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1. INWESTOR 
 
 URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI 
 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7 

 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- zlecenie inwestora 
- mapa geodezyjna w skali 1:500 
- wizja lokalna 
- obowiązujące przepisy i normy projektowe 

 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

 
Teren objęty niniejszym opracowaniem, stanowi otaczające budynek szkoły 

tereny sportowo-rekreacyjne. Projektowane boisko zlokalizowane będzie wewnątrz 
istniejącej okólnej bieżni lekkoatletycznej o  nawierzchni żużlowej. Wnętrze bieżni 
stanowi obecnie trawiasty plac do gier zespołowych. Średnia rzędna terenu wynosi 
80,50 mnpm.  

Zespół szatniowy i sanitarny potrzebne do prowadzenia zajęć sportowych w 
terenie znajdują się w budynku szkoły. 

 
Warunki gruntowo-wodne 

       
Wg opinii geotechnicznej, teren objęty opracowaniem charakteryzuje się zmiennymi 
warunkami gruntowo-wodnymi. Planowane tu boisko sportowe jest obiektem o 
niewygórowanych wymaganiach geotechnicznych. Dlatego, lokalna zmienność 
warunków gruntowych pod jego płytą nie będzie miała większego znaczenia i 
wpływu na realizację przyszłej inwestycji. 
W wykonanych otworach stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości 
1,9 – 2,2 m p.p.t. 
   
Dokładny opis warunków gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do celów 
projektowych. 
 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
       

Przedmiotem opracowania jest boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej 
wraz z ogrodzeniem o wysokości 4 m, a także utwardzenie części terenu wokół 
boiska betonową kostką brukową i elementy małej architektury, takie jak ławki i 
boksy dla zawodników.  
 



5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ: 
                    

5.1. BOISKO PIŁKARSKIE 30 X 60 M 
 
 Powierzchnia: 1 800 m2 

 

Projektuje się boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 
brutto 30,00 x 60,00 m z oliniowaniem do piłki nożnej. Szerokość linii: 10 cm.  

 

Wyposażenie: 
- dwie bramki do piłki nożnej „JUNIOR”- szerokość 5 m, wysokość 2 m, słupki bramkowe i 
poprzeczka koloru białego, słupki wykonane z profili aluminiowych (120x100 mm) 
osadzane w tulejach montażowych (trwały montaż wg zaleceń producenta). 

 
CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ – TRAWA SYNTETYCZNA 

 

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
− Trawa syntetyczna jest trzecią generacją sztucznych traw zasypywanych 

piaskiem i granulatem gumowym, co pozwala na osiąganie wysokiego 
poziomu amortyzacji wstrząsów. System ten  jest stosowany bez dodatkowych 
mat elastycznych. Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do 
wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów 
sportowych . 

− Zastosowanie: piłka nożna, rugby, football amerykański  
− Kolorystyka: dwa kolory w każdym pęczku trawy - jasnozielony oraz oliwkowy 
− Pakowanie: szerokość rolki: 4,00-3,85 
− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach po 50 mb w kolorze białym 
− Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy 

zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem 
gumowym wg, poniższego zestawienia: 

 
PIASEK GRANULAT GUMOWY 

ZUŻYCIE PIASKU 
Kg/m² 

GRANULACJA 
mm 

ZUŻYCIE GRANULATU GUMOWEGO 
Kg/m² 

GRANULACJA 
mm 

ok. 18 0,5÷1,2 14,0*) 0,5÷1,5 
*) po 6 miesiącach użytkowania dodatkowo dosypać granulat w ilości 2 kg/m² powierzchni 

 
Parametry trawy syntetycznej: 
− typ włókna: monofil, włókno o przekroju łukowatym wzmocnione wtopionym 

rdzeniem  
− skład chemiczny włókna: polietylen  
− wysokość włókna: min. 50 mm,  
− gęstość: min. 8.400  pęczków / m2 
− gęstość: min. 100.800  włókien / m2 
− ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.100 gr. / m2 

 

Właściwości techniczno – użytkowe: 
Wykładzina wykonana jest z włókien monofilowych i warstwy podkładowej. 
Włókna mają przekrój łukowaty i są dodatkowo zbrojone poprzez wtopiony w 
każde włókno rdzeń stabilizujący. Pojedyncze włókna grupowane są w pęczki i 
tworzą barwną (w dwóch odcieniach zieleni) warstwę wierzchnią, imitującą 
trawę naturalną. Poszczególne pęczki mogą dodatkowo posiadać specjalny 
oplot stabilizujący włókna podczas procesu zasypywania. Warstwę podkładową 
stanowi część włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i 
razem z siatką zatopiona w lateksowej warstwie podkładowej. Warstwa ta ma 
czarną barwę i szorstką fakturę; jej grubość to 2 mm. 



