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1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Obowiązujące normy i przepisy prawne 

 Wizja lokalna na obiekcie 

 Aktualna mapa do celów projektowych 

 Uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Miękiszu Starym na terenie działek ewidencyjnych numer 361, 369/1, 369/2, 370/2, 363, 370/1 gmina 

Laszki. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

Pod względem rzeźby i jego ukształtowania oraz rzędnych wysokościowych teren istniejącego boiska 

przeznaczonego do projektowanej przebudowy jest płaski ze spadkiem w kierunku północnym. Istniejące boisko 

powstało na ukształtowanym tarasie ziemnym. W rejonie opracowania występują grunty o średnich parametrach 

wytrzymałościowych.  

Nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Podłoże opisywanego terenu pod względem skomplikowania 

warunków gruntowo-wodnych należy zaliczyć, do grupy warunków prostych.  

Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące elementy wyposażenia sportowego: 

 Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 

 Bieżnia dookólna o nawierzchni wykonanej z żużla wielkopiecowego  

 

4. Projektowany stan zagospodarowania działki 

W ramach przebudowy projektuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 

27,00x62,80m w skład, którego wchodzi: 

 Boisko do piłki nożnej o wymiarach pola gry 25,00x60,00m 

 Boisko do koszykówki o wymiarach pola gry 15,00x25,00m 

 Kort do tenisa ziemnego o wymiarach pola gry 10,97x23,77m 

 Boisko do siatkówki o wymiarach pola gry 9,00x18,00m 
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 W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi również uzupełnienie istniejących piłkochwytów we wschodniej 

części boiska o wymiarach 28,00x5,00m 

Projektuje się również bieżnię czterotorową prostą do biegu na 60m, w obrys bieżni wpisano dwa tory, tor  

do skoku w dal oraz tor do trójskoku, na których końcu projektuje się zeskocznię z łapaczami piasku.  

 

4.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa 

 

Na bieżni projektuje się bezspoinową nawierzchnię poliuretanową typu „sandwich” będącą wykonaną  

na placu budowy przy pomocy rozkładarki bezpośrednio na placu budowy. Nawierzchnia składa się z dwóch 

warstw: elastycznego podkładu SBR i warstwy użytkowej. Warstwa nośna składa się z granulatu gumowego 

łączonego przy pomocy lepiszcza poliuretanowego. Warstwę użytkową stanowi system poliuretanowy 

będący mieszaniną poliuretanu i EPDM. Warstwy nawierzchni nieprzepuszczalne dla wody 

 

Układ warstw: 

 Warstwa użytkowa (wierzchnia) EPDM ok. 3mm 

 Warstwa podkładu SBR ok. 10mm 

 

Parametry nawierzchni poliuretanowej: 

 Grubość [mm]: ≥13mm 

 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: ≥0,4 – dla nawierzchni porowatej 

 Wydłużenie przy zerwaniu [%]: ≥40 

 Amortyzacja (redukcja siły)(10-40St.C) [%] 35-50 

 Odkształcenie pionowe 0C [mm] 0,6-2,5 

 Odkształcenie pionowe +23C [mm] 0,6-2,5 

 Odkształcenie pionowe +40C [mm] 0,6-2,5Tarci 

 Ścieralność ≤4 

 Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) naw. sucha: 80-110 

 Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) naw. mokra: 55-110 

 Odporność na kolce – spadek wytrzymałości   

i wydłużenia po kolcach  nie więcej niż 20% od wartości  

  wyjściowych 

 Starzenie (skala szarości):  ≥3 

 Przepuszczalność wody mm/h ≥150 
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Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do lekkoatletycznych rozgrywek młodzieży szkolnej materiały 

nawierzchni winne być obojętne dla otoczenia i zdrowia użytkowników, a w szczególności nie może zawierać 

szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe wartości podane w miligramach: 

