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W skład odr ębnego opracowania wchodz ą: 
 
− Przedmiar robót,  
− Kosztorys inwestorski, 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 
 
Uzgodnienia: 
Rzeczoznawca d/s Sanitarnych - w projekcie budowlano-wykonawczym rys. nr Z/00 i A/03  
Rzeczoznawca d/s BHP - w projekcie budowlano-wykonawczym rys. nr Z/00 i A/03 
Rzeczoznawca d/s P-poż - nie dotyczy zakresu opracowania (budynek w kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III [N] nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż) 
  
 
 
 

 
 

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.nr 24 z 
dn.23 lutego 1994). Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody 

autorów jest zabronione. 
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3. D O K U M E N T A C J A    F O R M A L N O  –  P  R A W N A 
 
 
− pełnomocnictwo inwestora,  
− oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
− wyrys z mapy ewidencji gruntów,  
− wypis z rejestru gruntów,  
− wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
− warunki techniczne przyłącza wodociągowego i zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków 
 bytowych wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolski -pismo 
 GK-5014/14/2010 
− zapewnienie odbioru wód opadowych i warunki techniczne przyłącza kanalizacji deszczowej wydane 
 przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolski –pismo nr GTiI 0717/BO/07/10 
− warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla budynku hali sportowej wraz z 
 zapewnieniami dostawy mediów –pismo nr RD3/2/RDE2/JW./L.dz.4637/TWP-604/09 
− opinia ZUDP 
− kopie uprawnień projektantów wraz z zaświadczeniami o wpisie do właściwej izby samorządu 
 zawodowego poświadczone za zgodność z oryginałem 
− oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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4. 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 
 

4.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres 
całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 

 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym 
systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celów 
wypoczynku, rekreacji. Przewiduje sie kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie: 
- budowę BOISKA DO PIŁKI NOZNEJ – nawierzchnia syntetyczna trawiasta z ogrodzeniem po 
obwodzie boiska 
- budowę BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI – nawierzchnia syntetyczna EPDM z ogrodzeniem 
po obwodzie boiska 
- budowę modułowego systemowego budynku zaplecza boisk - ORLIK 2012 
- budowę ciągu komunikacyjnego 
- budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 
- budowę ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową 
- budowę infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowań branżowych 
 
W zakresie budowy boisk przewiduje się dla branży inżynieryjnej wykonanie od podstaw nowych warstw 
podbudowy i nawierzchni, oświetlenia zewnętrznego oraz sieci drenarskich. 
W zakresie budynku zaplecza projektuje się wykonanie fundamentów żelbetowych – obiekt zaplecza jest 
modułowym systemowym kontenerem dostarczanym w całości na plac budowy. 
 
Lokalizacja: 
 
46 - 050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KOPERNIKA  
DZ. NR 2270/202, 1673/202, 1672/201   
 
Inwestor: 
 
GMINA TARNÓW OPOLSKI 
UL. DWORCOWA 6 
46 - 050 TARNÓW OPOLSKI 
 
Podstawa opracowania: 
1. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
2. Mapa do celów projektowych  
3. Informacja terenowo – prawna 
4. Wizja lokalna terenu inwestycji.  
5. Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem 
6. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego 
7. Warunki techniczne przyłączenia i zapewnienia odbioru/dostawy mediów. 
8. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków.  
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA V,  k = 10,0  w = 1,0 
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż. 
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4.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

Z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

 
W stanie istniejącym działki nr 2270/202, 1673/202, 1672/201      w zakresie opracowania są terenem 
sportowym obsługującym Gimnazjum w zakresie zapotrzebowania dydaktycznego. Nie występują na 
niej obiekty budowlane mogące kolidować z projektowaną budową, która jest zgodna z przeznaczeniem 
działki i odpowiada właściwym zapisom z planu miejscowego (UO - tereny usług oświaty i wychowania) . 
Obecny sposób zagospodarowania działki nr 1672/201 i 1673/202 pod boisko do piłki ręcznej wykonany 
jest poprawnie, jednak stan techniczny boiska nie pozwala na jego bezpieczne wykorzystanie. W 
zakresie rozbiórek przewiduje się zdjęcie nawierzchni asfaltowej boiska piłki ręcznej oraz demontaż 
piłkochwytów i bramek. Kolejnym zadaniem jest wykonanie koryta konstrukcyjnego pod warstwy 
podbudowy boiska. Urobek przewidziany do wywózki. Projektowana inwestycja nie wymaga innych prac 
rozbiórkowych. 
 

4.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 

W tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

    
Układ komunikacyjny; 
Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objętym opracowaniem, będą 
służyły jako dojazd i dojście do projektowanych obiektów. Połączenie obiektów zespołu boisk z 
istniejącym układem komunikacyjnym odbywa się poprzez plac manewrowy 20mx20m przy którym 
znajduje się brama wjazdowa i furtka wejściowa. Plac manewrowy jest zwieńczeniem drogi pożarowej 
prowadzącej do zaplecza budynków szkolnych i hali sportowej. Budowa placu manewrowego wraz z 
drogą pożarową jest poza zakresem opracowania. Zaprojektowano chodnik prowadzący do budynku 
zaplecza boisk. Ciągi komunikacyjne oraz teren zaplecza boisk wykonać z kostki betonowej gr. 6cm, w 
kolorze szarym i czarnym w proporcjach 50/50, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamkniętej 
obrzeżem betonowym – zgodnie z częścią graficzną. 
 
Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym; 
Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem jest podłączenie projektowanej inwestycji do 
podziemnej sieci uzbrojenia terenu: 
- siec wodociągowa – budynek zaplecza sanitarno - szatniowego 
- siec kanalizacyjna sanitarna – budynek zaplecza sanitarno - szatniowego 
- siec elektroenergetyczna – budynek zaplecza sanitarno - szatniowego, oświetlenie boisk 
- sieć kanalizacyjna deszczowa – budynek zaplecza sanitarno – szatniowego i tereny utwardzone 
- instalacja drenarska – boiska sportowe 
 
Ukształtowanie terenu 
Przyjęto, że teren jest płaski nie wymaga makroniwelacji. Wszelkie spadki podłużne projektowane na 
ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%, a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w 
obszarze boisk zgodne są z wytycznymi dla obiektów sportowych. 
W związku z kolizją zamierzenia inwestycyjnego z lokalnym zadrzewieniem, na terenie inwestycji 
przewidziano wycinkę drzew zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji 
planuje się nasadzenia nowych drzew. Proponuje się zastosowanie form szczepionych drzew iglastych o 
max wysokości 3,50 m. w ilości 20 sztuk.  
 
Ogrodzenie terenu: 
Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych w stopach betonowych. Rozstaw słupków co 
2,50m. Wypełnienie z siatki stalowej powlekanej-wysokość 4m. Na całej dł. ogrodzenia obrzeże 
betonowe nawierzchni syntetycznych na ławie betonowej (B15) z oporem, na podsypce z piasku. 
Szerokość furtki 1,20 m, bramy 3,80 m.  
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Piłkochwyt o wysokości 7 m. Całość robot ziemnych wykonać mechanicznie –w celu uzyskania 
wymaganych parametrów zagęszczeń dla poszczególnych warstw. Przy wykonywaniu podbudów prace 
należy wykonywać warstwami o grubości maksymalnie 15 cm i przy zastosowaniu urządzeń 
zagęszczających do parametrów minimum: 
IS≥1,00 
E1≥60 MPa, 
E2≥100 MPa, 
E2/ E1≥2,2. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni przeprowadzenie pomiarów zagęszczenia przez uprawnionego 
geologa na każdej z oddawanych warstw podbudowy. Podstawą odbioru elementów będą protokoły z 
pomiarów – ustala się dla boiska dużego 12 punktów pomiarowych, dla boiska małego 8 punktów 
pomiarowych. Lokalizację punktów wskaże Inspektor Nadzoru podczas wykonywania pomiaru. 
 
UWAGI: 
� roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem projektowym należy wykonać zgodnie z PN-S-

02205:1998 
� zmechanizowane prace należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie planem BiOZ 
� prace należy wykonywać pod nadzorem Inwestora oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
� zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z Projektantem 
� ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy 
� podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP  

 
 

4.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu. 

Powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i 
chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Zestawienie powierzchni działek: 
Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie dz. nr 2270/202, 1673/202, 1672/201   zgodnie z 
częścią graficzną. 
 
 Lp. Opis Powierzchnia 

01.

Powierzchnia całkowita działek:                                            dz.nr 1672/201        
                                                                                              dz.nr 1673/202 
                                                                                              dz.nr 2270/202  

0,2650 ha 
0,7400 ha 
0,3150 ha 
13200 m2 

02. Powierzchnia zabudowy istniejącej 2956 m2 

03.
Powierzchnia objęta opracowaniem (pow. potrzebna do zrealizowania 
zadania inwestycyjnego) 

 
3262 m2 

 

04.
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 84 m2 

05.
Powierzchnia boiska do piłki nożnej 1990,2 m2 

06.
Powierzchnia boiska do koszykówki i siatkówki 613,11 m2 

07.
Powierzchnia ciągów komunikacyjnych 

 
360 m2 

 

08.
Powierzchnia terenów zielonych 

 
50 m2 
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nr obiekt opis dane liczbowe 
 BOISKO DO 

 PIŁKI NOŻNEJ 
Nawierzchnia z trawy syntetycznej  
Powierzchnia całkowita 1990,2 m2 
Szerokość 26,00 m + 2x3,05m wybiegi = 32,10m  
Długość 56,00 m + 2x3m wybiegi = 62,00m 

 
nr obiekt opis dane liczbowe 
 BOISKO DO 

 KOSZYKÓWKI 
I SIATKÓWKI 

Nawierzchnia syntetyczna   
Powierzchnia całkowita 613,11 m2 
Szerokość 15,10 m + 2x2m wybiegi = 19,10m 
Długość 28,10 m + 2x2m wybiegi = 32,10m 

 
 

4.5. Ochrona zabytków. 

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków 
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Nie dotyczy – teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

4.6. Eksploatacja górnicza. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach 
terenu górniczego. 

 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje się poza wpływami działalności górniczej. 
 

4.7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Obiekt projektowany spełnia normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i 
sanitarnohigieniczne.  Projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu nie powodują negatywnego 
wpływu na stan środowiska, a w znacznym stopniu podnoszą jakość warunków zagospodarowania. 
Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie. 
Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pełni wpisują sie w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca 
w którym zostaną usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza będzie dobrana w tonacji kolorystyki 
obiektów sąsiadujących.  
Projekt spełnia zapisy wynikające z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , 
usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z poźn. zm.  
Dla potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników przewidziano budynek zaplecza z sanitariatami 
ogólnodostępnymi. 
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wykładzina syntetyczna i 
trawiasta boisk musi być produktem przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
Gromadzenie odpadków stałych w kontenerach na odpadki – zgodnie z częścią graficzną 
zagospodarowania terenu. 
 
 
 
 



                                                                                                 

Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”        str. 9 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 
 

 
 
 

 

 
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
 
 

4.8. Inne dane. 

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót 
budowlanych. 

