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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria V  – obiekty sportu i rekreacji

1.2. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW

Projektuje się (jako uzupełnienie obecnej  funkcji  terenu) treningowe boisko piłkarskie o nawierzchni
trawiastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Powierzchnie projektowanych obiektów:
Projektowane boisko do piłki nożnej – trawa 8510 m2
Projektowane miejsce pod ławki zawodników rezerwowych (poliuretan) 34,77 m2
Projektowany pole treningowe (trawa) 3333,57 m2
Projektowany teren treningu motorycznego (wióry) 334,46 m2
Projektowane utwardzenia z kostki betonowej 6cm 117,53 m2
Projektowany plac manewrowy z dojazdem z kostki betonowej 8 cm 1312,65 m2

1.3. BOISKO TRENINGOWE NATURALNE

1.3.1. Prace przygotowawcze
W ramach prac należy przygotować teren pod planowane boisko. Należy sprawdzić rzędne terenu z
rzędnymi na mapie. W ramach prac należy wykonać wszelkie demontaże i rozbiórki.

1.3.2. Parametry boiska

Zaprojektowano  boisko  piłkarskie  o  wymiarach  pola  gry  105x68m  ze  strefami  bezpieczeństwa
wynoszącymi 5m za liniami bramkowymi i  3m za liniami bocznymi czyli  o wymiarach zewnętrznych
115x74m. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej.

1.3.3. Podbudowa pod nawierzchnię boisk

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię trawiastą :
- grunt rodzimy,
- geowłóknina separacyjna, 
- drenaż (rury sztywne w pełni sączące SN8),
- warstwa odsączająca ze żwiru 2-8mm gr.10cm,
- warstwa odsączająca - piasek gr.10cm,
- warstwa wegetacyjna, grubość 12cm,
- trawa hybrydowa z rolki.

Po ułożeniu każdej z warstw podbudowy należy skontrolować spadki z zachowaniem dopuszczalnych 
odchyłek, które nie mogą przekroczyć +/-2 cm.
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Warstwa odsączająco-drenacyjna – wymagania i parametry techniczne
1. Warstwa odsączająco-drenacyjna 

- żwir granulacja 2-8mm

2.Wbudowanie warstwy powinno nastąpić przy użyciu wodzideł gąsienicowych lub spycharki 
gąsienicowej o niskim nacisku na powierzchnię,

3. Spadki ukształtowane w układzie kopertowym o pochyleniu 0,5%,

Warstwa wegetacyjna – wymagania i parametry techniczne

1. Warstwę wegetacyjną należy przygotować poza płytą boiska przy wykorzystaniu przesiewacza 
bębnowego i wbudować po potwierdzeniu laboratoryjnym spełnieniu warunków jakie są jej stawiane.

2. Warstwa wegetacyjna to mieszanka: piasków, ziemi urodzajnej, skał mineralnych o wysokiej 
pojemności sorpcyjnej, substancji organicznej (próchnicy), nawozów, która pomimo zagęszczenia 
spowodowanego użytkowaniem, umożliwia prawidłowe odprowadzenie wody opadowej w ilości 
≥ 70mm/h (metoda badania PN-EN 12616) a jednocześnie odznacza się zdolnością do zatrzymywania
składników odżywczych makro i mikroelementów (CEC > 7,5 meq/100g). Ze względu na zagęszczanie
kruszywa  oraz  zdolność  do  zatrzymywania  wody  warstwy  wegetacyjnej  należy  zwrócić  uwagę  na
odpowiedni  podział  ziarna  na  frakcje,  zgodnie  z  krzywą  uziarnienia  opisaną  powyżej,  a  zmienna
poszczególnych grup ziaren ≤ 10 % 

1.3.4 Nawierzchnia boiska – trawa naturalna hybrydowa

Darń naturalna HYBRYDOWA z rolki wyprodukowana na macie syntetycznej 

1. Wiek darni 6-12 miesięcy, 
2. Szerokość min 2m,
3. Grubość rolki trawy3cm =/-1cm,
4. Skład granulometryczny mieszanki użytej do wypełnienia maty syntetycznej: 
5. Skład gatunkowy gotowej darni wyprodukowanej na macie syntetycznej (darń hybrydowa):
Życica trwała - (Lolium perenne), w tym min. 15% odmiany życicy samoregenerującej RPR
6. pH gleby darniowej (podłoża) powinien mieścić się w zakresie 6- 7,5
7.  Dostarczona  darń  nie  może  zawierać  w  swej  strukturze,  zanieczyszczeń  ani  oznak  chorób
grzybowych, bakteryjnych i innych.
8.  Instalacja  darni  musi  być  wykonana  za  pomocą  specjalistycznych  mechanicznych  rozkładarek
(układanie maszynowe).

