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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

Budowa boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z 
nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, oświetleniem i 
nagłośnieniem, ciągiem komunikacji pieszo-jezdnej i przebudową 

ogrodzenia w miejscowości Miedzierza 
 
 
1. Strona tytułowa   
2. Zawartość opracowania, oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu 
    budowlanego 
 
       Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,  poz. 
2016 z 2003 r. – teks jednolity z późn. zmianami) oświadczam, że niniejszy 
projekt budowlany pt.: „Budowa boiska sportowego piłkarskiego o 
nawierzchni naturalnej z nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, 
oświetleniem i nagłośnieniem, ciągiem komunikacji pieszo-jezdnej i 
przebudową ogrodzenia w miejscowości Miedzierza”  opracowany dla: 
Gminy  Smyków został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 

Za zgodność:  
 

 
 mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12, 7342/27/94 
 

                                                                      
                                                         mgr inż. Kazimierz Mamos nr upr.GP.IV.7342/40/94 
 
 
                                                         inż. Robert Kucharski nr upr. LOD/0622/PWOE/06 
 
 
                                                         mgr inż. Konrad Toczyński nr upr. 7342/30/91 
 
 

 
3. Spis zawartości opracowania projektu – branża architektoniczno-budowlana   
4. Projekt architektoniczno budowlany – budowa boiska o nawierzchni naturalnej z 
trybunami, zadaszonymi ławkami, utwardzeniem terenu i przebudową ogrodzenia 
5. Projekt budowlany – branża drogowa budowa ciągu komunikacji pieszo – jezdnej wg 
odrębnego opracowania projektowego 
6. Projekt budowlany – branża elektryczna – oświetlenie i nagłośnienie płyty boiska wg 
odrębnego opracowania projektowego 
7. Projekt budowlany – branża instalacyjna – nawodnienie płyty boiska wg odrębnego 
opracowania projektowego 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

                           Branża architektoniczno - budowlana 
 

 

 

 

1. Oświadczenie projektanta 

 

2. Informacje o planie BIOZ 

 

3. Opis do projektu zagospodarowania działki 

 

4. Projekt zagospodarowania działki – plansza zbiorcza – rys nr A 1 

 

5. Opis techniczny 

 

6. Rysunki techniczne 

 

• boisko do piłki nożnej 

• detal ogrodzenia boiska i piłkochwytów  

• przekrój poprzeczny przez  boisko i 

utwardzenie 

• detal bramki dużej i treningowej 

• detal trybun 

• detal wiata stadionowa 

 

− rys. nr A 2 

− rys. nr A 3 

− rys. nr A 4 

 

− rys. nr A 5 

− rys. nr A 6 

− rys. nr A 7 
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                                         Radomsko dn. 19.05.2015 r.  
 
 
 
 
 
 
  
 

OŚWIADCZENIE  
o sporządzeniu projektu budowlanego 

 
 
 
       Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,  poz. 
2016 z 2003 r. – teks jednolity z późn. zmianami) oświadczam, że niniejszy 
projekt budowlany pt.: „Budowa boiska sportowego piłkarskiego o 
nawierzchni naturalnej z nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, 
oświetleniem i nagłośnieniem, ciągiem komunikacji pieszo-jezdnej i 
przebudową ogrodzenia w miejscowości Miedzierza”  opracowany dla: 
Gminy  Smyków został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 

Za zgodność:  
 

 
 mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12, 7342/27/94 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 

(NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 
 
 
I.  Informacje ogólne: 
 
 

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z 
nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, oświetleniem i 
nagłośnieniem, ciągiem komunikacji pieszo-jednej i przebudową 
ogrodzenia 
Miedzierza gm. Smyków  
Działka nr ewidencyjny 256,257  
obręb 0005 Miedzierza 

 
 
 
2) Imię i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres: 

 
Inwestor:    

Gmina Smyków 
                                    26 – 212 Smyków nr 91 
 
 

3) Imię i nazwisko projektanta, sporządzającego informację: 
 

Projektant:    
                        mgr inż. Robert Drzazga 

                                    zam. Radomsko 
                                    ul. Mickiewicza 22a 
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II.  Część opisowa: 
 
Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego 
obiektu budowlanego, która (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi 
wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych (poz. 1a pkt. 8). 
 
USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI 
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW. 
 