 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
− Atest Higieniczny PZH 
− Certyfikat „FIFA 1 Star” lub „FIFA 2 Star” dla obiektów z w/w nawierzchnią 
 
UWAGA: Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych 
proponowanych przez Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez 
Zamawiającego 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 PODŁOŻA 
 

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane 
zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku gdy podłoże stanowi grunt 
konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o 
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ±2mm. Nawierzchnia 
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

   - Trawa syntetyczna – wysokość włókna minimum 50 mm 
- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobnogranulowana ze skał magmowych 
o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4 mm) - gr. 3 cm 

- warstwa nośna: kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm) o wskaźniku piaskowym >50 % i o 
zawartości pyłów <5% - gr.15 cm 

- drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm  
- geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o 
wodoprzepuszczalności min 95 mm/s 

- warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=1 - 
grubość minimum 15 cm  

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo Is=0.97  
 

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Spadek 1% 
zgodnie z rysunkiem. 
 
Nawierzchnia boiska obramowana będzie ściekiem prefabrykowanym. Wody 
opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji 
deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan. 
 
UWAGA ! 

- wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszą spełniać wymogi warstw 
hydraulicznych (tak jak w budownictwie drogowym),  

- minimalny współczynnik filtracji (kmin.) wynosi 8m/dobę (określone badaniami 
laboratoryjnymi lub wg. metody amerykańskiej),  

- zawartość frakcji pylastych musi mieścić się w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z 
Polską Normą) 

 



- wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID ≤ 0,8 
(zgodnie z Polską Normą), 

- określone frakcje kruszyw odznaczają się ciągłością uziarnienia (występowaniem 
wszystkich frakcji podanych w danym przedziale) w proporcjach ściśle 
określonych wg Polskiej Normy, 

- Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, o 
parametrach  równoważnych lub nie gorszych niż zastosowane w 
opracowaniu.  
 
5.2. Chodniki 

 
 Powierzchnia: 185,20 m2 
Projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze 
szarym na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm ze spoinami 
wypełnionymi piaskiem, z obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm w ławie betonowej 
ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. 

 
      5.3. Ogrodzenia: 

  

Projektuje się ogrodzenie o wysokości 4 m o charakterze "hybrydowym". 
Ogrodzenie skonstruowane będzie z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych 
zgrzewanych punktowo o wysokości 210 cm, np. typu Piano66  firmy Pomex oraz z 
bezwęzłowej sieci polipropylenowej o oczkach 12 x 12 cm ponad panelami 
ogrodzenia. Elementy ogrodzenia mocowane będą do słupków stalowych 
40x80x3 mm osadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,52 m 
(wg projektu branży konstrukcyjnej).  

 
W ogrodzeniu projektuje się bramę techniczną B1 oraz furtkę F1: 

 
- Brama B1 – brama dwuskrzydłowa 250 x 210 cm.  Skrzyło bramy wykonane jest 
ze stalowej ramy z zimnogiętego profilu stalowego. Wypełnienie składa się z 
paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem płaskim. 
Brama wyposażona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy. 
 
- Furtka F1 – brama jednoskrzydłowa 120 x 210 cm. Skrzyło bramy wykonane jest 
ze stalowej ramy z zimnogiętego profilu stalowego. Wypełnienie składa się z 
paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem płaskim. 
Brama wyposażona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu 
nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane 
zostaną wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących 
oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. 
  
7. OCHRONA P.POŻ. 
 

Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być co najmniej trudnozapalne 
oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
 
 



8. UWAGI KOŃCOWE 
 

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych 
ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych 
stosowania i Polskich Norm 

- Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań 
producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy) 

- 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. 

- Parametry techniczne nawierzchni zostały określone na tyle precyzyjnie aby 
gwarantować uzyskanie właściwych parametrów obiektu i jednocześnie 
dopuszczają do zastosowania kilka produktów różnych producentów, zgodnie z 
warunkami wynikającymi z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych  

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką 
budowlaną i polskimi normami. 

- 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.) 

 
INSTRUKCJE ! 
 

1. Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych 
obiektów. 

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne 
nieścisłości należy konsultować z projektantem. 

3. Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży 
bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań. 

4. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie 
gorszych parametrach technicznych. 

5. W miejscach powstawania niewielkich różnic terenowych należy kształtować 
skarpy o maksymalnym nachyleniu 30%. 

6. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a powierzchnie 
niezagospodarowane obsiać trawą. 

 
 

                                                                         opracowała: 
                                                               arch. Anna Drezner 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW: 
 
 
 
1. Zagospodarowanie terenu – skala 1:500        
2. Kolorystyka nawierzchni – skala 1:500        
3. Rzut boiska - skala 1:250         
4. Przekroje przez nawierzchnie – skala1:10        
5. Projekt ogrodzenia h = 4 m, Brama B1, Furtka F1 – skala 1:50   

     
 


