczba lamp 

k – wspó czynnik rozruchu 

Zabezpieczenie obwodu o wietleniowego – wy cznik instalacyjny nadmiarowo-pr dowy IN=6 A  

1.3. Dobór przekroju kablowej linii o wietleniowej 

1.3.1. Sprawdzenia warunku na spadek napi cia 

 

D ugo  kabla – 130 [m] 

Obci enie obwodu – 338 [W] 

Udop = 3% 

 

Przyj to przekrój kabla 4 mm
2
. 

 

1.3.2. Sprawdzenie warunku na obci alno  dopuszczaln  d ugotrwale 

 

Obci alno  d ugotrwa a kabli wielo y owych miedzainych w izolacji polwinitowej  o 

napi ciu znamionowym do 1kV, u o onych w ziemi o  temperaturze obliczeniowej +20
O
C wynosi: 

dla przekroju 4 mm
2
 Iz=34,0 A. 

 

 

a) 



 

 

 

 
warunek spe niony 

 

b) 

 

 

 
warunek spe niony 

 

9. WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU „ BIOZ ”

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz.1256 przed przyst pieniem do robót budowlanych kierownik

budowy ma obowi zek sporz dzenia planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

ZAGRO ENIA:

Mo liwo natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie

geodezyjnej.

Praca ludzi z pracuj cymi maszynami drogowymi i sprz tem.

Praca sprz tu w pobli u drzew.

Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do uk adania

nawierzchni.

INSTRUKTA PRACOWNIKÓW:

Przed przyst pieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przej

przeszkolenie BHP

szkolenie wst pne w zakresie BHP

instrukta ogólny zwi zany z przepisami BHP

instrukta stanowiskowy ze szczególnym uwzgl dnieniem tematów

1. roboty drogowe,

2. wspó praca z maszynami i pojazdami, sygna y komunikacji wewn trznej

w czasie pracy maszyn,

3. odzie robocza i ochronna,

4. zapoznanie pracowników ramach w/w szkole z zagro eniami

wynikaj cymi z realizacji zamierzenia budowlanego. Fakt odbycia w/w

szkolenia w zakresie BHP winien by odnotowany w dokumentacji

prowadzonej przez wykonawc robot.

10. ODST PSTWO REALIZACYJNE:

Ze wzgl du na okre lone parametry boiska wymiary boków nie powinny mie wi kszych

odchyle ni +/ 5 cm.

Opracowa :
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