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Opis do projektu 
 

1. Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora  
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej 

 
           2.Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu wykonawczego dla 
budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) na terenie działki  
nr 2/34 obręb 42 ul. Wronia w Piotrkowie Tryb. 
 

  3. Cel opracowania 
 
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno prawnej dla zgłoszenia robót. 
 

4.Powierzchnia projektowanego placu zabaw – 325 m2 
 
5. Opis terenu stan istniejący 
 

Projektowany teren znajduje się terenie na terenie działki  
nr 2/34 obręb 42 ul. Wronia w Piotrkowie Tryb. 
Jest umieszczony między blokami mieszkalnymi ,w ogrodzonym terenie  na którym znajdują się 
urządzenia placu zabaw . W zachodniej części placu znajduje się boisko o nawierzchni trawiastej 
z wmontowanymi urządzeniami do piłki siatkowej i bramki do piłki ręcznej o konstrukcji drewnianej 
które należy zdemontować ponieważ ulegają degradacji. Miejsce to przeznaczono na boisko o 
nawierzchni poliuretanowej. Teren jest równy porośnięty trawą utrzymaną prawidłowo , występują 
drzewa i krzewy , które nie powinny mieć wpływu w czasie realizacji inwestycji. W czasie 
wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na instalacje podziemne 
występujące w rejonie prac w pobliżu których roboty wykonywać ręcznie.  
 

5. Założenia projektowe 
 
 wykonanie w miejscu istniejącego  boiska trawiastego następujących robót: 

 budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) 

 zamontowanie wyposażenia boiska 
 

6. Harmonogram prac przy budowie boiska 
 

 prace wstępne przy tyczeniu, wyrównywaniu i korytowaniu pod nawierzchnie boiska, 

  wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie sztuczną (poliuretanową) 

 wykonanie wszystkich prac budowlanych i montażowych (ułożenie nawierzchni 
wraz z betonowym obrzeżem trawnikowym i montaż wyposażenia boiska wg instrukcji 
producenta), 

 odtworzenie terenów zieleni 
 

7. Prace ziemne 
 

Przed przystąpieniem do prac wymagana jest wizja lokalna w celu dopasowania sprzętu. Ziemię z 
wykopu należy wywieść poza obszar budowy. Teren pod nawierzchnię boiska należy wykorytować 
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średnio na głębokość około  30 cm . Rzędne wysokości boiska  dopasować do istniejącego terenu. 
8 Parametry techniczne projektowanego boiska. 
 

Boisko wielofunkcyjne – koszykówka, piłka siatkowa. 
- wymiary boiska – 25m x 13m 
- powierzchnia boiska – 325m² 
- nawierzchnia – poliuretan gr.13mm typu natrysk  na podbudowie dynamicznej poliuretanowej, 
Wyposażenie 
- zestaw do koszykówki z tablica stalowa 180X105cm, obręcz wzmacniana z siatka łańcuchową, 
stojak stalowy elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo, mocowane w fundamentach 
betonowych  – szt.2 
-  zestaw do piłki siatkowej z siatką, stalowe elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo lub 
aluminiowe, mocowane w systemowych tulejach  . Tuleje mocowane w fundamentach - kpl.1  
 
 
Charakterystyka podbudowy: 
 
Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody , jednak z uwagi na nie zastosowanie 
układu drenażowego wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi -0,5% w  kierunku zewnętrznym boiska w celu  odprowadzenia wody na zewnątrz 
boiska w trawnik. Obrzeża boiska należy wykonać o 5 cm wyżej od istniejącego trawnika  Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. nie może być 
zaolejone. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania sie warstwy górnej. 
 
 Konstrukcja nawierzchni: 
 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm 
- warstwa dynamiczna „ET” gr. 35 mm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 0 - 10 gr. 4 cm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech 10 - 31,5  mm gr. 16 cm 
- piasek gr. ok.10 cm 
- grunt rodzimy(koryto) 
Nawierzchnie wraz z podbudowa należy wykonać po zdjęciu warstwy urodzajnej gleby, 
oraz częściowo lub w całości warstwy nasypowej nienośnej. 
 
Obramowanie nawierzchni: 
 
Obramowania nawierzchni boiska obrzeżem wibroprasowanym o wymiarach 6x20cm, na ławie 
betonowej B-15 z oporem. 