- czas trwania budowy: powyżej 30 dni  
- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 2 pracowników  
- zakres robót: powyżej 100 osobodni 
 
W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 
 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 
Przedmiotem inwestycji jest Budowa boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni 
naturalnej z nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem, 
ciągiem komunikacji pieszo-jezdnej i przebudową ogrodzenia. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu budowlanych, 
oraz prace specjalistyczne z układaniem nawierzchni trawiastej boisk, nawodnieniem, 
oświetleniem i nagłośnieniem. 
  
Prace te wykonywane będą  przez wykonawców specjalizujących się w danych branżach. 
 
 
      2.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

1. Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczyć będą działek niezabudowanych, w 
sąsiedztwie działki należące do inwestora zabudowane budynkami gospodarczymi 
przewidzianymi w części do rozbiórki oraz budynkami gminnymi biurowymi.  

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

 STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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− WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA 
MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA 
 

Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości – będą  występować. 
 

1. Roboty ziemne i fundamentowe – nie występują  
  

2. Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5m może wystąpić w trakcie 
wykonywania robót konstrukcyjnych (ściany, dach), prac wykończeniowych 
(układanie elewacji zewnętrznej). Zaleca się szczególną ostrożność przy 
wykonywaniu tego typu zakresu prac budowlanych, należy stosować atestowane 
zabezpieczenia przed upadkiem i przestrzegać przepisów bhp przy pracach na 
wysokości – nie występuje 
 

3. Robotnicy będą wyposażeni w odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne w 
zależności od potrzeb.  

 
4. Urządzenia elektryczne na budowie podłączy uprawniony elektryk. 

 
5. Działka, na której będą prowadzone roboty budowlane jest położona w terenie z 

dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innego 
zagrożenia. Drogi ewakuacyjne określi kierownik budowy.   

 
6. Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu – należy przeszkolić 

pracowników zapinających i odpinających materiał przeznaczony do transportu.  
Obsługę dźwigu należy powierzyć tylko osobie, która ma odpowiednie 
uprawnienia do obsługi i pracy na dźwigu. Zabrania się prowadzenia prac przy 
prędkości wiatru powyżej 10m/s , przy złej widoczności, we mgle.  

 
7. Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 

 
8. Wszystkie roboty przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje. 
 
Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. 
 
Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występują. 
 
Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych -   
- nie występują. 
Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie występują. 
 
Prace prowadzone w studniach, pod ziemią,  w tunelach - nie występują. 
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Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -               
- nie występują. 
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza -                 
- nie występują.  
 
Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych - nie występują. 
 
Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych -           
- występują. Zaleca się szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu zakresu prac. 
 
Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem robót budowlano montażowych 
może stwarzać zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: 
przy użyciu rusztowań - prace częściowo prowadzone będą na wysokości powyżej : 5 m. 
 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 
Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
Instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robót pod 
nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. w przedsiębiorstwie.  
 
 
       6.  ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH 
            BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 
 
Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 
budowlanych takich jak:  
 

− Elektronarzędzia, 
− Spawanie gazowe i łukiem elektrycznym,  
− Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,  
− Maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, nożyce/, 
− Maszyny i urządzenia do mocowania blach /wkrętarki, wiertarki/, 

 
Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo-                     
- instalacyjnych i przepisów związanych: 
 
I.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401. 
II.  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 
III.  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 
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7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA   
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 
Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
 
Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w procesy 
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone będą pod stałym 
nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji na budowie. 
 
 
 
 
                                                                                                   Opracował: 
 

 
 
 mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12, 7342/27/94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 
DZIAŁKI  

 
 

1. Inwestor:                                
  Gmina Smyków 

                               26 – 212 Smyków nr 91 
 
 

2. Adres inwestycji:            
 

  Miedzierza gm. Smyków   
  nr ewid. działek 256, 257 obręb 0005 Miedzierza 

 
 

3. Projekt zagospodarowania działki – terenu opracowano na podstawie wizji lokalnej i 
w oparciu  o uzgodnienia z inwestorem oraz w oparciu o decyzję nr 1.2015 z dn. 
17.04.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek o 
numerze ewidencyjnym 256 i 257 obręb 0005 Miedzierza. 
Projektuje się wykonanie boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z 
nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem, 
ciągiem komunikacji pieszo-jednej i przebudową ogrodzenia.  