 
Nie dotyczy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część rysunkowa: 
 
  Mapa do celów projektowych –stan istniejący 
 Z/01-  Projekt zagospodarowania terenu –projekt zamienny 
 Z/02-  Plansza zbiorcza usytuowania sieci uzbrojenia terenu 1:500 –uzgodnienie ZUDP 
 Z/03-  Fundamenty żelbetowe ogrodzenia boisk sportowych 
 Z/04-  Piłkochwyt 
 Z/05-  Bramka do piłki nożnej  
 Z/06-  Kosz do koszykówki 
 Z/07-  Słupki do siatkówki 
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5. P R O J.   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U  D O W L A N Y 
 

5.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne 
parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. 

 
Projekt został opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie obecnej i przyszłej funkcji, 
przeznaczenia obiektu oraz w zgodności zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. Materiałem wyjściowym do opracowania jest projekt typowy boisk sportowych w 
ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac 
przedprojektowych opracowano wspólnie z Inwestorem rozwiązanie zachowujące obecną funkcję i 
przeznaczenie terenu, a zapewniające uzyskanie niezbędnych parametrów wielkościowych i 
technicznych przedmiotowych obiektów stawianych przez Program „Moje Boisko-Orlik 2012”. 
 
Dane techniczne inwestycji: 
Boisko do piłki nożnej [dz. nr 1673/202, 2270/202]: długość: 62,00 m, szerokość: 32,10 m 
Boisko wielofunkcyjne [dz. nr 1672/201, 1673/202]: długość: 32,10 m, szerokość: 19,10 m, 
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA V,  k = 10,0  w = 1,0 
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż. 
 
Parametry techniczne modułowego systemowego budynku zaplecza: 
Obiekt niski [N], jedna kondygnacja nadziemna. 
Szerokość: 5,40m  
Długość: 15,55m   
Wysokość: 3,16m 
Powierzchnia zabudowy 83,97 m2 
Powierzchnia użytkowa 62,88 m2 

Kubatura 226,1 m3 
 
Obiekt w kategorii zagrożenia ludzi ZL III [N] – projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do 
spraw zabezpieczeń p.poż ( Dz.U. nr 121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.) 
Na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych [7] – obiekt (boiska sportowe „Orlik 2012” wraz z 
zapleczem) zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 
 
Zestawie powierzchni budynku zaplecza:  
HKOND.= 250 cm: 
Pom. nr Opis pomieszczenia Powierzchnia [m2] WYKOŃCZENIE POSADZKI 

1 WC damski/niepełnosprawnych 6,11 Wykładzina kauczukowa R10 

2 Pomieszczenie magazynowe 6,11 Wykładzina kauczukowa R9 

3 Szatnia  13,11 Wykładzina kauczukowa R9 

4 Łazienka 6,11 Wykładzina kauczukowa R11 

5 Łazienka 6,11 Wykładzina kauczukowa R11 

6 Szatnia  13,11 Wykładzina kauczukowa R9 

7 Pomieszczenie trenera 6,11 Wykładzina kauczukowa R9 

8 WC męski 6,11 Wykładzina kauczukowa R10 

 RAZEM 62,88 m2 



                                                                                                 

Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”        str. 11 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 
 

 
 
 

 

 

5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego. 

 
Forma i funkcja:  
Projekt został opracowany pod kątem formy i funkcji ściśle według wytycznych Inwestora w oparciu 
obowiązujące przepisy i projekt architektoniczno – budowlany ZAMIENNY modułowego systemowego 
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012. W projekcie nie przewidziano zmian w sposobie użytkowania 
obiektu, przejmuje on w całości zadania spełniane dotychczas. 
W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastąpiły zmiany w charakterze odbioru terenu –obiekt w 
sposób właściwy wpisuje się w otoczenie i stanowi z nim spójną całość o charakterze terenów usług i 
oświaty. Szatnię sportową kontenerową projektuje się na bazie uniwersalnego systemu modułowego 
umożliwiającego wiele zestawień w zależności od potrzeb użytkowników. Posiada ona poza 
pomieszczeniem trenera, magazynem i sanitariatami - dwie przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla 
dwóch drużyn, od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na płci. Obiekt posiada 
wariant z zadaszeniem z poliwęglanu, doświetlenia oknami oraz ogólnodostępny sanitariat 
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. 
 
System oparty jest na prefabrykowanych modułowych elementach stalowych (moduł 2,65 m x 5,40 m w 
rzucie, wysokość 3,16 m.  
 
Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna, a także umożliwia zapewnienie komfortu 
użytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materiały łatwo wpisujące sie w dowolne otoczenie.   
 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1:  
1a) zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zawarte są w projekcie typowym i dotyczą robot 
inżynieryjnych prostych nie wymagających dodatkowych opracowań, całość spełnia wymogi 
bezpieczeństwa konstrukcji podbudów pod tego typu obiekty, 
 
1b) obiekt samodzielnie nie stanowi zagrożenia pożarowego i nie jest klasyfikowany, 
 
1c) obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami, spełniono wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania obiektu w oparciu o Dział VII  Rozporządzenia, 
 
1d) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały w projekcie spełnione zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w oparciu o Dział VIII Rozporządzenia, Materiały i wyroby zastosowane w 
projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie 
emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia, 
wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które 
zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń, czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem. 
Obiekt został zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza 
budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. W obiekcie 
zaprojektowane zostały grzejniki elektryczne. 
W obiekcie zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową, zapewniono pełne pokrycie 
potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu. 
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie 
przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. 
Środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie przechowywane będą w szafie gospodarczej w 
pom. nr 2- pom. magazynowe. Woda do utrzymania porządku będzie pobierana z zaworu czerpalnego 
zlokalizowanego w pom. nr 8- WC męski. 
 
1e) nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń przed 
drganiami i hałasem, jak również sposób eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby, 
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1f) projekt spełnia wymogi oszczędności energii, zaprojektowano przegrody o właściwych parametrach 
określających izolacyjność cieplną - ściany zewnętrzne zaprojektowano w konstrukcji stalowej z 
wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 10cm (U = 0,3 W/m2K), dachy izolowane wełną mineralną o 
gr. 12 cm (U = 0,25 W/m2K), podłoga izolowana wełną mineralną o gr. 12 cm (U = 0,25 W/m2K), drzwi i 
okna (Uw = 1,8 W/m2K) Obiekt ogrzewany grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi. 
 
2a) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączeniowymi – w załączeniu,  
 
2b) projektowany obiekt wymaga wykonania nowego układu drenażowego, będzie on odłączony do 
kanalizacji deszczowej sieci miejskiej, który zapewni właściwe odwodnienie obiektów, w trakcie 
eksploatacji występuje wytwarzanie odpadów i ścieków które będą odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej sieci miejskiej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi – w załączeniu 
 
3) obiekt jest obiektem o konstrukcji która nie wymaga specjalistycznych zabiegów dla utrzymania 
właściwego stanu technicznego obiektu, należy wykonywać okresowe przeglądy i dokonywać bieżących 
napraw – zgodnie z wymogami jakie ciążą na użytkowniku/administratorze obiektu budowlanego  
 
4) obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – 
zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokości[wewnątrz], dostępność z zewnątrz bez 
pomocy pochylni dla osób niepełnosprawnych poprzez niwelację terenu z max. spadkiem 6%. 
  
5) nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony na 
pobyt stały lub czasowy ludzi, 
 
6) nie dotyczy zakresu opracowania, 
 
7) nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się 
na terenie objętym ochroną WOKOZ w Opolu 
 
8) usytuowanie obiektu na działce zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi z poszanowaniem interesów osób trzecich oraz w zgodzie z zapisami MPZP 
 
9) obiekt projektowany nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz nie narusza interesów osób 
trzecich, 
 
10) zakres projektu obejmuje prace budowlane ziemne przy wykonywaniu, których należy zastosować 
ogólne zasady BHP, wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy na budowie - 
informacja w w/w sprawie w pkt. 6 dokumentacji projektowej, 
 
 

5.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, 
oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań 
doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 
górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku 
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną 
obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego. 

  
MODUŁOWY SYSTEMOWY BUDYNEK ZAPLECZA  
 
Obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia zaprojektowano jako konstrukcję stalową. Zastosowane 
rozwiązania konstrukcyjne zawarte w projekcie wynikają z typowych systemowych rozwiązań tego typu 
wielkości obiektów o prostej konstrukcji. Szatnię sportową kontenerową projektuje się na bazie 



                                                                                                 

Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”        str. 13 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 
 

 
 
 

 

uniwersalnego systemu modułowego umożliwiającego wiele zestawień w zależności od potrzeb 
użytkowników.  
System oparty jest na prefabrykowanych modułowych elementach stalowych (moduł 2,65 m x 5,40 m w 
rzucie, wysokość 2,98 m. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna, a także umożliwia 
zapewnienie komfortu użytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materiały łatwo wpisujące sie w 
dowolne otoczenie. 
 
Posadowienie obiektu: 
Warunki gruntowe umożliwiły zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego, na warstwie rodzimej 
gruntu. Poziom posadowienia fundamentów pod budynek przewidziano na głębokości –1,28m poniżej 
poziomu posadzki obiektu projektowanego i -1,06m poniżej poziomu terenu. Poziom wód gruntowych 
zlokalizowano poniżej poziomu posadowienia. 
Kategoria geotechniczna obiektu i warunki geologiczne posadowienia –w kategorii drugiej. 
Nie wykonuje się zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej – nie występuje na terenie 
inwestycji. 
 
Fundamenty: 
Słupki fundamentowe z bloczków betonowych fundamentowych M-6 25x38x12 
Stopy fundamentowe betonowe 50x50 cm: Beton B20, 2x Abizol R+ 1x Abizol P 
Pod stopami fundamentowymi– „chudy” beton – 100 mm z betonu B10. 
Na chudym betonie izolacja pozioma. 
 
Konstrukcja: 
Wymiary pojedynczego kontenera: 
 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 
Długość: = 5400mm 
Szerokość: = 2650mm  
Wysokość: = 2985mm 
 
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 
Długość: = 5165mm 
Szerokość: = 2415mm  
Wysokość: = 2500mm 
 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej - elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie;  
 
RAMA STALOWA - MATERIAŁ:  
-     profile stalowe, zimnogięte, stal klasy St3S (St 37-2) 240Mpa 
- rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych 3 i 4mm podłużnice górne 3 i 4mm podłużnice dolne 
- rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych 4mm słupki narożne 
- profile zimnogięte  3mm i 4 mm poprzeczki dachowe 
- profile zimnogięte 3mm poprzeczki podłogowe 

 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:  
Stal piaskowana w jakości Sa 2.5; malowana farbą podkładową alkidową 15-20µm grubość bazowa w 
grubości 30-40µm,  
 
WYPOSAŻENIE:  
- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera 
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montażu kontenera 
 
PODŁOGA: 
 
- Przestrzeń wentylacyjna pomiędzy kontenerami a podłożem nie może być mniejsza niż 60mm. 

