
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PRZY GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH.
STARE SIOŁKOWICE, UL. KLAPACZ 62

 1. Podstawa opracowania.
 1.1. Umowa z Inwestorem –  Gminą Popielów, ul. Opolska 13,  46 - 090 Popielów
 1.2. Program funkcjonalno – użytkowy opracowany przez Inwestora.
 1.3. Wizja lokalna i pomiary obiektu.
 1.4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1 :500
 1.5. Normy i przepisy obowiązujące

 2. Charakterystyczne parametry techniczne.

 2.1. Powierzchnia w zakresie opracowania: 5 508,50 m2 
 2.2. Projektowane roboty budowlane nie mają wpływu na ukształtowanie terenu
 2.3. Kategoria zagrożenia pożarowego: PM Q≤500[MJ/m2] 
 2.4. Klasa odporności pożarowej dla budynku nie dotyczy
 2.5. Kategoria wysokości: nie dotyczy

Zgodnie z § 4. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpo-
żarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony prze-
ciwpożarowej.

 2.6. Kategoria obiektu: Kategoria V - Obiekty sportu i rekreacji...
wg załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 2.7. Strefa oddziaływania: obejmuje część terenu przeznaczonego na funkcję sportowo rekre-
acyjną  w obrębie użytkowania Gimnazjum w Starych Siołkowicach ( cz. Działki nr 354/2 ).

 3. Zagospodarowanie terenu.

 3.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycz-

nej wraz z ogrodzeniem terenu i odwodnieniem boiska.

Ogrodzenie jest zaprojektowane jako ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach o wysokości 

min 400 cm . Ogrodzenie z podmurówką , słupki mocowane w betonowych fundamentach o 

wymiarach podanych na rysunku lub zgodnych z zaleceniami wybranego producenta. Brama 

dwuskrzydłowa uchylna o szerokości w świetle 250cm i wysokości w świetle 220cm . Ogro-

dzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez przez proces cynkowania ogniowego,  ściśle 

wg norm: EN-ISO 1491 i DIN 50976 tZnO, grubość powłoki cynkowej  min 100 um.  Pozo-

stałe elementy ogrodzenia :nakrętki systemowe ze stali nierdzewnej, śruby montażowe ocyn-

kowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603 oraz kapturek z mrozo-

odpornego  tworzywa sztucznego  zabezpieczający słupek przęsłowy przed czynnikami at-



mosferycznymi . Na  wcześniej odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową należy nało-

żyć powłokę metodą elektrolityczną  poliestrowy lakier proszkowy. 

 3.2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działka jest zlokalizowany na tyłach budynku gimnazjum użytkowanym jako biologicznie 

czynny teren rekreacji uczniów Gimnazjum. Teren ma ukształtowanie płaskie -różnica pozio-

mów terenu w obrębie opracowania sięga 40 cm. Na terenie nie znajdują się żadne budyneki 

ani inne obiekty kubaturowe  Teren nie jest wygrodzony.

 3.3. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków.

 3.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Nie dotyczy.

 3.5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiek-

tu budowlanego.

Nie dotyczy.

 4. Projekt architektoniczno-budowlany

 4.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane roboty budowlane będą realizowane na terenie należącym do Gminy Popielów 

i użytkowanym przez Gimnazjum w Starych Siołkowicach jako teren rekreacyjno-sportowy 

dla uczniów Gimnazjum

Projektowane roboty budowlane nie ingerują w ukształtowanie wysokościowe terenu.

 4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Projektowane prace budowlane nie zmienią funkcji terenu. Zmianie ulegnie rodzaj nawierzch-

ni w obrębie 1 144 m2 , z nawierzchni biologicznie czynnej zostanie przekształcona w na-

wierzchnię biologicznie nieczynną z wykończeniem poliuretanowym. 

 4.3. Opis spełnienia wymagań podstawowych:

 a) bezpieczeństwa konstrukcji – wszystkie projektowane urządzenia budowlane spełniają 

wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

 b) bezpieczeństwo pożarowe

z terenu objętego opracowaniem - ogrodzonego istnieją dwa wyjścia ewakuacyjne /furtka 

i brama / , na terenie ogrodzonym nie znajdują się żadne urządzenia budowlane wykonane 



z materiałów palnych lub rozprzestrzeniających ogień.

 c) warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska

Inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwa-

runkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-

działywaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

Na terenie obiektu budowlanego nie występują pomieszczenia przeznaczone na stały lub 

czasowy pobyt ludzi, w których ma miejsce praca.

Na terenie obiektu budowlanego nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 d) ochrona przed hałasem i drganiami

Nie dotyczy.

 4.4. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

 a) zaopatrzenie energię elektryczną z istniejących przyłączy komunalnych – nie dotyczy.

 b) usuwanie  wody opadowej do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej w ulicy Kla-

pacz poprzez odwodnienie liniowe i instalację kanalizacji deszczowej na terenie gimna-

zjum.

 4.5. Utrzymanie właściwego stanu technicznego.

Obiekt jest utrzymywany we właściwym stanie technicznym – projektowane prace powodują 

konieczność monitorowania stanu technicznego wyposażenia boisk / kosze do gry w koszy-

kówkę, bramki do piłki ręcznej, słupki do gry w siatkówkę i tenisa / pod kątem bezpieczeń-

stwa użytkowania.