      

Projektowane boisko zlokalizowane będzie na istniejących działkach wydzielonych 
geodezyjnie o numerach ewidencyjnych działki 256, 257 obręb 0005 Miedzierza 
należących do Inwestora. 
Granice działek oznaczone zostały w projekcie zagospodarowania terenu kolorem 
zielonym. 

 
 

4. Istniejący stan działki. 
 

Działki przeznaczone pod inwestycje: działka nr ewidencyjny 256 istniejąca droga 
gruntowa wewnętrzna – dojazd do pól zgodnie z wypisem z rejestru gruntów opis 
użytku dr, działka z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim.  Działka nr 
ewidencyjny 257  zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną, 
boiskami, parkingiem, chodnikami  i terenem zielonym. Działka o kształcie 
prostokąta z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Zgodnie z wypisem z 
rejestru gruntów opis użytku Bi. 
Teren działki na której jest planowana budowa boiska jest ogrodzony. Ogrodzenie 
wykonane z siatki drucianej w przęsłach metalowych montowanych do słupków 
metalowych na podmurówce betonowej. 
Zjazd i wejście na działkę 257 istniejący bez zmian z drogi powiatowej nr 0459T – 
relacji Barak - Miedzierza - Smyków za pośrednictwem drogi urządzonej o 
nawierzchni asfaltowej oznaczonej w ewidencji gruntu nr 202, 244 i 256.   
Teren działki pod boisko piłkarskie niezadrzewiony, porośnięty zielenią niską.  
Część młodych niskich drzew znajdujących się przy granicy działki przeznaczona do 
przesadzenia.  
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Działki w części przewidzianej pod budowę boiska nie utwardzona, działka 
uzbrojone w kanalizację sanitarną i sieć wodną i energetyczną. 
Sąsiedztwo –  teren graniczy od północy, południa i zachodu z działkami bez 
zabudowań użytkowanych obecnie jako działki rolnicze.  Od strony wschodniej 
graniczy z jezdnią gruntową o nawierzchni asfaltowej.  

 

5. Stan projektowany zagospodarowania działki: 
Na działce nr 256 projektuje się przebudowę istniejącej drogi gruntowej wewnętrznej 
na ciąg komunikacji pieszo – jezdnej o szerokości 5m.  Na działce nr 257 w miejscu 
istniejącego boiska trawiastego projektuje się nowe boiska o nawierzchni naturalnej 
trawiastej wraz z nawodnieniem płyty boiska, oświetleniem, nagłośnieniem, 
montażem trybuny demontowalnej nie połączonej na stałe z gruntem od strony 
zachodniej i dwoma zadaszonymi ławkami od strony wschodniej. Dodatkowo 
planowane jest utwardzenie terenu kostką brukową w postaci chodników przy 
trybunie o szerokości 3m i 1,5 m i przy ławkach szerokości 2m i 1,5 m oraz płytami 
ażurowymi w części północno - zachodniej za istniejącym ogrodzeniem a łączące się 
z ciągiem komunikacji pieszo – jednym. Na płycie boiska projektowany jest 
demontaż starych piłkochwytów i montaż nowych piłkochwytów za bramkami o 
wysokości 8 m i długości 42m, przebudowa części  istniejącego ogrodzenia od 
strony północnej polegająca na przeniesieniu ogrodzenia do linii granicy działki oraz 
wykonaniu nowego ogrodzenia niskiego od strony zachodniej oddzielającego płytę 
boiska od trybun. Dodatkowo projektuje się wykonanie bramy rozwieranej i furtki 
oraz konserwację istniejącego ogrodzenia. 
 

     
6. Działka znajduje się w strefach: 

 
− I-ej wiatrowej ; 
− II-ej śniegowej ; 
− II-ej gruntowej ; 

 
 

7. Charakterystyka ekologiczna : 
 

− zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze – bez zmian 
− zasilanie w energię elektryczną – istniejące przyłącze – bez zmian 
− sposób gospodarowania odpadami – gromadzenie odpadów stałych w 

pojemnikach na własnej działce z zapewnieniem ich wywożenie na wysypisko 
zgodnie z podpisaną umową z podmiotami, prowadzącymi zbiór i wywóz 
odpadów na terenie gminy – bez zmian; 

− nieczystości płynne – nie dotyczy  
− odprowadzenie wód opadowych – nie dotyczy 
− ogrzewanie obiektu – nie dotyczy 
− wentylacja obiektu – nie dotyczy 

 
 

Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla             
środowiska, nie emituje uciążliwych dźwięków, nie wytwarza wibracji, zakłóceń 
elektrycznych ani promieniowania. 
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Ewentualne uciążliwości powstające w trakcie prowadzenia  prac i w późniejszej 
eksploatacji inwestycji zamykają się w granicach nieruchomości. Proponowane 
rozwiązania nie zmieniają uciążliwości terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest 
wymagane. 
 