1.3.5. Wyposażenie boiska treningowego

Bramki do piłki nożnej (1 komplety = 2 bramki)
Profesjonalne bramki do piłki nożnej, pełnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil słupka owalny
120x100mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną w postaci
profili aluminiowych w kolorze jak rama bramki.
Komplet powinien zawierać parę bramek.
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Tuleje  do bramek osadzone w fundamencie  betonowym o  wymiarach  (dł./szer./gł.)  80x80x100cm.
Ilość: 4szt..

Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt..

Osłony  na  odciągi  bramki wykonane  z  pianki,  osłoniętej  materiałem  odpornym  na  rozerwanie,
wysokość 2m – kolor do ustalenia z Zamawiającym. Ilość: 4szt. (1komplet). 

Siatki  do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. Ilość: 6szt..

Chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze żółtym. Słupki
chorągiewek montowane w tulejach umożliwiających prosty montaż i demontaż. Ilość: 4szt..

Boks dla zawodników rezerwowych  o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliwęglanem litym 5 mm z
podłogą aluminiową (grubość blachy 5mm), siedziska plastikowe z oparciem wysokim min.35cm. 
Krzesełka  dla  9  osób.  Głębokość  wiaty  1,18m;  szerokość  podłogi  min.1,20m.  Wysokość  całkowita
ok.215cm.  

1.4. TRYBUNY

Przy boisku  głównym zaprojektowano ustawienie dwóch trybun na 88 i 120 miejsc , o lekkiej konstrukcji
stalowej oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej gr.6cm na podbudowie z kruszyw. Nawierzchnia
okolona obrzeżem betonowych 8x30cm na ławie betonowej. 

Przy boisku treningowym zaprojektowano ustawienie dwóch trybun po 100 miejsc każda,  o lekkiej
konstrukcji stalowej na istniejącym utwardzeniu z kostki.

Trybuny będą stanowiły produkt  gotowy dostarczony przez producenta ustawiony bez konieczności
utwierdzania do podłoża. 

Materiały do produkcji trybun:
Z kraty WEMA. Elementy trybuny ocynkowane. Wysokość balustrad 110cm mierzona od niższej strony.
Kolor  krzesełek do uzgodnienia z inwestorem. Trybunę należy wyposażyć w krzesełka stadionowe,
wandaloodporne, z wysokimi oparciami. Krzesełka należy mocować na specjalnej konstrukcji. Krzesełko
stadionowe powinno być o wymiarach zapewniających spełnienie norm bezpieczeństwa na trybunie
stadionu.
Krzesełko powinno być wykonane z tworzywa sztucznego które zapewni odpowiednią wytrzymałość
na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiał do produkcji krzesełka powinien
być barwiony w masie  co daje  gwarancję  jednolitego koloru.  Powinno mieć trwały  połysk oraz być
odporne na promieniowanie UV.

Moduły trybun:
1. 100 miejsc  – szt.2
2. 88 miejsc  – szt.1
3. 120 miejsc – szt.1

1.5. POLE TRENINGOWE
Na polu treningowym zaprojektowano wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy hybrydowej z rolki na
powierzchni 60x40m i trawy z rolki na pozostałej części. Wokół rozmieszczono piłkochwyty (wys.6 i 4m).
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Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię trawiastą :
- grunt rodzimy,
- geowłóknina separacyjna, 
- warstwa odsączająca - piasek gr.20cm,
- warstwa wegetacyjna – gr.12cm
- trawa naturalna/hybrydowa  z rolki.

Parametry dla warstw podbudowy oraz trawy hybrydowej jak na boisku treningowym z pkt.1.3.

1.6. TEREN TRENINGU MOTORYCZNEGO
W miejscu przeznaczonym na trening motoryczny zaprojektowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej
z grubo mielonych wiórów. Wzdłuż istniejącego ciągu komunikacyjnego zaprojektowano nasadzenia z
żywotników. Od strony chodnika teren zostanie zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości 1,3m z furtką
o szerokości 1,2m.  