 4.6. Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownic-

twa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wóz-

kach inwalidzkich.

Nie dotyczy.

 4.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- nie występują  miejsca pracy. 

 4.8. Ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Nie dotyczy.

 4.9. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską.

Nie dotyczy.

 4.10. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych intere-

sów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Prace budowlane prowadzone będą w obrębie władania Gimnazjum w Starych Siołkowicach 



i nie będą miały wpływu na uzasadnione interesy osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu 

do drogi publicznej.

 4.11. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Zgodnie z  opisem i wymaganiami opisanymi w  „Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i 

ochrony zdrowia” stanowiącej integralną część niniejszego projektu budowlanego.

 4.12. Podstawowe dane technologiczne obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego 

oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego 

rozwiązaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

 4.13. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

W obiekcie budowlanym projektuje się:

 a) instalacja kanalizacji deszczowej,

 4.14. Charakterystyka i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych.

Nie dotyczy.

 4.15. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

 4.16. Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających 

wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyj-

nych.

Nie dotyczy.

 4.17. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Nie dotyczy.

 5. Opis projektowanych prac budowlanych.

 5.1. Boisko wielofunkcyjne.
Projektowane boisko wielofunkcyjne ma wymiary areny 26 x 44 mb.
W skład areny wchodzą :
• boisko do piłki ręcznej 20,00 x 40,00 mb
• dwa boiska do koszykówki 15,00 x 24,00 mb / każde /
• boisko do siatkówki 09,00 x 18,00 mb
• kort do tenisa ziemnego 10,97 x 23,77 mb

 b) podbudowa – należy wykonać jako podbudowe  asfaltobetonową.
Podbudowa musi charakteryzować się: stabilnością, długoletnia żywotnością, odpornością 
na zmienne warunki atmosferyczne. Dywanik asfaltobetonowy: ułożony ze spadkiem jed-
nostronnym wynoszącym 0,5% ( bez zastoin wodnych). Warstwy podbudowy zgodnie z 
rysunkiem A – 02

 c) nawierzchnia – należy wykonać jako nawierzchnię przepuszczalną dla wody, o zwartej 



strukturze,  służy o przeznaczeniu do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, 
sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la.,  boisk wielofunkcyjnych, 
szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Minimalna grubość nawierzchni poliuretanowej – 
13mm. Nawierzchnia powinna posiadać:
• Certyfikat IAAF -  na produkt
• Aprobata ITB
• Atest Higieniczny PZH
• Deklaracja zgodności
• Autoryzacja producenta systemu
• Karta techniczna systemu

 d) Odwodnienie – wykonać jako odwodnienie liniowe – zgodnie z projektem branży insta-
lacyjnej

 5.2. Ogrodzenie.

Ogrodzenie jest zaprojektowane jako ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach o wysokości 

min 400 cm . Ogrodzenie z podmurówką , słupki mocowane w betonowych fundamentach o 

wymiarach podanych na rysunku A -02 lub zgodnych z zaleceniami wybranego producenta. 

Brama dwuskrzydłowa uchylna o szerokości w świetle 250cm i wysokości w świetle 220cm . 

Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez przez proces cynkowania ogniowego, ści-

śle wg norm: EN-ISO 1491 i DIN 50976 tZnO, grubość powłoki cynkowej  min 100 μm. 

Pozostałe elementy ogrodzenia :nakrętki systemowe ze stali nierdzewnej, śruby montażowe 

ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603 oraz kapturek z 

mrozoodpornego tworzywa sztucznego zabezpieczający słupek przęsłowy przed czynnikami 

atmosferycznymi . Na  wcześniej odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową należy nało-

żyć powłokę metodą elektrolityczną  poliestrowy lakier proszkowy. 

Słupki napinające należy zlokalizować na: 

• narożnikach ogrodzenia  ( pkt A,C,D i F- na rys nr A- 01)

• załamaniach kierunku ogrodzenia ( pkt B i E- na rys nr A- 01)

• w połowie dłuższych ciągów ogrodzenia ( pomiędzy pkt A-F i C-D)

Podmurówkę /murek cokołowy/ wykonać jako betonowy z betonu B15. Górny poziom pod-

murówki jak i fundamentów gniazdowych należy usytuować minimum 10 cm nad poziomem 

(wyższym) przylegającego terenu. Powierzchnie betonu znajdujące się poniżej terenu zabez-

pieczyć antykorozyjne poprzez pomalowanie preparatem bitumicznym (Abizol”R” + 2 x „P”)

Fundamenty pod słupki oraz podmurówka mogą mieć inne wymiary / spełniające minimalne  

wymogi wysokości ponad teren – jak wyżej / wynikające z rozwiązań systemowych ogrodze-

nia.

 6. Uwagi.

 6.1. Materiały wbudowywać zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcjami technicznymi produ-



centów.
 6.2. Używać materiałów i narzędzi dopuszczonych do ogólnego stosowania w budownictwie 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6.3. Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywać z użyciem lekkich pojazdów roboczych aby 

zminimalizować zniszczenia istniejących nawierzchni biologicznie czynnych.
 6.4. Po wykonaniu robót budowlanych nawierzchnię biologicznie czynną (istniejący trawnik) 

przywrócić do stanu pierwotnego.
 6.5. Roboty należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

opracował:

arch. Waldemar Adamski

Opole, październik 2008 r.