 
8.         Dane terenowo – gruntowe : 
 

− pod teren przeznaczony na budowę boisk wykonano badania geologiczne 
przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „Kielkart” z 
siedzibą w Kielcach ul. Starowapiennikowa 6 

− warunki gruntowo – wodne można uznać za proste i korzystne do realizacji 
planowanego przedsięwzięcia  

− warunki hydrogeologiczne stwierdzone na opiniowanym terenie należy stwierdzić, 
ze możliwe jest odprowadzenie do ziemi wód opadowych z projektowanej płyty 
boiska.  

− kategoria geotechniczna – pierwsza ; 
− grunt o nośności 0,20 MPa ; 
− teren inwestycji i działka nie są wpisane do rejestru zabytków, znajdują się poza 

strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej, zlokalizowana jest 
na terenie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który 
jest formą ochrony przyrody natomiast zgodnie z Uchwałą nr XXXV/616/13 
Sejmiku Województwa świętokrzyskiego z dn. 23.09.2013r. planowana inwestycja 
nie stoi w sprzeczności z powyższymi regulacjami; 

− teren inwestycji i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji 
górniczej  

− planowana inwestycja jest położona poza zasięgiem obszarów chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody i przepisów i ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, leży poza obszarami objętymi przyrodniczą ochroną konserwatorską, nie 
znajdują się także w obszarze Natura 2000. 

  
 

9.      Bilans terenu : 
 

− Powierzchnia zabudowy boiska  6336,0 m2   

− Powierzchnia ciągu pieszo –  jezdnego 1024,65 m2 

− Powierzchnia utwardzenia ażurowego 291,60 m2 

− Powierzchnia utwardzenia kostką brukową 183,63 m2 

− Powierzchnia działek pod inwestycje 25100,0 m2 
 

                                                                                                                  Opracował: 
 
 

 mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12, 7342/27/94 
 

 
 
 
                                                                                                                            
Radomsko, maj 2015 r. 
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OPIS TECHNICZNY  
BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PIŁKARSKIEGO 

 
 
INWESTOR: Gmina Smyków  
 26 - 212  Smyków nr 91 
 
Adres inwestycji: Miedzierza działka nr ewid.  256,  257  

obręb 0005 Miedzierza  
 
 
I.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

1. powierzchnia boiska do piłki nożnej 6336,00 m2 

2. powierzchnia terenu objęta inwestycją 25100,00 m2 

 
Na działce stanowiącej własność Gminy Smyków oznaczonych numerem 
ewidencyjnym gruntów 256, 257 – obręb 0005 Miedzierza projektuje się budowę 
boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni naturalnej trawiastej z nawodnieniem 
płyty boiska, trybunami demontowalnymi nie połączonymi na stałe z gruntem, 
zadaszonymi ławkami, oświetleniem terenu boiska, nagłośnieniem i ciągiem 
komunikacji pieszo – jezdnej, utwardzonymi chodnikami oraz przebudową ogrodzenia i 
budową ogrodzenia niskiego wydzielającego trybuny od płyty boiska.  
W istniejącym budynku szkolnym przewidziano miejsca dla zawodników w postaci 
szatni z zapleczem oraz toalety dla zawodników i kibiców.  Projekt ma na celu 
stworzenie miejsca o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla 
mieszkańców gminy i okolic. Obiekt dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez możliwość bezpośredniego dojścia i dojazdu do płyty 
boiska od strony szkoły utwardzonym chodnikiem z kostki brukowej oraz od strony 
furtki i trybun również utwardzonym chodnikiem z kostki brukowej.   

 
1. Podstawa opracowania 

 
a. Decyzja o warunkach zabudowy 
b. Aktualna mapa do celów projektowych 
c. Oględziny w terenie 
d. Ustalenie z inwestorem. 