Konieczne jest pozostawienie wykopów technologicznych na czas montażu zaplecza. 
- Poszycie dolne- 0,5 mm, blacha stalowa ocynkowana 
- Konstrukcja     - konstrukcja stalowa 120mm (@625mm) 
                          - 4 mm, profile stalowe zimnogięte  
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  - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych  
- Izolacja - 120 mm, wełna mineralna (λ ≤ 0,033 W/m.K), 
- Poszycie górne- 18 mm, płyta wiórowo-drzazgowa OSB-3  
- Wykończenie - min. 2,0 mm, wykładzina antypoślizgowa kauczukowa -  obiektowa, trudno zapalna 

(kolor – szary) klasa R według zestawienia powierzchni; wywinięta na ściany na 
wysokość 100mm, spawana na łączeniach; 

- Listwy   - listwa wykończeniowa, blacha powlekana (kolor – biały) 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: (od zewnątrz do wewnątrz) 
 
- Poszycie zewnętrzne: 
0,5mm blacha stalowa, profilowana T-6, powlekana (kolor RAL 7035 ); wypuszczona na zewnątrz, 
zakrywająca ramy kontenerów na listwie dystansowej, wyrównującej drewnianej 25mm x 80mm 
- Konstrukcja ściany: Rama stalowa wypełniona konstrukcją drewnianą 25mm x 80mm wraz z 

poprzeczkami drewnianymi 25mm x 80mm 
- Izolacja - 100mm, wełna mineralna (λ ≤ 0,033 W/m.K) 
- Paroizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa 
- Wykończenie wewnętrzne ( na całą wysokość ściany): 

 - 2,3 mm, płyta okładzinowa „Glasbord” z tworzywa sztucznego PVC kolor biały, przyklejana do 
poszycia z płyty wiórowo-drzazgowej OSB-3 gr.10mm (płyta „Glasbord” posiada polskie (PZH) 
atesty sanitarne, jest także stosowana w zakładach posiadających system kontroli jakości 
HACCP.) 

- Listwy - listwa wykończeniowa ścienna, drewnopochodna, klejona, kolor – biały 
 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej- wszystkie elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone 
przeciwwilgociowo; Impregnacja ciśnieniowa. Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami – 
technicznymi szkodnikami drewna. 
     
ŚCIANY DZIAŁOWE:  (wewnętrzne) 
 
1. - Wykończenie:    

  - umywalnie, szatnie, toalety- 2,3 mm, płyta okładzinowa „Glasbord” z tworzywa 
sztucznego PVC, przyklejana do poszycia z płyty wiórowo-drzazgowej OSB-3 gr.10mm 

  - pom. magazynowe- 12mm, płyta wiórowa laminowana, kolor biały 
- Konstrukcja ściany: 

    Rama stalowa wypełniona konstrukcją drewnianą 25mm x 80mm wraz z poprzeczkami  
  drewnianymi 25mm x 80mm 

- Izolacja          - 80mm, wełna mineralna (λ ≤ 0,033 W/m.K)  
- Paroizolacja   - 0,2mm, folia polietylenowa w pomieszczeniach mokrych  
- Listwy            - listwa wykończeniowa ścienna, drewnopochodna, klejona, kolor – biały 
 
2. Ściany systemowe toalet – wykonane z laminatu HPL, kolor szary. 
 
-  w pom. nr 8 – ściany toalet wykonane na pełną wysokość pomieszczenia ( 250 cm), w ścianie 

pomiędzy kabiną WC i kabiną z pisuarem należy wykonać otwór nawiewny w górnej 
części ściany ( kratka nawiewna  20 cm x 60cm). 

- w pom. nr 5 i nr 4 – ściany systemowe o wysokości 200 cm, z 15 cm prześwitem nad podłogą, 
pomiędzy kabiną prysznicową, a kabiną WC ściana bez prześwitu nad podłogą. 

 
DACH: (od zewnątrz do wewnątrz) 
 
Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 1%.  
 
- Odprowadzenie wody  -do rynny Ø125mm z tworzywa sztucznego i rurą spustową Ø100mm (4szt.) – 
   kolor RAL 7035 .Wody deszczowe odprowadzone będą  do systemu kanalizacji  
   deszczowej 
- Poszycie zewnętrzne - folia wierzchnia PCV gr. 1,20mm, mocowana mechanicznie i zgrzewana na  

   zakładach 
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- Izolacja cieplna - 120mm, wełna mineralna twarda (λ ≤ 0,033 W/m.K) 
- Konstrukcja - 0,60mm blacha stalowa trapezowa T-55, ocynkowana galwanicznie, 

mocowana do konstrukcji kontenera 
 - konstrukcja stalowa -  4mm, profile stalowe zimnogięte, 3mm, poprzeczki z 

profili zimnogiętych 
- Attyka - konstrukcja z kształtowników stalowych, poszycie z blachy  
                                        stalowej powlekanej profilowanej poziomo, (kolor RAL 7035 );  wysokość attyki 

– 600mm 
- Zadaszenie przejścia - 2300x5400mm zadaszenie łukowe z płyt wielokanałowych poliwęglanowych 

dymnych na konstrukcji aluminiowej  
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
Szczegółowy opis stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. 

 
Obróbki  blacharskie: 
Wykonanie, dostawa i montaż kompletu obróbek  blacharskich  ocynkowanych i powlekanych 
poliestrem, grubość powłoki 25 µm, blacha gr. 0,7mm, w tym obróbek cokołu, attyki, narożników ,itp. - 
kolor RAL 7035 .  
Obróbki drzwi i okien - kolor RAL 9002 . 
Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują sie również w części graficznej niniejszego 
opracowania. Ponadto rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu, związanych z 
branżami: instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdują sie we właściwych opisach 
branżowych. 
 
Zestawienie  i rodzaj wyposażenia zaplecza szatniowego: 
 
LP RODZAJ WYPOSAŻENIA ILOŚĆ 

SZTUK 
   
1 Miska ustępowa ceramiczna biała typu „compact” ze zbiornikiem spłukującym  3 
2 Deska sedesowa biała PVC 3 
3 Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 1 
4 Deska sedesowa biała PVC dla niepełnosprawnych 1 
5 Umywalka wisząca ceramiczna, biała wraz z armaturą 3 
6 Umywalka  ceramiczna, biała  dla niepełnosprawnych wraz z armaturą  1 
7 Pisuar ceramiczny biały z zaworem spłukującym typu „ Schellomat” 1 
8 Kabina prysznicowa biała 100 x 100 cm  z tworzywa sztucznego z armaturą oraz 

zasłoną prysznicową 
2 

9 Zawór czerpalny ze złączką do węża 1 
10 Dozownik mydła w płynie- stal nierdzewna 4 
11 Podajnik ręczników papierowych- stal nierdzewna 4 
12 Uchwyt na papier toaletowy 3 
13 Uchwyt na papier z zaciskiem do montażu na poręczy ( dla niepełnosprawnych)  
14 Lustro – do montażu nad umywalką 3 
15 Lustro z zestawem uchwytów do uchyłu ( do montażu nad umywalką dla 

niepełnosprawnych) 
1 

16 Kratka ściekowa podłogowa 1 
17 Uchwyt poziomy prosty - u1 dł 600 mm, Ø 30 mm, malowany proszkowo na kolor 

RAL 7035 
1 

18 Uchwyt uchylny ścienny– u2 dł 600 mm, Ø 30mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL 7035 

1 

19 Uchwyty do umywalki stałe poziome- prawy i lewy ( kolor biały) - u3 - dł 600 mm, 
Ø 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035. 

2 

20 Szafki ubraniowe z laminatu HPL w kolorze pomarańczowym ( dwudzielne) 20 
21 Szafki ubraniowe z laminatu HPL w kolorze pomarańczowym ( pojedyncze) 4 
22 Ławki wolnostojące szatniowe z listwami MDF, PCV lub drewnianymi– dł. 200 cm, 

wys. 40 cm, gł. 40 cm, konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze jasno-
szarym, 

5 
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23 Wieszaki ścienne, podwójne- stal nierdzewna 4 
24 Kosz na śmieci łazienkowy 6l- stal nierdzewna 4 
25 Szczotka toaletowa 4 
26 Bojler elektryczny wiszący emaliowany poj. 50l, moc grzewcza – 2,0kW. 

Zabezpieczenie antykorozyjne – anoda magnezowa 
3 

27 Gaśnica  ABC 4,0 kg 1 
28 Szafka metalowa z półkami na środki czystości w pom. magazynowym zamykana 

na zamek patentowy( szer. 80cm x gł. 50cm x wys. 180 cm) malowana proszkowo 
w kolorze białym. 

1 

 
Przed zamówieniem elementów wyposażenia oraz wykonaniem prac montażowych wszystkie wymiary 
sprawdzić na budowie, a szczegóły należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą i Głównym 
Projektantem obiektu. 
 
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 p.poż., 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 kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
 
BOISKA SPORTOWE  
 
Obiekt projektowany jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania 
obliczeń przewidzianych dla konstrukcji nośnych, nie występują w zakresie opracowania żadne 
elementy, które wymagałyby wykonania takich obliczeń.  
Sposób posadowienia wykonany został zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, a w związku 
lokalizacją obiektu poza obszarem objętym szkodami górniczymi nie przewiduje się dodatkowych 
zabezpieczeń posadowienia. 
W związku z zastosowaną w projekcie technologię systemową zadania należy wykonać zgodnie z 
poniższym opisem: 
 
1. Boisko do piłki no żnej  
 
NAWIERZCHNIA:   
 
▪ Typ włókna: monofil 
▪ Skład chemiczny włókna: 100 % polietylen, 
▪ kolor: dwa odcienie zielonego 
▪ Ciężar włókna: min. 11 000 Dtex 
▪ Gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m2 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące 
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej które należy dołączyć do oferty:  
 
• Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i 

dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept  
for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) i wyniki z bada ń przeprowadzonych przez 
specjalistyczne laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),  
 

• Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB 
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• Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.  
• Atest PZH lub równowa żny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.  
• Autoryzacja producenta trawy syntetycznej , wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.  
• Próbk ę oferowanej trawy z oryginaln ą metryczk ą producenta  
 
Właściwo ści techniczno – u żytkowe: 
Wykładzina z włókien monofilowych i warstwy podkładowej.  
Warstwę podkładową z części włókien, wplecionych na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem 
z siatką zatopiona w lateksowej warstwie podkładowej. Warstwa czarna szorstką fakturą; grubość to 2 
mm . 
UWAGA: Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez oferentów 
nawierzchni wymaga się składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną 
żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane). 
 
Charakterystyka podło ża: 
Podłoże, na którym będzie układana wykładzina ma być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i 
powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. Podbudowy nośne z 
kruszywa należy wykonać zgodnie z częścią graficzną. Odchyłki mierzone na łacie ±2m nie powinny 
przekraczać 2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 
 
PODBUDOWA: 
• warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) - gr.4 cm, Is=1 
• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) - gr. 5,0 cm Is=1 
• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowane mech. (fr. 31,5-63mm) - gr. 10 cm, 
• warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=1, gr. 10 cm, 
• geowłóknina drenarsko-separująca Drefon S130 lub równoważna, 
• drenaż w otulinie i obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm, 
• grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95 
 
Nawierzchnia boiska oddzielona będzie od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 8 x 30 x 100 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Wody opadowe 
odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej. Zagęszczenia podlegają 
odbiorowi. Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 0,4-
1,0%. 
 
WYPOSAŻENIE SPORTOWE: 
Piłka nożna: 
Bramki aluminiowe (5 x 2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt. 
 
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 p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych 
wymaganych certyfikatów. 