Konstrukcja pod nawierzchnię bezpieczną:
- grunt rodzimy,
- geowłóknina separacyjna, 
- grubo mielone wióry – gr. min.30cm

1.7. PROJEKTOWANE UTWARDZENIA
1.7.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE JEZDNE
Zaprojektowano nawierzchnię  z  kostki  betonowej  gr.  8cm zabezpieczoną krawężnikiem betonowym
drogowym 15x30cm  na ławie betonowej. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem i=2%.  
Kostkę należy układać na podbudowie z kruszyw.

1.7.2. UTWARDZENIE POD TRYBUNĘ
Zaprojektowano  chodniki  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  gr.  6cm.  Nawierzchnia  ograniczona
obrzeżem betonowym 8x30cm, na ławie betonowej. Obrzeża należy układać 1cm poniżej nawierzchni
chodnika  w  celu  zapewnienia  prawidłowego  odprowadzenia  wód  opadowych  z  nawierzchni.
Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem i=2%. Kostkę należy układać na podbudowie z kruszyw.

1.8. PIŁKOCHWYTY
Do wykonania piłkochwytów wysokości 6m zastosowano:
- słupy aluminiowe 80x80 wysokości 6,5m – kolor RAL 6012 (ciemnozielony),
- siatka na pełną wysokość z linki polipropylenowej gr. 5mm, oczko  120x120mm – kolor zielony,
- tuleje aluminiowe do montażu słupa – głębokość 100cm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- linki naciągowe stalowe ocynkowane
- tuleje należy ustawiać w wykopie o wymiarach 35x35 i głębokości 120. Zalewać betonem C16/20.

Do wykonania piłkochwytów wysokości 4m zastosowano:
- słupy aluminiowe 80x80 wysokości 4,5m – kolor RAL 6012 (ciemnozielony),
- siatka na pełną wysokość z linki polipropylenowej gr. 5mm, oczko  120x120mm – kolor zielony,
- tuleje aluminiowe do montażu słupa – głębokość 100cm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- linki naciągowe stalowe ocynkowane,
- tuleje należy ustawiać w wykopie o wymiarach 35x35 i głębokości 120. Zalewać betonem C16/20.
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1.9. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Projektowane  obiekty  sportowe  i  towarzyszące  im  obiekty  i  urządzenia  (boiska,  trybuny)
zaliczono  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  obiektu  budowlanego  posadowione  w  prostych
warunkach gruntowych.

Strefa przemarzania na obszarze objętym opracowaniem wynosi 1,00 m p.p.t..
Warunki  gruntowo-wodne  ustalono  na  podstawie  opinii  geotechnicznej  oraz  dokumentacji

badań podłoża gruntowego wykonanych przez Firmę Realizacyjną BAZET S.J. ul. Zjednoczenia 62a,
43-250 Pawłowice – opracowanie mgr Ewa Sokół upr. nr VII-1604

Grunty  rodzime  wykształcone  są  w  formie  pyłów  z  glinami  pylastymi  i  przewarstwieniami
piasków  drobnych,  glin  pylastych  z  domieszkami  lub  przewarstwieniami  pyłów,  lokalnie  piasków
drobnych, a także pyłów piaszczystych z glinami pylastymi i przewarstwieniami piasków drobnych. W
rejonie otworu nr 5, w dolnej części profilu, pojawiają się gliny piaszczyste. Lokalnie w rejonie otworu nr
8  w części  stropowej  tzn.  w  zakresie  głębokości  0,3  ÷ 0,8  m ppt,  stwierdzono występowanie  glin
pylastych próchnicznych będących na granicy namułów gliniastych.

Powierzchnię terenu przykrywa warstwa gleby o grubości ok. 0,2 ÷ 0,5 m (rejon otworów nr 1 ÷
4, 6, 7 i 8) oraz w otw.5 warstwa nasypów niebudowlanych, zbudowanych z glin i humusu, o grubości
warstwy ok. 0,9 m.

W profilu pionowym nie stwierdzono ciągłego poziomu wodonośnego. Jedynie w rejonie otworu
nr 4 na głębokości ok. 1,4 m ppt pojawiają się sączenia śródglinowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”,
teren badań charakteryzują proste warunki gruntowe.