 
 

2. Przedmiot inwestycji 
 
       Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska sportowego, obejmujący: 
• Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 96,0 m x 66,0 m o powierzchni     

6 336 m2 (pole gry 90,0 m x 62,0 m, opaska boczna 2 m, opaska tylna 3 m), 
nawierzchnia naturalna trawiasta.  

• Montaż wyposażenia boiska dwie bramki duże o wymiarach 7,32 x 2,44 m 
oraz 2 bramki treningowe o wymiarach 5 x 2 m wyjmowane 
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• Montaż piłkochwytów  za bramkami dużymi wysokości 8 m i długości 42 m, 
istniejące piłkochwyty o wysokości  4 m i długości 24 m  do usunięcia 

• Montaż wiaty stadionowej – dwie sztuki, ławki 8 osobowe zadaszone 
• Montaż trybuny demontowalnej przeznaczonej dla max 500 osób   
• Ogrodzenie istniejące od strony północnej do przeniesieniu do linii granicy 

działki wraz z malowaniem ogrodzenia, do wykonania nowe ogrodzenie niskie 
od strony zachodniej oddzielającego płytę boiska od trybun.  

• Do montażu brama rozwierana i furtka.   

• Teren wokół boisk wyrównany i obsiany trawą, w części utwardzony chodniki z 
kostki brukowej 

• Plantowanie terenu założono zdjęcie warstwy humusu grubości 30 cm pod całą 
powierzchnią planowanej inwestycji a następnie przemieszczenie warstwy 
gruntu w celu wyrównania terenu do poziomu a następnie wykonanie warstwy 
odsączającej, warstwy urodzajnej wegetacyjnej i warstwy wierzchniej darniowej 
z ziemi urodzajnej wraz z obsianiem terenu inwestycji.  
Poziom „0”  boiska w punkcie środkowym wraz z nowymi warstwami równy 
242,70 m n.p.m.  

• Wykonanie systemu nawadniającego płytę boiska wg. oddzielnego opracowania 
projektowego 

• Wykonanie oświetlenia i nagłośnienia płyty boiska wg. oddzielnego 
opracowania projektowego 

• Wykonanie ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdnego wg. oddzielnego 
opracowania projektowego 
 

 
 

II.  ROZWI ĄZANIA TECHNICZNE  
 
1. BOISKO DO PIŁKI NO ŻNEJ  
 

Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest 
terenem z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Teren przewidziany pod 
płytę boiska porasta trawa naturalna (istniejące boisko szkolne). Jest to 
nawierzchnia nie w pełni spełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego.  
Projekt zakłada zdjęcie warstwy wierzchniej humusu na głębokość 30 cm. 
Następnie ze względu na niewielkie różnice terenu pod płytę boiska należy z 
plantować teren. Uzyskać spadek kopertowy terenu po plantowaniu na poziomie 
0,5% od punktu środkowego boiska. Następnie należy wykonać warstwę 
odsączającą z piasku średnio lub gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo.  
Grubość warstwy odsączającej 15 cm. Należy uzyskać spadek kopertowy terenu 
0,5% od punktu środkowego. Na tak przygotowane podłoże należy rozścielać   
warstwę urodzajną wegetacyjną wykonaną poprzez zmieszanie ziemi urodzajnej z 
glebą rodzimą. Grubość warstwy urodzajnej 15 cm. 

               Warstwę wierzchnią darniową wykonać jako mieszankę ziemi urodzajnej, nawozów 
               mineralnych i wapna rolniczego grubości 3 cm.  

Obecna warstwa nośna istniejąca jest zadarniona, wymaga odspojenia i usunięcia 
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darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu 
odspojenia i wywiezienia darni należy teren wyrównać powierzchniowo i dopiero 
na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie wystarczająco dużej ilości podłoża 
stanowiącego warstwę odsączającą jak i warstwy urodzajnej niezbędnej dla wzrostu 
nowych traw. Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref 
bocznych to 6 336 m2. Odległość wywozu darni i innych zanieczyszczeń to ok. 1,0 
km od miejsc prac. Najbardziej pożądanym podłożem dla trawnika sportowego jest 
mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego) w następujących 
proporcjach 30% piasku drobnego o przekroju 0,5 – 0,6 mm, 10% torfu 
ogrodniczego, 60% ziemi urodzajnej (ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nośna 
musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie 
prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. 
Całość warstwy urodzajnej należy wykonać z ziemi urodzajnej zmieszanej z 
piaskiem i  torfem  w proporcjach podanych wyżej. Po wykonaniu podłoża, jego 
odpowiednim wyprofilowaniu i  uwałowaniu teren obsiać trawą  przeznaczoną na 
obiekty sportowe.  