• 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 kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
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2. Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówk ę i siatkówk ę 
 
 
NAWIERZCHNIA: 
 
▪ warstwa wierzchnia pierwsza EPDM min 7mm 
▪ warstwa wierzchnia druga SBR min 7mm 
▪ warstwa elastyczna ET 35 mm 
 
Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 
1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy min 7 mm 
Górna warstwa składa się z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy min 7 mm .  
Nawierzchnie należy rozkładać na macie elastycznej typu ET gr. 35 mm .  
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 
mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Granulat gumowy, kruszywo 
kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. Warstwa podkładowa ET 
układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. 
Planomatic). 
 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, 
dotyczące systemu nawierzchni poliuretanowej, które należy dołączyć do oferty: 
 
• Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany 

przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana 
nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego. 

• Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008 
• Atest Higieniczny PZH. 
• Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2003 wydane 

przez laboratorium posiadające akredytacje DIN / IAAF. 
• Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca 

spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych. 
• Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej 

wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej 
przez producenta na tą nawierzchnię.  

• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej. 
 
Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 
 
Charakterystyka podło ża: 
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. 
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ±2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje 
powierzchnie podbudowy. 
 
PODBUDOWA: 
• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5,0 cm 
• warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (stabilizowane mech.) 31,5-63 mm - gr. 10 cm 
• warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego - gr. 10 cm 
• geowłóknina 
• drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm 
• grunt rodzimy 
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Nawierzchnia boiska należy oddzielić od pozostałych elementów terenów za pomocą obrzeży 
betonowych 8 x 30 x 100 cm ustawianych na ławie betonowej B15 z oporem. Wody opadowe 
odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej. Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. 
 
WYPOSAŻENIE SPORTOWE: 
1. Koszykówka: 
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, osłona dolnej tablicy 
kosza, obręcz uchylna, siateczka do poręczy - zgodnie z częścią graficzną dokumentacji. Ilość: 2 
zestawy.  
2. Siatkówka: 
Projektuje się zamontowanie dla słupków z anodowanego stopu aluminium (owal 120x100) . Teleskop 
słupa o przekroju okrągłym ø 90 - do zmiany wysokości siatki. Regulacja wysokości siatki oraz jej 
napinanie odbywa się przez pokręcenie korbką przekładni umieszczonej wewnątrz słupka. Zwarta 
budowa, brak wystających części, łatwość bezstopniowej regulacji wysokości siatki od 2 do 2,55 metra, 
siatka całosezonowa - zgodnie z częścią graficzną dokumentacji. Ilość: 1 zestaw (komplet) 
 
OŚWIETLENIE BOISK: 
Maszt -słup stożkowy, wysokości 10,00 m, sztuk 10, w zestawie każdego masztu:  
- oprawa oświetleniowa typu naświetlacz  LUG AS PowerLug 400W x 2 szt. 
- maszt oświetleniowy M-100SE z fundamentem F-160 Elektromontaż Rzeszów 
- belka poprzeczna T/0,5m 
Szczegółowy opis i obliczenia zapotrzebowania oświetlenia w części branżowej elektrycznej. 
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu takich samych lub lepszych 
parametrów technicznych i jakościowych zamiennika w stosunku do materiału przyjętego w projekcie. 
Zamiana następuje na wniosek - podlega sprawdzeniu oraz pisemnemu zatwierdzeniu przez inwestora i 
autorów projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 

Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”        str. 20 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 
 

 
 
 

 

 

5.4. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków 
niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. 

 
Obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – 
zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokości [wewnątrz], dostępność z zewnątrz dla  
poruszających sie na wózkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 6% oraz modułu 
pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.  
 

5.5. Dane technologiczne. 

W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz 
współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie posiada urządzeń oraz wyposażenia technologicznego 
związanego ze swoją funkcją. 
 

5.6. Nawiązania do warunków terenu. 

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania  
 

5.7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, 
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi 
wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych — założone parametry klimatu 
wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi 
urządzeniami. 

 
W zakresie instalacji projekt przewiduje wykonanie przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, układu drenażowego oraz elektrycznej budynku zaplecza i oświetlenia 
zewnętrznego. Założenia przyjęte do obliczeń, ich wyniki wraz z uzasadnieniem doboru rodzaju i 
wielkości urządzeń zostały przedstawione w opracowaniach branżowych w dalszej części dokumentacji 
projektowej. 
 
Instalacja gazowa: brak 
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5.8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów 
tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym 
charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, 
instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

 
Nie występują w zakresie opracowania. 
 

5.9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno--użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem 
obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe 
wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z 
przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze — właściwości 
cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz 
innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają 
wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

 
Dane ogólne: 
Miejscowość Tarnów Opolski 
Stacja meteorologiczna Opole 
Stacja aktynometryczna Opole 
Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii Tak 
Temperatura obliczeniowa -20 °C  
Strefa klimatyczna III 

 
Dane obiektu: 
Projektowana liczba użytkowników osoby 25 
Pole powierzchni przegród zewnętrznych m2 126 
Powierzchnia ogrzewana m2 56,77 
Kubatura ogrzewana m3 142 
Współczynnik kształtu 1/m 0,20 

 
Charakterystykę opracowano zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów 
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2. i określono następujące wartości; 
 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, bez mocy urządzeń służących do 
celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku: 

 Moc elektryczna zainstalowana: Qcoiw=36,0 kW, Qoś = 1,6 kW  
 

b) właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także 
przegród przezroczystych i innych: 
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Nazwa 

przegrody 
Opis Typ WSPÓŁCZYNNIK  

UO 
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA 

[W/m²K] 

WSPÓŁCZYNNIK  
Umax 

PROJEKTOWANY 
[W/m²K] 

 OKNA OZ 1,8 1,8 
 DRZWI DZ 2,6 1,8 

1 PODŁOGA PG 0,45 0,25 
2,5 ŚCIANA SZ 0,3 0,3 
4 DACH SD 0,25 0,25 

     
Spełnione jest wymaganie Uo>Umax 

 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz innych 

urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego: 
 

Dla: INSTALACJA 
GRZEWCZA 

CUW 
podgrzewacz 

CWU 
natryski 

Sprawność źródła ciepła 0,99 -- 1,00 
Sprawność regulacji ciepła 0,98 -- 1,00 

Sprawność instalacji 1,00 -- 0,80 
Sprawność zbiornika buforowego 1,00 -- 1,00 

 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie budowlano-wykonawczym rozwiązania budowlane i 

instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach 
techniczno-budowlanych: 
• przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom 

izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt. 2.1. 
załącznika nr 2 do rozporządzenia 

• wartość wskaźnika obliczona programem komputerowym dla budynku ocenianego 
określająca roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia 
wbudowanego jest mniejsza od wartości granicznej określonej w ust. 3 pkt 3 rozporządzenia 

 

 
 

• przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności 
cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w pkt. 
2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia 

 
Szczegółowe dobory materiałów zostały przedstawione w części rysunkowej. 
Pozostałe parametry instalacji grzewczych i wentylacyjnych zostały przedstawione w części branżowej 
dokumentacji. 
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu takich samych lub lepszych 
parametrów technicznych i jakościowych zamiennika w stosunku do materiału przyjętego w projekcie. 
Zamiana następuje na wniosek - podlega sprawdzeniu oraz pisemnemu zatwierdzeniu przez inwestora i 
autorów projektu. 
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5.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko. 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 
odprowadzania ścieków, b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, d) emisji hałasu oraz wibracji, a także 
promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie 
architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
Ad a) zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi - dane zawarte w części branżowej 
dokumentacji projektowej 
Ad b)  nie dotyczy – obiekt projektowany nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i 
płynnych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 
2 i 3 
Ad c)  odpady bytowe wytwarzane nie stanowią zagrożenia i będą odbierane przez Zakład Oczyszczania 
Miasta na podstawie właściwej umowy  
Ad d)  nie dotyczy 
Ad e)  obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany został na terenie 
przeznaczonym do tego typu zabudowy, przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują zagrożenia dla 
środowiska i zdrowia ludzi. 
W związku z kolizją zamierzenia inwestycyjnego z lokalnym drzewostanem, na terenie inwestycji 
przewidziano wycinkę drzew zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji 
planuje się nasadzenia nowych drzew. Proponuje się zastosowanie form szczepionych drzew iglastych o 
max wysokości 3,50 m. w ilości 20 sztuk.  
 
Planowana inwestycja nie ma wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 
 

5.11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1 000 m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami 
dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych — analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia 
wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego 
systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

 
Nie dotyczy. 
 

5.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 
Budynek w kategorii zagrożenia ludzi ZL III [N] – projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę 
do spraw zabezpieczeń p.poż ( Dz.U. nr 121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.). 
 
1. Powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji: Budynek niski, jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, na rzucie prostokąta; 
 
Powierzchnia zabudowy 83,97 m2 

Powierzchnia użytkowa 62,88 m2 

Kubatura 226,1 m2 
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2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących: 34 m – od budynku szkolnego 
 
3. Parametry po żarowe wyst ępuj ących substancji palnych:  brak występowania substancji palnych. 
 
4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego:  Nie dotyczy 
 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywan ą liczb ę osób na ka żdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach: – ZL III  Maksymalną liczbę użytkowników mogących jednocześnie 
przebywać w poszczególnych pomieszczeniach budynku <50 osób 
 
6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych: Nie dotyczy 
 
7. Podział obiektu na strefy po żarowe: jedna strefa pożarowa 
 
8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
§ 212 pkt 2 – tabela, określamy dla obiektu klasę odporności pożarowej na wartość „E”. Nie stawia się 
wymagań odporności ogniowej dla projektowanego obiektu. 
 

Zgodnie z § 212 pkt 4 – tabela, określamy dla obiektu klasę odporności pożarowej na wartość „E” 
wymagania odporności ogniowej, które dla projektowanego obiektu wynoszą: 
 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop[1] ściana 
zewnętrzna[1],

[2] 

ściana 
wewnętrzna[1] 

przekrycie 
dachu [3] 

1 2 3 4 5 6 7 

„E” (-) (-) (-) (-) (-)   (-)  

 
Oznaczenia w tabeli:   
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
 (-) - nie stawia się wymagań.  
[1] Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio 
do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.  
[2] Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.  
[3] Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w 
połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.  
 
9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:  
 
Ze wszystkich pomieszczeń zapewniona została właściwa możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce 
na zewnątrz obiektu.  
Szerokość drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych 1,0 m i 0,9 m, wyposażone w samozamykacze. 
Dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 r.) wraz z późniejszymi 
zmianami projektowany obiekt nie wymaga zastosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ani 
przeszkodowego. 
 
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych:  
Zastosowano główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu w części otwartej kontenera zgodnie z 
opracowaniem branżowym w części elektrycznej dokumentacji. 
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11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga ń wynikaj ących z 
przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po żaru, a w szczególno ści: stałych urz ądzeń 
gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, d źwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodoci ągowej przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych: W związku z brakiem konieczności zastosowania stałych systemów 
gaśniczych przyjęto urządzenia: gaśnice typu ABC. 
 