 
 
Sposób wykonania nawierzchni  poliuretanowej 
 
Nawierzchnię poliuretanową rozkłada się bezpośrednio rozkładarką na uformowanej podbudowie z 
kruszywa łamanego zgodnie przyjętą technologią . Nawierzchnia składa się z trzech warstw  

 warstwa podbudowa poliuretanowa z kruszywa mineralnego i granulatu SBR o  gr. 3,5cm 

 warstwa spodnia z granulatu SBR połączona z lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm  

 warstwa górna wykończeniowa z granulatu EPDM o gr. 3mm natryskowa w kolorze 
czerwonym (ceglastym) 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
 

 nawierzchnia elastyczna powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, 

 równość nawierzchni powinna znajdować się w przedziale +/- 3mm na łacie 2m. 
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Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  
 

 Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB  

 Aktualne badania na zgodność z norma PN-EN 14877 

 atest PZH 

 kartę techniczna oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzona przez jej 
producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni. 

 autoryzacje producenta syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na te nawierzchnie. 
 
 
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 
 

 elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć, 

 należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde 
przedmioty, które przy nadepnięciu mogą być rezultatem uszkodzenia nawierzchni, 

 należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota, jak również systematycznie 
usuwać tworzące się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, 
śmieci, igliwie, itp.). Użytkownik powinien prowadzić stałą pielęgnację nawierzchni, 

 unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
tworzącymi odbarwienie nawierzchni, 

 nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych 
krawędziach, 

 nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp., 

 przejazd samochodami (policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) 
powinien być kontrolowany – także ze względu na nośność podbudowy, 

 nie dopuszczać do sytuacji, gdzie nawierzchnia znajdowała się w wodzie, np. poprzez 
nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie dostosowania 
odwodnienia       w podłożu przepuszczalnym, 

 w przypadku zabrudzeń nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię 
oczyścić przy użyciu silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub 
przy użyciu szczotki, 

 do dokładnego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu, 

 kolorowe nawierzchnie mogą być odświeżane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu, 

 odbarwienia mogą pojawiać się na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub 
przez różne rośliny umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie, 

 miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą powodować 
przebarwienia lub wykruszenia nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na 
znacznych powierzchniach. 

 
 
 
 

 
 
 
9. Montaż urządzeń 
 

Roboty ziemne wykonujemy właściwie z instrukcją montażu urządzeń. Przy wykonywaniu 
wykopu pod słupy i fundamenty z betonu należy uwzględnić żądaną grubość nawierzchni 
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poliuretanowej tak, aby jej wierzch znalazł się na wysokości znaku poziomu. Wymiary fundamentu 
z betonu wg instrukcji montażu producenta urządzenia zabawowego. 
Montaż urządzenia musi się odbywać według instrukcji producenta. Montaż urządzeń powinno 
wykonać się po ułożeniu, stabilizacji i wyprofilowaniu podbudowy pod nawierzchnie syntetyczną. 
Jeżeli nie jest to inaczej podane w instrukcji montażu do betonowania elementów można 
przystąpić po wypoziomowaniu i skręceniu całej konstrukcji. Urządzenie może zostać oddane  do 
użytkowania po wykonaniu nawierzchni. 
 

3 
 
UWAGI! 

 Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

 Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów ppoż., 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 sztuka budowlana i 
polskimi normami. 

 
 
 
 
 

10. Część rysunkowa 
 

Spis rysunków: 
– rysunek nr 01 – projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, 
– rysunek nr 02 – projekt boiska do koszykówki, skala 1:200, 
– rysunek nr 03 – projekt boiska do siatkówki, skala 1:200 
– rysunek nr 04 – projekt boiska wielofunkcyjnego, skala 1:200 
– rysunek nr 05 – projekt konstrukcji nawierzchni, skala 1:20 
– rysunek nr 06 – projekt fundamentu F1  
– rysunek nr 07 – projekt fundamentu F2 
 

11. Załączniki 
 

Spis załączników: 
- oświadczenie projektanta, 
- kserokopie uprawnień i wpis do ŁOIIB 
 
Piotrków Tryb.    Sierpień  2011 r. 
 
 
 
 
 
 
Adres inwestycji: 
 
Boisko sportowe o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) na terenie działki  
nr 2/34 obręb 42 ul. Wronia w Piotrkowie Tryb. 
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OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 roku 
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż niniejszy projekt zagospodarowania  
Boiska sportowego o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) na terenie działki  
nr 2/34 obręb 42 ul. Wronia w Piotrkowie Tryb. 
został sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień opracowania projektu oraz 
zasadami  i wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