 
 
 

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA PODBUDOWY PŁYTY BOISKA 
 

− Odspojenie darni na głębokość 30 cm 
− Plantowanie masy gleby celem wyprofilowania terenu płyty boiska 

spycharką z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z ustalonym 
spadkiem 0,5%.  

− Nawiezienie warstwy odsączającej z piasku średniego lub 
gruboziarnistego grubości 15 cm 

− Dowiezienie i rozwiezienie: ziemi urodzajnej składającej się najlepiej   z 
torf ogrodniczy + piasku drobnego + ziemia urodzajna ewentualnie gleba 
rodzima w proporcjach -10%-30%-60%. Grubość warstwy ziemi 15 cm  

− Nadać docelowy profil płyty boiska spycharką.  
− Wymieszanie i rozwiezienie: mieszanki ziemi urodzajnej, nawozów 

mineralnych i wapna rolniczego grubości 3 cm.  
− Wykonać zasiew siewnikiem wgłębnym typu Campbell mieszanką traw o 

składzie np.:  
� Festuca arundinacea „Astrbc” 25%  
� Festuca rubra rubra „Bargena” 20%  
� Lolium perenne „Barbair” 20%  
� Lolium perenne „ Barrage” 15%  
� Poa pratensis „ Balin” 20%  

w ilości 3.0 kg/100 m2  
− wysianie nawozów wieloskładnikowy o składzie: 

� Azot (N) 15%  
� Fosfor (P2Os) 9%  
� Potas (K2O) 15% Żelazo (Fe) 1%  

W ilości 3 kg/100 m2 
− oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie:  

� Azot (N) 27%  
- w formie azotanowej 13,5%  
- w formie amonowej 13,5%  
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� Wapń (CaO) 7%  
� Magnez (MgO) 4%  
� w dawce 4 kg/100 m2.  

 
 

3. WYPOSAŻENIE BOISKA  
 

− Boisko do piłki nożnej – bramki do  piłki nożnej profesjonalne o wymiarach 
7,32 x 2,44 m montowane na stałe – 2 sztuki + siatka do bramek + słupki do 
odciągu. Bramki wykonać z aluminiowego owalnego profilu 120/100mm z 
podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Rama główna bramki jest malowana 
metodą proszkową na kolor biały. 

                        Dodatkowo 2 bramki treningowe aluminiowe o wymiarach 5 x 2 m 
                        wyjmowane + siatka + 4 tuleje dodatkowe do montażu bramki w drugiej części 
                        boiska. (tuleje zamontować wg wytycznych producenta  z możliwością 
                        zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia płyty boiska). 

 
− Piłkochwyty  projektuje się wykonanie piłkochwytów za bramkami  o 

wysokości 8 m i długości 42 m. Słupy z profili stalowych 80 x 80 x 2mm 
malowane chloro kauczukiem na kolor zielony RAL 6005. Siatka  
polipropylenowa, bezwęzłowa o oczku 8 x 8 cm, grubości 5 mm elastyczna 
specjalistyczna przeznaczonej do tego typu zastosowań. Stopy prefabrykowane 
z betonu B-20 o wymiarach 35 x 35 x 120 cm. Istniejące piłko chwyty o 
wysokości 4 m i długości 24 m przeznaczone do usunięcia. 

 
− Wiata stadionowa ławki zadaszone montowane na stałe 2 sztuki przeznaczone 

dla zawodników rezerwowych 8 – osobowe. Konstrukcja nośna wykonana z 
profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykończonych profilami 
aluminiowymi, pokrycie poliwęglan lub szkło akrylowe o gr. 3 mm, siedziska 
plastikowe, kubełkowe typu stadionowego, podest z blachy ryflowanej. 
Konstrukcja wiaty zamocowana do stóp betonowych z betonu zbrojonego kl. 
B-20 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm.  