12. Wyposa żenie w ga śnice: Jako czynnik gaśniczy należy zainstalować gaśnicę typu ABC przy 
drzwiach w pomieszczeniu sędziów  o pojemności min. 4kg  
 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru:  
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
14. Drogi po żarowe:  
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga 
doprowadzenia do niego drogi pożarowej. Obiekt będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie 
placu manewrowego będącego zakończeniem drogi pożarowej prowadzącej do zaplecza budynków 
szkolnych i hali sportowej. Budowa placu manewrowego wraz z drogą pożarową jest w trakcie realizacji i 
poza zakresem opracowania. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Część rysunkowa: 
 
       A/01-  Rzut fundamentów 
       A/02-  Rzut podłóg z przyłączami 
       A/03-  Rzut przyziemia 
       A/04-    Rzut dachu 
       A/05- Przekroje   
       A/06- Elewacje 
       A/07- Zestawienie stolarki 
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6. I N F O R M A C J A   B i O Z  
 

TEMAT:                                      PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK 
SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:                            

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH  
46 - 050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KOPERNIKA  
DZ. NR 2270/202, 1673/202, 1672/201   

INWESTOR, ADRES: 
  

GMINA TARNÓW OPOLSKI 
UL. DWORCOWA 6 
46 - 050 TARNÓW OPOLSKI 

KONSORCJUM 
PROJEKTOWE:             

PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO - BUDOWLANE  

"AQWA" S.C. 
ul. Królowej Jadwigi 1, 

48 - 100 Głubczyce 
tel. 077 485 21 79, 0 500 253 296   

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
"4D WOJCIECH ŚNIEŻEK" 

 
ul. Gorzołki 17/9, 
44-100 Gliwice 

tel. 032 74 74 826, 0 793 382 109 
 
 
6.1.  Zakres robót; 
 
- roboty ziemne 
a] zebranie humusu z całego obszaru 
b] korytowanie 
c] kompletne warstwy podbudowy 
d] wykopy pod fundamenty 
 
6.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych; 
 
- boisko wielofunkcyjne 
 
6.3. Elementy zagospodarowania działek, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa 
 
- brak 
 
6.4.  Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas. realizacji robot budowlanych, skala, 

rodzaj zagro żeń, czas ich wyst ąpienia : 
 
- praca ludzi w sąsiedztwie pracujących koparek, spychaczy 
- praca ludzi w wykopach 
 
6.5. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robot szczególnie 

niebezpiecznych: 
 
- roboty ziemne - występujące zagrożenia 
- przestrzeganie przepisów BHP podczas prac w pobliżu sprzętu mechanicznego 
- roboty w wykopach poniżej 2,00 m - środki ostrożności, 
- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i    
  sprzętu 
- odzież robocza i ochronna 
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PODSTAWA PRAWNA: 
• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 

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

• Rozporządzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 129, 
poz. 1444 z 2001 r. z poź. zm) 

 
 
6.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolne go zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ącą bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacje w przypadku wyst ąpienia zagro żeń: 

 
• wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 
• opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
• bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - w tym 

przypadku praca ludzi sprzętu i maszyn przy wykopach 
• wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony osobistej, 
• zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających 

wymaganych do wykonania organizacji ruchu na czas robót. 
 
6.7. Inne ustawy i przepisy niezb ędne do opracowania „Planu bezpiecze ństwa i ochrony 

zdrowia” 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z 2003 r.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 
2004 r.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zwoź. zm.) 
• Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
• Projekt Organizacji Ruchu na czas robot – opracowany przez wykonawcę robót przed 

przystąpieniem do realizacji zadania. 
 
Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania i warunki 
prowadzenia robot drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. 
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 I N S T A L A C J E   S A N I T A R N E  
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu  
1.3 Warunki techniczne przyłącza wodociągowego i zapewnienie dostawy wody i odbioru 

ścieków bytowych wydane przez ZGKiM w Tarnowie Opolski -pismo GK-5014/14/2010. 
1.4 Zapewnienie odbioru wód opadowych i warunki techniczne przyłącza kanalizacji deszczowej 

wydane przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolski –pismo nr GTiI 0717/BO/07/10 
1.5 Projekt architektoniczno – budowlany. 
1.6 Dokumentacja  geotechniczna. 
1.7 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt: 

 2.1 instalacji wodociągowej 
 2.2 instalacji kanalizacji sanitarnej 
 2.3 instalacji kanalizacji deszczowej i systemu drenarskiego  
  2.4 wentylacji  

3. DANE OGÓLNE 
Realizowanym zadaniem jest budowa zespołu boisk sportowych wraz z z modułowym systemowym 
budynkiem zaplecza w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Obiekt który jest przedmiotem 
opracowania będzie zlokalizowany na działkach  nr 2270/202, 1673/202, 1672/201  w Tarnowie 
Opolskim przy ul. Kopernika. 

4. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 
 

4.1 Przyłącze wodociągowe 
  

Działka posiada przyłącze wodociągowe dla zasilania obiektów istniejących (szkoła, hala sportowa). Dla 
zapotrzebowania w wodę budynku zaplecza boisk sportowych zaprojektowano studnię rewizyjną z 
zasileniem z budynku hali sportowej przewodem PE zakończonym zaworem przelotowym odcinającym. 
Studnia rewizyjna jest w trakcie realizacji na podstawie odrębnego opracowania (poza zakresem 
przedmiotowej dokumentacji). Miejsce włączenia przyłącza wskazane zostało na zagospodarowaniu 
terenu rys. nr S-00. 
Zaprojektowano przyłącze wodociągowe bez spoinowe do budynku zaplecza z rury PEHD DN50x3,0 
mm SDR17 PN10 o dł. ok. 60m. Projektowane przyłącze wodociągowe należy wprowadzić do budynku i 
zakończyć w szafce wodomierzowej wnękowej. 
Wszystkie roboty prowadzone na terenie inwestora. Na trasie projektowanego przyłącza występują inne 
sieci uzbrojenia terenu o zróżnicowanych poziomach - nie występują kolizje. Całość robót ziemnych na 
trasie wykonywanego przyłącza należy wykonać ręcznie. Roboty ziemne poprzedzić należy właściwym 
zabezpieczeniem terenu prac oraz prowadzić należy je zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom II instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 .  
 
Wykonywany wykop należy odeskować z zastosowaniem rozpór . 
 
Na całym odcinku ułożenia przyłącza wodociągowego należy dokonać wymiany grunty - zasypywany 
wykop wypełnić należy piaskiem. Dno wykopu należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę 
piaskową pod układany przewód - gr 10 cm. Przewód przykryć 10 cm warstwą piasku i ułożyć na nim 
folię z wkładką metalową. Cały wykop zasypywany piaskiem należy zagęścić mechanicznie. Po 
wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia terenu oraz odbudowy nawierzchni z 
doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego. Po ułożeniu przewodu wodociągowego należy poddać go 
próbie na szczelność - zgodnie z warunkami technicznymi. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby 
szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej oraz 
dezynfekcji. 
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Podej ścia pod instalacje wodn ą należy prowadzi ć w ziemi pod granic ą przemarzania. Rury 
wodne zlokalizowane od granicy przemarzania gruntu do podłogi kontenera prowadzi ć w izolacji 
ciepłochronnej.  Izolacje ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm, zabezpieczonej rurą PVC ø 80mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę 
techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
4.2 Instalacja  zimnej  wody 

 
a) Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe  
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie założeń architektonicznych i danych 
literaturowych: - ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych: 25 
 
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza. 

 
Rodzaj przyboru  ilo ść przyborów  qn Σ qn 
Umywalki 4 0,14 0,56 
WC 4 0,13 0,52 
Natrysk 2 0,30 0,60 
Pisuar 1 0,30 0,30 
Zawór czerpalny ze złączką do węża 1 0,30 0,30 

          RAZEM:         2,28 
qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

Dla Σ qn = 2,28  q = 1,30 dcm3/s 
 
b) Dobór wodomierza 

q - normatywny wypływ z punktów czerpalnych 
q = 1,30 dcm3/s 
 
qw – umowny przepływ wodomierza 
q w = 2 x q dcm3/s 
q w = 2 x 1,3 dcm3/s 
q w = 2,6 dcm3/s 
 
Dla potrzeb pomiaru zużycia wody zaprojektowano montaż wodomierza JS-10 DN50 produkcji 
PoWoGaz 
 
c) Opis instalacji zimnej wody 

Projektowane przyłącze do budynku wykonane będzie z przewodu PEHD DN50x3,0 mm SDR17 PN10 i 
zakończone jest w zamykanej szafce wodomierzowej wnękowej w pomieszczeniu znajdującym się na 
parterze budynku w pom. nr 1. Projektowanym urządzeniem pomiarowym jest wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy typu JS-10 DN 50 produkcji PoWoGaz. Wewnętrzna instalacja wody zimnej zasila 
projektowane punkty poboru wody. Przed i za wodomierzem zainstalować należy zawory kulowe 
przelotowe odcinające. Za zaworem przelotowym i wodomierzem głównym zainstalować należy zawór 
antyskażeniowy typu EA 291 np. firmy Danfoss.  

Instalacja rozdzielcza prowadzona jest w pomieszczeniach z rur, złączek i kształtek z polipropylenu (PP) 
prowadzone na ścianach, połączenia zgrzewane systemowe; kolor biały. Przewody poziome przy 
podłodze zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym korytkami kablowymi z tworzywa 
sztucznego.   
Przed zakryciem rury należy zaizolować izolacją thermafex. Dopuszcza się wykonanie wewnętrznej 
instalacji wodociągowej z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub rur stalowych pod warunkiem 
zastosowania rur o średnicach odpowiadających średnicy rur polipropylenowych. Montaż rur wykonać 
należy zgodnie z instrukcjami producenta.  
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4.3 Instalacja ciepłej wody . 

 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku odbywać się będzie poprzez elektryczne 
pojemnościowe podgrzewacze wody, indywidualnie dla każdego punktu sanitarnego. Dla punktu poboru 
ciepłej wody z pomieszczeń sanitarnych do kabin prysznicowych i umywalek przewidziany został 
montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 50 litrów i mocy 2,0 kW. 
Zasobnik zasilać będzie w ciepłą wodę baterie czerpalną prysznicową i umywalkową. 
Projektowane urządzenia przygotowujące ciepła wodę zasilane będą z projektowanej wewnętrznej 
instalacji zimnej wody. Wewnętrzną instalację ciepłej wody wykonać należy analogicznie jak wody 
zimnej.  