Istniejące  warunki  gruntowo  –  wodne  pozwalają  na  bezpośrednie  posadowienie
projektowanego boiska piłkarskiego, trybun i słupów oświetleniowych.

Uwzględniając kategorię geotechniczną nie występuje konieczność wykonywania dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej.    

Opinia geotechniczna stanowi opracowanie archiwalne – stanowiła załącznik do dokumentacji
projektowej I etapu inwestycji.

1.10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszystkie  obiekty  projektowane  na  terenie  działki  mają  możliwość  do  korzystania  przez  osoby
niepełnosprawne:
- na ciągach komunikacyjnych brak barier architektonicznych – nie występują schody terenowe,
- w ogrodzeniach zapewniono odpowiednią szerokość furtek,
-  do  istniejącego budynku  szatniowego istnieje  dojście  bez  barier  architektonicznych  a sam obiekt
również jest dostosowany do potrzeb np. kibiców niepełnosprawnych,
- na istniejącym parkingu zapewniono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

1.11. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Zapotrzebowanie na wodę 
 Zapotrzebowanie  na  wodę  do  podlewania  murawy  wynosi  ok.  45m3  na  jedno  podlewanie

jednego boiska – woda z istniejącego zbiornika 

Wody opadowe  - ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:
a) zakłada się wystąpienie ok.8m3 Qśr/dobę wód opadowych pochodzących z boiska – wody 
przeznacza się do odprowadzenia do istniejącego zbiornika na wodę deszczową
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Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych - Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery
– brak jest powstawania w procesie eksploatacji jakichkolwiek zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i
płynnych.

Emisja  hałasów oraz  wibracji –  Na  etapie  działalności  obiektu  nie  przewiduje  się  przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, które wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz.U. 2007 nr 120 poz.
826)  wynoszą  dla  zabudowy  jednorodzinnej  40dB  zmierzonych  jako  średnia  z  pomiaru
jednogodzinnego w nocy i 50dB dla zabudowy jednorodzinnej mierzonych w ciągu 8 nieprzerwanych
godzin w ciągu dnia. 

W  strefie  Uzdrowiskowej  A  obowiązuje  zakaz  organizacji  imprez  masowych  i  działań  o
charakterze rozrywkowym (za wyjątkiem imprez z harmonogramu Gminy) , które mogą zakłócać proces
leczenia i ciszę nocną w godzinach 6-22. 

Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i
podziemne  – Projektowana  inwestycja  nie  wprowadza  szczególnych  zakłóceń  ekologicznych  w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy. 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Na terenie stadionu w trakcie eksploatacji będą powstawały następujące odpady:
- odpady zmieszane kod 20 03 01 – 400 l /miesiąc
- odpady zielone kod 20 02 01 – średnio 1m3/miesiąc
- odpady segregowane - w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów 

– plastik kod 20 01 39 - 120l/miesiąc, 
– papier kod 20 01 01 - 120l/miesiąc, 
– szkło kod 20 01 02 – 120l/miesiąc.

1.12. UWAGI KOŃCOWE
 Przed rozpoczęciem robót  należy sprawdzić  zgodność stanu istniejącego z projektem, wymiary

sprawdzać na budowie. Rozbieżności zgłaszać projektantowi. 
 Podstawę  do  wykonania  robót  stanowi  projekt  budowlany  (wielobranżowy)  wraz  z  projektem

technicznym  oraz  projekty  wykonawcze  wszystkich  branż  będące  uzupełnieniem  i
uszczegółowieniem rozwiązań projektowych.  

 Nawierzchnie 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  p.poż.,  warunków  technicznych  stosowania,  Polskich  Norm  i  innych
wymaganych certyfikatów.

 Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót
budowlanych  obowiązują:  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych”  –  wydawnictwa  „Arkady”,  stosowne  polskie  lub  europejskie  normy  budowlane  i
stosowne instrukcje ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.

 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  zmiany,  dokonane  w  toku  wykonywania  robót,  w  stosunku  do  projektu  muszą  być
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uzgodnione z projektantem. 
 Wszelkie  roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  polskimi

normami oraz uwzględniać SPECYFIKACJĘ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT sporządzoną dla
całości przedsięwzięcia.

Opracował :
mgr inż. arch. Piotr Jasiniak

nr upr. 7131/45/P/2000
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2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

01 RZUT BOISKA SKALA 1:200
02 PRZEKROJE A-A, B-B, C-C SKALA 1:200
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