 
− Trybuna demontowalna gotowa konstrukcja skręcana modułowa wykonana z 

elementów stalowych ocynkowanych z balustradami  stalowymi  i podestem 
wykonanym z kraty typu „VENA”  6 rzędowa przeznaczona dla widowni  500 
miejsc siedzących. Trybunę ustawić na wyrównanym podłożu gruntowym pod 
stopami trybuny ułożyć płytki chodnikowe o wymiarach 35 x 35 i grubości 5 
cm. Trybuna nie połączona na stałe z gruntem. Siedziska powinny być 
wykonane z wysokiej jakości stabilizowanego tworzywa, barwionego w masie, 
odpornego na warunki atmosferyczne i posiadające wszystkie wymagane atesty 
dotyczące trudnopalności, toksyczności i wytrzymałości. Siedziska kubełkowe 
z podwójną ścianą oparcia przeznaczone dla obiektów sportowych.  

 
− Ogrodzenie istniejące od strony północnej do przeniesieniu do linii granicy 

działki. Ogrodzenie wykonane z siatki w przęsłach metalowych o wymiarach 
150 x 250 cm, słupki okrągłe metalowe w rozstawie co 2,6 m podmurówka 
betonowa szerokości 25 cm i wysokości 10 cm nad terenem. Do rozbiórki 
ogrodzenie o długości 88 mb wraz z podmurówką. Zamontować ponownie 
istniejące elementy ogrodzenia o długości 88 mb wraz z wykonaniem nowej 
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podmurówki szerokości 25 cm i wysokości 10 cm nad terenem + 60 cm 
poniżej poziomu terenu, elementy betonowe pokryte impregnatem do 
powierzchni betonowych. Elementy metalowe ogrodzenia przeznaczone do 
czyszczenia i malowania zarówno ogrodzenie przestawiane o dł. 88 mb jak i 
pozostałe istniejące ogrodzenie w obrębie boiska o długości 358 mb.   

                       Do wykonania nowe ogrodzenie niskie o wysokości 110 cm od strony  
                       zachodniej wydzielające płytę boiska od trybun o długości 76,3 m. Barierka 
                       rurowa z pionowymi szczebelkami o wymiarach 200 x 150 cm 36 sztuk ( nad 
                       gruntem 110 cm, w gruncie 40 cm) słupki rurowe o średnicy 60,3 mm, przęsło 
                       rura o średnicy 48,3/2 mm, wysokość przęsła 90 cm, pionowe szczebelki – pręt 
                       stalowy o średnicy 26,9 mm, ilość pionowych szczebelków w przęśle 14 
                       elementów, całość barierki zabezpieczona przed korozją poprzez ocynkowanie 
                       ogniowe. 

 
− Brama i furtka  przy wjedzie na działkę na końcu ciągu pieszo - jezdnego 

zamontować bramę rozwieraną o szerokości 4 m i furtkę o szerokości 1m i 
wysokości 1,5 m  na słupkach metalowych zabetonowanych w stopach 
fundamentowych o wymiarach 30 x 30 x 60 cm, beton B -20  

                        Kształt bramy i furki w nawiązaniu do ogrodzenia niskiego  
(elementy rurowe z pionowymi szczebelkami zabezpieczone przed korozją 
poprzez ocynkowanie ogniowe, brama i furtka wyposażona w zamek)    

 
− Chodniki  przed trybuną o szerokości 3m i dojście do furtki o szerokości 1,5 m 

oraz przed wiatami dla zawodników o szerokości 2 m i dojście o szerokości 1,5 
m - wykonać chodnik z kostki brukowej o powierzchni 183,63 m2 zakończony 
obrzeżem chodnikowym o długości 215 mb 
 

       KONSTRUKCJA POD CIĄGI PIESZE  
• kostka betonowa grubości 6 cm wiproprasowana 
• podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubości 4 cm 
• podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm grubości 10 cm 
• warstwa odsączająca z pospółki grubości 20 cm zagęszczona  
• grunt rodzimy 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 40 cm 
Konstrukcję chodnika należy zablokować obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie 
betonowej  C 8/10 (B10). 

                 
                Dodatkowo 

− Teren wokół boisk poza płytą boiska przewidziany do wyrównania i obsiania 
trawą. 