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane będą wewnętrzną instalacją kanalizacyjną 
do projektowanej studzienki kanalizacyjnej „Ks1”, a następnie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej „Ks 
istn.” zlokalizowanej na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej ks160 w pasie drogi wewnętrznej na 
działce nr 1673/202. Miejsce włączenia kanalizacji wskazane zostało na zagospodarowaniu terenu rys. 
nr S-00. Przyłącze kanalizacyjne na całej długości posadowione w obrębie terenu inwestycji.  
Projektowane studzienki „Ks1-4” wykonać należy z kręgów betonowych o śr. 1200mm łączonych na 
uszczelkę, np. w systemie „Perfect” i wyposażyć należy w właz żeliwny typu ciężkiego 40t. Zaletą tego 
systemu jest wykonanie jednorodnego betonowego odlewu podstawy studni z gotową kinetą, 
spocznikiem oraz zintegrowaną uszczelką lub przejściem szczelnym. W elementach studni znajdują się 
fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. Dno studni posadowić należy na podsypce piaskowej o gr. 20 
cm.  
Przewody kanalizacji zewnętrznej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC∅160mm litych klasy S (8 
kN/m2). Rury należy ułożyć ze spadkami określonymi w części rysunkowej opracowania. Wszystkie 
rury kanalizacyjne zlokalizowane poni żej posadzki obiektu  oraz poni żej 1,00 m od poziomu 
terenu prowadzi ć w izolacji ciepłochronnej.  Izolacje ciepłochronną rurociągów należy wykonać z 
otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę 
techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem mechanicznym z odwozem urobku. Wykopy ręczne należy 
prowadzić w fazie wykonywania profilowania dna wykopu do właściwej rzędnej. Przed zasypaniem 
przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość ułożenia przewodu , zgodność spadków z 
projektem i przeprowadzić próbę szczelności . Na całym odcinku układania kanalizacji sanitarnej wykop 
należy zasypać piaskiem - wymiana gruntu. Dno wykopu należy ręcznie wyprofilować i wykonać 
podsypkę piaskową pod układany przewód o grubości 15 cm. Wykop zasypywany piaskiem na 
wysokość 30 cm ponad wierzch rury , a pozostałą część wykopu zasypać ziemią z ukopu. Cały wykop 
należy zagęścić mechanicznie. Po wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia 
terenu oraz odbudowy nawierzchni z wyprofilowaniem zgodnie z rys. zagospodarowania terenu. 
 
Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacyjna składa się z poziomych przewodów odpływowych 
ułożonych w gruncie pod posadzką parteru szatni kontenerowych oraz z pionów kanalizacyjnych i 
podejść odpływowych od urządzeń sanitarnych z rur i kształtek PVC, kolor szary. Poziome przewody 
odpływowe podposadzkowe ułożyć należy na podsypce piaskowej o grubości 15 cm , a następnie 
zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie. Średnice poziomych przewodów odpływowych wynoszą 
∅110mm, ∅160mm, w spadku 3%. Poziome przewody odpływowe zakończone zostały pionami 
kanalizacyjnymi o średnicy ∅110 mm. Pion kanalizacyjny Ø110 połączony z wc,  powyżej wc rura Ø75 
od wywiewki, zakończonej nad dachem kominkiem wentylacyjnym. Wykaz poszczególnych pionów wraz 
opisem ich zakończenia przedstawiony został w części rysunkowej. U podstawy każdego pionu nad 
posadzką zainstalować należy rewizje kanalizacyjne odpowiadające średnicy pionu. 
Odprowadzenie z umywalek, pisuaru, pryszniców, wpustu podłogowego – rura ∅=50mm 
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6. INSTALACJA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 
Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z: 
– projektowanej sieci drenażu boisk sportowych 
– powierzchni dachu modułowego systemowego budynku zaplecza sportowego 
Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 1%. Odprowadzenie wody do rynny Ø125mm z tworzywa 
sztucznego (kolor biały) i rurami spustowymi Ø100mm (4szt.) –usytuowanie zgodnie z częścią graficzną. 
Wody deszczowe odprowadzone będą rurami spustowymi do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur 
PP ∅160 mm typu ciężkiego – klasa S.  
Odprowadzenie wód opadowych z budynku włączyć należy do projektowanej studzienki Sd2, Sd3 z 
kręgów betonowych o śr. 1000mm łączonych na uszczelkę, np. w systemie „Perfect” , wyposażonych w 
właz żeliwny typu ciężkiego 40t. (zgodnie z częścią graficzną dokumentacji). 
Odprowadzenie wód opadowych z drenażu włączyć należy do projektowanej studzienki Sd1 i Sd5 z 
kręgów betonowych o śr. 1000mm łączonych na uszczelkę, np. KAPRIN w systemie „Perfect”, 
wyposażonych w właz żeliwny typu ciężkiego 40t. (zgodnie z częścią graficzną dokumentacji). 
Studzienka kanalizacyjna nr Sd4 z kręgów betonowych o śr. 1000mm łączonych na uszczelkę, 
wyposażona w właz żeliwny typu ciężkiego 40t. (zgodnie z częścią graficzną dokumentacji). 
Połączenie wpustu ulicznego  Wp1, Wp2 z kanalizacją za pomocą przykanalika z rur betonowych np. 
KAPRIN typu KB 500  -wpust uliczny betonowy z osadnikiem Ø500 z włazem żeliwnym 500 x 300 mm.  
Wykonanie wszystkich przewodów kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PP ∅160 z uszczelką o 
połączeniach kielichowych, klasy S. 
Projektowaną kanalizację włączyć należy do studzienek Sd istn.1 i Sd istn.2 zlokalizowanych na trasie 
kolektora kanalizacji deszczowej znajdującego się na działce inwestora nr 1673/202. 
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem mechanicznym z odwozem urobku. Wykopy ręczne należy 
prowadzić w fazie wykonywania profilowania dna wykopu do właściwej rzędnej. Na dnie wykopu należy 
wykonać podsypkę piaskową wysokości 30 cm pod układany przewód. Przed zasypaniem przewodu 
ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość ułożenia przewodu, zgodność spadków z projektem i 
przeprowadzić próbę szczelności - zgodnie z warunkami technicznymi. Na całym odcinku układania 
kanalizacji deszczowej wykop należy zasypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury , a 
pozostałą część wykopu zasypać ziemią z ukopu. Cały wykop zasypywany piaskiem należy zagęścić 
mechanicznie. Odcinki kanalizacji deszczowej nale ży układa ć w kolejno ści od studzienek Sd 
istn.1 i Sd istn.2 zlokalizowanych na trasie kolekt ora w kierunku miejsc odbioru wód 
deszczowych.  Całość robót należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 

7. SYSTEM  DRENARSKI  
 
Zakres systemu drenarskiego obejmuje odprowadzenie wód deszczowych z: 
- boiska do piłki nożnej - kryte sztuczną trawą  
- boiska wielofunkcyjnego – kryte nawierzchnią syntetyczną  
do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Z boisk do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej 
poprzez sieć drenarską. Proponuje się wykonanie projektowanego odwodnienia zespołu boisk przy 
użyciu materiałów: - firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. — rury i system drenarski. 
Przed włączeniem systemu drenarskiego do kanalizacji deszczowej należy za studzienką Sd1 i Sd5 
zainstalować studzienki przeciwzalewowe z samoczynnie działającą klapą burzową zgodnie z rys. 
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano  studzienkę np. UNIVA Standard Plus H1 firmy KESSEL .  
 
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 
Zgodnie z zaleceniami producenta trawy sztucznej i ze względu na warunki gruntowe zaprojektowano 
sieć drenarką (rozstaw drenów co 5 m), które odprowadzają wodę zbieracza, a on do kanalizacji 
deszczowej. Na rysunku sytuacji podano rzędne terenu oraz dna drenu.  
Zaprojektowano: 
- sączki z rur drenarskich z PP z filtrem z włókna kokosowego o dz/dw 92/80 mm, łączonych za pomocą 
systemowych kształtek montażowych; układać ze spadkiem 0,30% przy min. zagłębieniu 75 cm 
- zbieracze z rur jw. lecz o dz/dw 160/145 mm; układać ze spadkiem 0,5% przy zagłębieniu od 85 do 
97,50 cm, 
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-  sączki i zbieracze wraz ze żwirem filtracyjnym układać w geowłókninie Drefon S130, 
- połączenia pomiędzy zbieraczami, a drenażem wykonać przy pomocy systemowych trójników 90° 
[160/92], 
- podłączenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PP 160 poprzez studzienkę Sd5 z kręgów 
betonowych o śr. 1000mm łączonych na uszczelkę, np. w systemie „Perfect”, wyposażoną w właz 
żeliwny typu ciężkiego 40t. (zgodnie z częścią graficzną dokumentacji). 
 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE: 
ANALOGICZNIE JAK BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ – ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ 
 
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
Roboty ziemne: 
Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych mechanicznie i ręcznie (w okolicach istniejącego 
uzbrojenia). Wykopy należy wykonać jako ciągłe, wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych 
odeskowanych i rozpartych należy pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 
m od krawędzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastąpić bez naruszenia obsypki. Obsypkę rur 
wykonać z materiałów zalecanych przez producenta rur np.: piasku i ubijać warstwami. W celu 
zapewnienia statycznego bezpieczeństwa rurociągów obsypywanie i zagęszczanie należy prowadzić po 
obu stronach rurociągu równocześnie. Obsypkę prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 
ubijając warstwami co 10 cm do uzyskania wskaźnika Js = 0,97. Pozostałą część wykopu zasypać 
piaskiem zagęszczając warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zagęszczenia Js = 0,97. Zwraca 
się uwagę na zagęszczanie zasypki w obrębie rur i przykrycia od 0,3 do 1,0 m ponad wierzch rury nie 
należy stosować ciężkiego sprzętu do zagęszczania, lecz średniej wielkości zagęszczarki wibracyjne o 
ciężarze roboczym do 0,6 kN lub płytowe o ciężarze roboczym do 5 kN. Ciężkie urządzenia 
zagęszczające można stosować dopiero przy przykryciu rury powyżej 1,0 m. Wszystkie roboty 
zabezpieczające należy wykonać zgodnie z zaleceniami właścicieli poszczególnych mediów i uwagami 
zawartymi w opinii ZUDP. 
Roboty montażowe: 
Studzienkę inspekcyjną posadowić na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości 10 cm. Po 
wykonaniu połączenia z rurociągami należy ją zasypać materiałem odkładanym z wykopu (bez kamieni, 
brył gliny lub zamrożonej ziemi) i zagęścić. Rury kanalizacyjne układać na podłożu z piasku. W 
miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe (o głębokości ok. 10 cm) dla 
umożliwienia montażu bosego końca rury w kielich. Kształt i wielkość dołka montażowego musi 
zapewniać warunki czystości - piasek nie powinien dostać się do wnętrza kielicha. Rury kanalizacyjne 
PP łączone na uszczelki gumowe. Rury drenarskie układać na warstwie żwiru o gr. 10 cm. Po ułożeniu 
rurę obsypać na wysokość 20/30 cm materiałem przepuszczającym wodę tj. żwirem filtracyjnym o 
średnicy 8/16 mm, całość zabezpieczyć (przed zamulaniem) geotkaniną— patrz rysunek szczegółowy. 
Warstwy podbudowy boiska zgodnie z projektem architektonicznym. Rurki drenarskie układać do osi 
boiska ze spadkiem ku linii środkowej boiska. W czasie układania sprawdzać głębokość oraz spadek 
sączków. Układanie drenów skończyć około 2,0 m przed podłączeniem ze zbieraczem - podłączenie 
przy pomocy trójników. Po ułożeniu sączków należy układać zbieracz od góry ku wylotowi. W takcie 
układania zbieracza należy wykonywać połączenia z sączkami i od razu wykonywać obsypkę. Po 
ułożeniu sączków i zbieracza oraz sprawdzeniu głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót 
zanikających i dopiero wtedy można przystąpić do ostatecznego zasypywania rowków do 
projektowanego poziomu terenu zachowując warstwy wg projektu architektury. Roboty montażowe 
przewodów z tworzyw sztucznych można wykonywać w temperaturach od 0-25°C. 

8. WENTYLACJA  
 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną odrębną dla każdego pomieszczenia składającą sie 
z kratki wentylacyjnej oraz wentylatora wyciągowego umieszczonych na ścianach zewnętrznych. 
Wentylatory wyciągowe załączane wraz z oświetleniem; 
o wentylator wyciągowy ścienny o wydajności min.150m3/h w umywalniach i toalecie męskiej -3 szt. 
o wentylator wyciągowy ścienny o wydajności min.100m3/h w pozostałych pomieszczeniach  -5 szt. 
o kratki wentylacyjne ścienne nawiewne 140x140mm (0,3m od posadzki)  -8 szt. 
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9. UWAGI KOŃCOWE 
 
o Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 
o Roboty ziemne porzedzić należy właściwym zabezpieczeniem terenu prac oraz prowadzić należy je 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 
instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 .  

o Wykonywany wykop należy odeskować z zastosowaniem rozpór lub wykonać wykop na rozkop . 
o Dna wykopów należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układane przewody. 

Wykopy zasypywane piaskiem należy zagęścić mechanicznie . 
o Po wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia terenu oraz odbudowy 

nawierzchni z doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego . 
o Po wykonaniu : 

- przyłącza wodociągowego 
- kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej 
całość robót podlega odbiorowi końcowemu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe rozdział 4 
Zewnętrzne sieci wodociągowe pkt. 4.7 . 

o Po ułożeniu przyłącza przed zasypaniem należy zgłosić jednostce geodezyjnej wykonanie namiaru 
geodezyjnego oraz służbom technicznym ZGKiM w Tarnowie Opolskim przeprowadzenie odbioru 
technicznego . 

o Przy wykonywaniu robót obowiązują: 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania." 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
- Instrukcja wykonania, odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu" opracowane przez C.T.B.K. - Warszawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ GRAFICZNA: 
 
RYS NR S/00 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU - przyłącze kan. sanitarnej i deszczowej , 
  przyłącze wodociągowe i drenaż 
RYS NR S/01 – INSTALACJA KANALIZACYJNA - przyłącze wodociągowe 
RYS NR S/02 – INSTALACJA WOD- KAN - rzut parteru 
RYS NR S/03 – AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
RYS NR S/04 – AKSONOMETRIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
RYS NR S/05 – PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
RYS NR S/06 – PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
RYS NR S/07 – PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
RYS NR S/08 – PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
RYS NR S/09 – PRZEKRÓJ DRENAŻU I NAWIERZCHNI BOISK 
RYS NR S/10 – SCHEMAT ŁĄCZENIA RUR DRENARSKICH 
RYS NR S/11 – STUDZIENKA PRZECIWZALEWOWA 
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INFORMACJA dot. BiOZ 
 
Realizacja projektowanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nie 
powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio 
uczestniczących w procesie budowy. Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego 
zamierzenia należą raczej do typowych problemów wykonawczych. 
Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi: 
- wykonywanie i umacnianie wykopów 
- transport i montaż rur w wykopach 
- wykonywanie podsypki pod rurociągi - wykonywanie zasypki wykopów 
- zagęszczanie gruntu w wykopach 
Wykopy mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi niezwiązanych z procesem budowy, 
dlatego należy zadbać o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie. 
 
W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w 
szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. 
Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież 
ochronną. Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z 
późniejszymi zmianami).  
Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań szczególnych 
poniższych przepisów: 
• art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem robot w 
sposób bezpieczny, 
• normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiące o zabezpieczeniach przed kontaktem z 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i 
psychofizycznymi, 
• PN-81 /N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny, 
• PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników, 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 - tekst 
ujednolicony, określające ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 
• przygotowanie organizacyjne prowadzenie robot budowlanych powinno polegać na zorganizowaniu 
bezpiecznego placu budowy, 
• wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji, 
• usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników 
budowlanych, 
• roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, 
• maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i 
norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu, 
• stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozór 
Techniczny dopuszczające do stosowania go w budownictwie, 
• stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
• po zakończeniu pracy sprzętu należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne 
rozpoczęcie pracy następnego dnia bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu używał ponownie. 
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Przepisy omawiające szczegółowo problematykę "Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia": 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 
• Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych. 
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    I N S T A L A C J E   E L E K T R Y C Z N E 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU 

 
 
1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości projektu 

3. Opis techniczny 

4. Zestawienie materiałów 

5. Rysunki: 

E/01 Zagospodarowanie terenu – trasa wewnętrznej linii zasilającej i oświetlenia zewnętrznego 

E/02  Schemat zasilania elektroenergetycznego 

E/03  Tablica rozdzielcza TR – 230/400 V 

E/04  Plan instalacji oświetleniowej                                                         

E/05  Plan instalacji siłowej                                                                      

E/06  Plan instalacji odgromowej                                                             

E/07  Schemat członu tablicy TR – oświetlenie terenu 

 

 

załączniki:   

 

- warunki techniczne przyłączenia dla realizowanego obiektu hali sportowej  

- opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej lokalizacji stacji transformatorowej i lini NN wraz 

z załącznikiem graficznym 

- schemat  zasilania złącza kablowego ZK-2a+TL 

- obliczenia zapotrzebowania oświetlenia , karty katalogowe 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych zespołu 
boisk sportowych wraz z z modułowym systemowym budynkiem zaplecza w  ramach programu „Moje 
Boisko - Orlik 2012” 
 
 
2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
    

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Jednostką Projektową 
- podkłady branży budowlanej i sanitarno – wentylacyjnej 
- wytyczne przyłączenia do sieci 
- opinia ZUD 
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu  
- ustawa „ Prawo Budowlane „ , normy i przepisy. 

 
 
3. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania projektu budowlano – wykonawczego ujęto : 

- budowę wewnętrznej linii zasilającej  ze złącza kablowego ZK-2a +TL 
- budowa  tablicy rozdzielczej  „TR” 
- instalację oświetlenia pomieszczeń modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych 
- instalację oświetlenia zespołu boisk sportowych 
- instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia  
- instalację zasilania ogrzewaczy konwertorowych 
- instalację zasilania pojemnościowych podgrzewaczy wody 
- budowa instalacji odgromowej modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych 

 
 
4. Zasilanie w energi ę elektryczn ą 
Zasilanie projektowanego budynku zaplecza odbywać się będzie ze złącza kablowego ZK-2a+TL. 
Złącze kablowe zasilane będzie linią kablową YAKXS 4x120 ze stacji transformatorowej RD Opole. 
Projekt linii kablowej i montażu złącza kablowego ZK2a+TL został uzgodniony na podstawie odrębnego 
opracowania przez Rejon Energetyczny Opole oraz zaopiniowany pozytywnie przez ZUDP w Opolu -
opinia nr GK.7442-1015/09 i jest w trakcie realizacji (załączniki w dokumentacji). 
Ze złącza ZK-2a+TL wyprowadzono linię kablową typu YKY4x25 mm2  i wprowadzono do proj. tablicy 
rozdzielczej „TR”, zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynowym budynku zaplecza.  
Projektowaną linię kablową układać na głęb. 0,7m., na 10 cm warstwie piasku. Ułożony kabel zasypać 
10 cm warstwą piasku, następnie 25 cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią ochronną koloru 
niebieskiego. Po ułożeniu kabla teren przywrócić do stanu pierwotnego. Długość projektowanego kabla 
wynosi ok. 70 m. WLZ na całej długości prowadzić w rurze ochronnej  DVK75.  

 
 

5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej 
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla mocy 36 kW przewiduje się jako bezpośredni, 
jednostrefowy, 3-fazowy z licznikiem zlokalizowanym w zestawie „ZK-2a+TL” umieszczonym na ścianie 
budynku hali sportowej na terenie działki inwestora. Licznik zostanie dostarczony przez ENERGIAPRO.  
 
 
 
 



                                                                                                 

Projekt budowlano-wykonawczy zamienny zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”        str. 40 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce,tel. 077 485 21 79 ,0 500 253 296 
PRACOWNIA   PROJEKTOWA  „ 4D WOJCIECH  ŚNIEŻEK ”,  44-100 Gliwice,   ul. Gorzołki 17/9,     tel./fax (032) 74 74 826,     tel. 793 382 109 

 
 

 
 
 

 

 
6. Wskażniki elektroenergetyczne 
 -  zasilanie w układzie                  TN-C 
 -  odbiory obiektu w układzie                TN-S 
 -  sieć oświetlenia terenu                TN-C-S 
 -  napięcie zasilania                                230/400 V  AC 
 -  moc zainstalowana                                        
 -  moc zapotrzebowana                           36,0 kW                             
 
7. Tablica rozdzielcza szatni  „TR” 
Jako tablicę rozdzielczą dobrano rozdzielnicę typu XL 5x24 przystosowaną do montażu aparatury 
modułowej. Tablicę rozdzielczą zlokalizowano w pomieszczeniu magazynu. Schemat ideowy tablicy 
rozdzielczej podano na rys. nr E-03  a jej wyposażenie w zestawieniu materiałów. Awaryjne wył ączenie 
zasilania tablicy rozdzielczej „TR” przewidziano pr zy pomocy wył ącznika „p-po ż” zabudowanego 
przy wej ściu do magazynu.  
 
8. Oświetlenie 

 8.1 Oświetlenie ogólne budynku zaplecza 
Zgodnie z wytycznymi normy PN—EN-12464-1 natężenie oświetlenia dobrano odpowiednio: 

- pomieszczenia trenerów pow. 300 lx 
- łazienki i sanitariaty       pow. 200 lx 
- magazyn                         pow. 100 lx 

Oprawy oświetleniowe wyposażone zostaną w  świetlówki liniowe i kompaktowe. Typy opraw podano na 
planach instalacji  oraz w zestawieniu materiałów. Instalację oświetleniową wykonać przewodami 
YDYżo3x1,5 mm2 . Przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów w osłonie z rurek z PCV. 
Sterowanie oświetleniem za pomocą wyłączników mocowanych na wysokości 1,4 m. 
 