− Zakupić wózek do kredowania linii boiska 
 

               Wyposażenie montować, konserwować i przechowywać zgodnie z zaleceniami 
                 producenta. 
 
 

4. ODSTĘPSTWO REALIZACYJNE  
 
Ze względu na określone parametry boiska wymiary boków nie powinny mieć 
większych odchyleń niż +/-10 cm. Inwestor może zdecydować o korekcie trasy 
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obrzeża boiska lub lokalizacji piłkochwytów zachowując przyjętą w projekcie 
minimalną odległość piłkochwyty od krawędzi boiska, oraz ewentualnie inne 
usytuowanie ławek, trybun, ogrodzenia. 

 
 

III.  ZALECENIA PIEL ĘGNACYJNE I EKSPLOATACYJNE 
POWIERZCHNI TRAWIASTYCH.  

 
1. Podlewanie  

 
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy od bardzo 
wielu czynników. Ma na nie wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe 
(nasłonecznienie, temperatura ) a także dobór mieszanki traw, grubość darni i 
rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie 
potrzebuje około 3,5 litrów wody/1m2. Trawnik świeżo założony do wschodu 
nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien być stale wilgotny – przesuszenie nawet 
tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać 
gdy gleba jest wyschnięta do głębokości 3cm. Lepsze efekty daje obfite a częste, 
podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym trawniku mniej szkód 
wyrządzi okresowe przesuszenie niż stałe zalewanie darni.  

 
 

2. Nawożenie  
 

Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego 
też powinno być poprzedzone analizą podłoża. Najczęściej zabieg ten 
przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu (marzec, czerwiec, sierpień) 
nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 
do 6,5.  
 
 

3. Koszenie  
 
Pierwsze koszenie. Powinno odbywać się gdy większość liści traw osiągnie 7-10 
cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie należy wykonać na wys. 5-7 cm, 
jednocześnie zbierając skoszoną trawę. Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie 
kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z minimalną ilością 
siedmiu noży tnących na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu 
kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.  

 
 

4. Wysokość koszenia  
 
Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i 
zimą 3,5 do 5cm, (zależy od intensywności użytkowania, wilgotności, rodzaju 
gruntu). Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. 
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Koszenie nie krócej 
niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu 
zaleca się podlanie trawnika.  
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5. Częstotliwość  

 
Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik 
sportowy kosi się średnio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno 
odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. 
Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż.  
 
 

6. Napowietrzanie  - Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych 
wierzchniej warstwy gleby, oraz usunięcie obumarłych części roślin. Zabieg 
konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed 
wykonaniem piaskowania.  
 
 

7. Piaskowanie  
Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy 
gleby oraz usunięcie drobnych nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o 
frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zużycie na 100 m2 kształtuje się od 0,1 do 0,2 m3 na 
100 m2.  
 
 

8. Wałowanie  
 
Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne 
nierówności gruntu. Wagę wału dobieramy biorąc pod uwagę wilgotność i rodzaj 
podłoża (jego przepuszczalność), oraz grubość darni. Zabieg ten wykonywać 
należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie, 
wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż).  
 
 

9. Usuwanie lokalnych uszkodzeń  
 

Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. W 
miejscach o których wiadomo, że są często niszczone (pola bramkowe, środek 
boiska) wskazane byłoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co 
zwiększa wytrzymałość nawierzchni.  
Lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni (z 
poletek pomocniczych) o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. 
Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgłębnym. 
Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania wschodzi) i 
mało czasochłonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Można także uzupełnić 
ubytki darni mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń 
boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętościowym 
jak 1:3:1:2.  
Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia ponieważ 
w miejsce to natychmiast wejdzie roślinność konkurencyjna.  
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� Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania obiektu wg niniejszego 
projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru 
autorskiego.  

 

� Wytyczenie projektowanych obiektów w terenie należy zlecić uprawnionemu 
geodecie.  

 

� Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać wymagane 
atesty  i odpowiadać wymogom obowiązujących norm. 

 

� Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.  

 

� Dopuszcza się zmiany materiałów (w zależności od możliwości Inwestora)po 
uprzednim uzyskaniu zgody kierownika budowy i projektanta oraz wpisaniu o  
powyższym w Dziennik Budowy. 

 
 

� Odpady z fazy budowy zagospodarować należy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 
27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.) 
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