8.2 Sieć oświetlenia zewnętrznego 
Z projektowanej rozdzielni TR – człon oświetlenia terenu zostanie wyprowadzony obwód linii kablowej 
nN. W miejscach wskazanych na planie zabudowane zostaną maszty oświetleniowe z szeroko 
strumieniowymi naświetlaczami do lamp wyładowczych metalohalogenkowych i sodowych typu Lug AS 
PowerLug ZM.015. 1x400W. Przy każdym naświetlaczu kratka ochronna ZM.018. Obliczenia i karta 
katalogowa w załączeniu. Do obliczeń wykorzystano program użyczony do tego celu wraz z bazą 
danych przez wiodącą na rynku firmę spełniającą wysokie standardy jakości. Przy zastosowaniu innych 
niż podano opraw należy powtórzyć obliczenia w oparciu o nowa bazę danych. 
Wszystkie prace związane z ułożeniem projektowanych kabli należy wykonywać zgodnie z normą N 
SEP-E-004. Szczegółową trasę linii nN przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. E-01). 
Szafa TR – OBWÓD OŚW. TERENU – z projektowanej szafki TR – człon oświetlenia zewnętrznego 
wyprowadzić należy kabel typu YKY 5x16mm2 tworząc w ten sposób obwód oświetleniowy. Kabel w 
masztach oświetleniowych wprowadzać na tabliczkę bezpiecznikową. Podłączenie oprawy wykonać 
przewodem YDY 3x2,5mm2. W skrzynce założyć wkładkę bezpiecznikową 10A. Zastosować typowy 
fundament prefabrykowany F160. W szafie projektowany kabel podłączyć do trójfazowego rozłącznika 
bezpiecznikowego typu NT-00. Zabezpieczenie obwodowe w szafie TR Z-SLS/NEOZ/3 D02 gL 35A (rys. 
nr E-07). 
W niniejszym opracowaniu zastosowano maszty oświetleniowe ekonomiczne M–100SE o wysokości 
10m z fundamentami prefabrykowanymi firmy Elektromontaż Rzeszów. Elementy stalowe fundamentu 
należy chronić przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym. Ochronę betonu przed szkodliwymi 
wpływami wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1998 pkt. 7.6.4. Otwory należy zasypywać warstwami 
gruntem rodzimym, jeżeli nie posiada gliny oraz elementów organicznych. Przy zasypywaniu należy 
stosować zagęszczanie gruntu. W projekcie zastosowano słupy aluminiowe oraz drobne elementy 
stalowe (osprzęt, elementy mocujące) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie na gorąco. 
Również śruby montażowe konstrukcji należy zastosować ocynkowane. 
Sieć oświetlenia terenu pracuje w układzie sieciowym TN-C-S. Wartość uziemienia słupów R≤10 Ohm. 
Bednarkę układać w rowie kablowym. Uziemienia zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Przemysłu z 8 października 1990 r. oraz prenormą P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego 
napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
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Linie kablowe wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Kable układać na głębokości 0,5m na 10 cm warstwie 
piasku. Ułożone kable zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości 25 cm i przykryć niebieską folią. Zachować odległości przy zbliżeniach i 
skrzyżowaniach zgodnie z N SEP-E-004 pkt. 3.1.5. Na całej długości projektowane kable układać w 
rurze osłonowej DVK50 firmy Arot. Rów kablowy należy kopać ręcznie przy zachowaniu wymagań i 
uwag zawartych w protokole ZUD i uzgodnieniach branżowych. Na całej długości linii kablowej, co 10 m 
należy założyć identyfikator, na którym podana jest informacja o kablu, określona przez N SEP-E-004. 
Przed zasypaniem, projektowana linia kablowa podlega odbiorowi przez Inwestora i uprawnionego 
geodetę. Po wykonaniu prac, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
9. Obwody gniazd wtykowych 
Przewidziano gniazda wtykowe do płyt gipsowych ogólnego przeznaczenia , gniazda do zasilania 
podgrzewaczy wody i grzejników konwektorowych. Rozmieszczenie gniazd wtykowych podano na 
planach instalacji. Instalację zasilania gniazd wykonać przewodami YDYżo3x2,5 mm2  . Wykonanie 
instalacji jak w p-cie 3.8. Gniazda wtyczkowe mocować na wysokości: 

- + 1,1 m. w pomieszczeniach szatni, sędziów i pom. magazynowych 
- + 1,4 m. w łazienkach 

 
10.  Instalacja poł ączeń wyrównawczych 
W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze , które polegać będą na połączeniu urządzeń 
przewodzących obcych ze zbiorczą szyną uziemiającą zgodnie z norma  PN-IEC-60364-5-54 
Główna szyna uziemiająca K12 zainstalowana będzie poniżej tablicy „TR” w skrzynce z  poliwęglanu. Z 
szyny tej wyprowadzone będą przewody wyrównawcze LYżo 4 mm2  , które  łączyć będą obudowy, 
osłony grzejników, podgrzewaczy wody  i innych konstrukcji które mogą znależć się pod napięciem. 
Główną szynę wyrównawczą należy uziemić jak i podłączyć do szyny „PE” tablicy rozdzielczej  „TR”.  
 

11.  Instalacja piorunochronna 
Dla obiektu którego powierzchnia równoważna jest większa od 530 m2  jest wymagane wykonanie 
urządzenia pioruchronnego odpowiadającego 1-mu poziomowi ochrony. Przewidziano wykonanie zwodu 
poziomego niskiego z drutu dFeZnφ8 mm . Przewody odprowadzające wykonać z drutu dFeZnφ8 mm  
do złącz kontrolnych  . Przewody odprowadzające Fe/Zn 20x3 mm podłączyć do uziomu otokowego 
wykonanego z płaskownika Fe/Zn30x4 mm. Plan instalacji piorunochronnej pokazano na rys. nr E-6. 
 
12.  Obliczenia techniczne 
Zasilanie złącza kablowego ZK-2a+TL było tematem oddzielnego opracowania w którym znajdują się 
stosowne obliczenia (opracowanie uzgodnione przez Rejon Energetyczny Opole i zaopiniowane 
pozytywnie przez ZUDP w Opolu -opinia nr GK.7442-1015/09)   
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INFORMACJA dot. BIOZ 
 
ZAKRES ROBOT: 
 
Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji odgromowej . 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJ ĄCE ZAGROŻENIA 
 

• zbliżenie do obwodów 0,4 kV kabli nn podczas montażu i zasileniu projektowanego złącza 
kablowego; 

• praca przy przekładaniu/demontażu istniejących kolidujących kabli. 
 
WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKOW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ NYCH: 
 

• przed przystąpieniem do prac ziemnych kablowych poinstruować pracowników w zakresie 
zabezpieczania i oznaczania wykopów ziemnych; 

• przed przystąpieniem do prac demontażowych przekładanych odcinków sieci przygotować 
miejsce pracy i dokonać dopuszczenia do tych prac po odłączeniu napięcia oraz uziemienie 
przekładanych kabli; 

• prace przy przekładaniu istn. kabli wykonać pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego. 
 
WSKAZANIE ŚRODKOW ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami 
technicznymi i sztuką budowlaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi, stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. W związku z powyższym należy przestrzegać następujących zasad BHP: 

• podczas prac ziemnych stosować oznaczenie wykopów taśmą biało-czerwoną a w Miejscach 
skrzyżowań z przejściami zabezpieczyć wykopy przykryciem lub kładkami; 

• nachylenie skarp wykopów wykonać tak, aby zapewnić dobrą stateczność ścian zależną od 
rodzaju gruntu; 

• podczas prac montażowych i instalacyjnych latarni na wysokości zapewnić stosowanie 
podnośnika lub rusztowania stojącego; 

• wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w kaski ochronne; 
• budowę zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy i BHP; 
• przy użytkowaniu sprzętu mechanicznego należy przeprowadzić próbę techniczną i sprawdzić 

czy spełnia on wymagania BHP; 
• wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, spawarki, itp.) oraz 

środki ochrony pracy powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa; 
• użytkując sprzęt mechaniczny, pomocniczy oraz urządzenie nie objęte dozorem technicznym 

wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, 
• opracować instrukcje obsługi, przeprowadzić kontrole bieżące i okresowe;  
• na placu budowy powinno być wyznaczone miejsce do składowania materiałów; 
• składowisko materiałów instalacyjnych i urządzeń technicznych powinno być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów; 

• prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinno być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

• urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z 
normami i obowiązującymi przepisami. 
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Zestawienie  materiałów 
 
 

 
                            Wyszczególnienie 

 
Jed
n. 

 
Ilość 

 
   Uwagi 

 
I. ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE   „ZK2a+TL” 
 
 
Rozłącznik bezpiecznikowy LTL-3/9  
Wkładka bezpiecznikowa  WTN00/gG/40 A 
Rozłącznik izolacyjny 3-bioeg. FR103; 63 A 
Licznik energii czynnej do sieci 4-ro przewodowej 15/63A, 
3x230/400 V  
Szyna PEN z zaciskami „V” 
Listwa 5-cio zaciskowa LZ25 mm2   
Kabel elektroenergetyczny  YKY4x25 mm2  - 1 kV   
Rura ochronna typu DVK 75  
Rura ochronna giętka typu  KR75  
 
 
II. TABICA ROZDZIELCZA TR-230/400 . 
 
   
Rozdzielnica naścienna typu NXL4x24, drzwiczki transparentne z 
zamkiem patentowym, IP43 . 
Rozłącznik izolacyjny 4-bieg typu FRX304, 63A z wyzwalaczem 
podnapięciowym  WP368 . 
Wyłącznik różnicowoprądowy typu P304 63/0,1 A 
Wielopolowy ogranicznik przepięć hybrydowy klasy B+C- V20- 
B+C/ 4AS  
Wyłącznik nadprądowy  typu  S301 B10  
Wyłącznik różnicowoprądowy typu  P312 B16  16/0,03 A  
Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami typu  R313 35 
 
    
WYŁĄCZNIK P.POŻAROWY 
 
Skrzynka alarmowa  n/t koloru czerwonego   
Przycisk typu FT-22-Dc –10-1 z napędem dłoniowym czerwonym, 
z łącznikiem zwiernym  
Przewód do wyłącznika p-poz. tyouHLGs 2x1,5 mm2                                                                                   
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III. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
Oprawa oświetleniowa świetlówkawa typu OKW 2x36 W,  IP54 
Oprawa swietlówkowa naścienna zewnętrzna typu  
OK.-5.26-TC-D26 W, IP 54      
Wyłącznik jednobiegunowy w obudowie szczelnej 
p/t, typu  LIP1000F, 16/250 V, IP44 
Gniazdo wtykowe 2P+Z w obudowie  szczelnej typuGWP-132 PF, 
16A/250 V, IP44 
Puszka odgałężna kpl. 80 mm do ścian z płyty gipsowo-
kartonowej  
Puszka końcowa 60 mm do ścian z płyty gipsowo-kartonowej  
Przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm2  /750V   
J.w. lecz YDYżo 3z2,5 mm2  /750 V   
Rura karbowana peszla  18/24 mm 
 
IV. INSTALACJA ODGROMOWA 
 
 Drut stalowy dFe/Zn φ   
Zacisk kontrolny K 422 
Osłona zacisku kontrolnego K511 
Zacisk uniwersalny  K411  
Uchwyt podtrzymania poziomego klejony do pokrycia dachowego 
typu KF  
Uchwyt podtrzymania pionowego  
Taśma  Fe/Zn 30x4 mm 
Jw. lecz Fe/Zn 20x3mm   
Przewód LgY 1x25 mm2   
Kątownik stalowy 50x50x5 mm 
Szyna do wyrónania potencjału typu K12   
Przewód LYżo 4 mm2  

Przewód Lyżo  16 mm2  
  Skrzynka z poliwęglsnu o wym. 120x120 75 mm. do 
(zainstalowania szyny uziemiającej )                                            
 
V. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
 
Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x16 mm2  
Osłona rurowa AROT, typu DVK 50 
Oznaczniki kablowe – opaski typu OKi 
Folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego 
Maszt oświetleniowy M–100SE z fundamentem F-160 i belką 
poprzeczną T/0,5 Elektromontaż Rzeszów 
Oprawa typu naświetlacz Lug AS PowerLug ZM.015. 1x400W. 
Kratka ochronna do naświetlaczy ZM.018 
Tabliczka bezpiecznika słupowa podwójna z wkładkami 
bezpiecznikowymi D01 10A 
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/NEOZ/3 + 3xD02 35A 
Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/0,1 
Wyłącznik instalacyjny CLS6 C4A 
Stycznik instalacyjny Z-SCH 230/63-40 
Przełącznik instalacyjny Z-SWL 230/SS 
Zegar sterowniczy SA-TD/1W 
Bednarka ocynkowana FeZN 30x4mm 
Przewód kablowy do naświetlaczy YDYżo 3x2,5mm2 
Piasek 
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