Parametr: Punkt odniesienia DIN 18035-6/7:2014 

 DOC 24h  Maks. 100/ maks. 50mg/l 

 Ekstrakcja EOX Maks. 100 mg/kg 

 Ftalany mg/kg brak 

 Chlorowane parafiny mg/kg brak 

 Ołów (Pb) Maks. 0,025mg/l 

 Kadm (Cd) Maks. 0,005 mg/l 

 Chromcałkowity(Cr) Maks. 0,050 mg/l 

 Chrom (CrVI) Maks. 0,008 mg/l 

 Rtęć (Hg) Maks. 0,001 mg/l 

 Cynk (Zn) 24h Maks. 0,5 mg/l 

 Cyna (Sn) Maks. 0,04mg/l 

 Zapach niewymagalne  

 Stan zewnętrzny niewymagalne 

 

Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową: 

 Preparat gruntujący powierzchnię betonową 

 Podbudowa z fibrobetonu C20/25 gr. 15,0cm zbrojonego siatkami stalowymi lub prętami 

 Pospółka zagęszczona na mokro do Id>0,97 gr. 30,0cm 

 Grunt rodzimy 

 

4.2. Podbudowa betonowa 

Do wykonania fibrobetonu należy stosować beton klasy C20/25, wodoszczelność W6 o jednorodnej 

konsystencji i współczynniku w/c max 0,50. (W betonie należy stosować kruszywo łamane. Beton powinien 

charakteryzować się małą skurczliwością. Dodanie do betonu włókien stalowych może wymusić 

zastosowanie plastyfikatorów aby otrzymać odpowiednią konsystencję mieszanki. Należy zapewnić stałą 

kontrolę nad przebiegiem procesu betonowania, a w procesie pielęgnacji betonu należy zapobiegać 

powstaniu mikrorys. Ilość zbrojenia rozproszonego (włókien stalowych) 30kg/m3, dodatkowo należy wykonać 

dozbrojenie płyty w dwóch warstwach (górą i dołem) siatkami z prętów ø5 o oczku 15x15cm 

Zatarcie i utwardzenie – mechaniczne powierzchniowo. Płytę należy zdylatować przez nacięcia do 1/3 

grubości płyty o polach 3x3m (<10m2). 
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4.3. Odwodnienie 

 

Bieżnię projektuje się z jednostronnym spadkiem (w kierunku poprzecznym od 0,7 do 0,9%,). Wody opadowe  

ze względu na występujący grunt rodzimy (piasek pylasty) odprowadzane będą do istniejącego zbiornika 

przez odpływ liniowy zlokalizowany przy. Ze względu na współczynniki przepuszczalności gruntu (dla piasku 

pylastego kf=(23÷12)*10-6[m/s]>10-5[m/s]) drenaż nie jest wymagany. Jeżeli w trakcie prowadzonych prac 

ziemnych warunki gruntowe będą odbiegać od powyżej przyjętych należy zwrócić się do projektanta o dobór 

odpowiedniego rozwiązania. 

 

4.4. Dokumenty wymagane dla nawierzchni syntetycznych: 

 

Dla nawierzchni poliuretanowej: 

 Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014 - 02, lub aprobata techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające 

parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 

 Certyfikat Product Certificate IAAF 

 Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą DIN 18035-6:2014  

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta 

 Atest PZH 

 Wyniki badań WWA 

 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię (na okres 

zgodny z okresem przewidzianym w dokumentacji przetargowej) 

 Dokumentacja badań pierwiastków śladowych 

 Badania potwierdzające parametry warstwy ET 

 

4.5. Wyposażenie sportowe bieżni 

 Zeskocznia 

Zeskocznia o wymiarach w rzucie 3,00x8,00m (mierzona po wewnętrznej stronie zeskoczni),  

i głębokości minimalnej 0,30m. Zeskocznia otoczona obrzeżami bezpiecznymi. Na całej długości 

zeskoczni należy wykonać pogłębienie wypełnione żwirem, zabezpieczone geowłókniną 

zapobiegającą mieszaniu się kruszyw. Dno zeskoczni należy wykonać w 1% spadku dwukierunkowym 

(od dłuższego boku zeskoczni do środka). Zeskocznię należy wypełnić piaskiem o granulacji 0-2mm, 
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lub piaskiem płukanym. Wokół trzech boków zeskoczni należy zamontować systemowy łapacz piasku 

szerokości 50,0cm. 

 

 Belki do skoku w dal 

Projektowane belki winne być jako trzyczęściowe:  

- skrzynka stalowa do mocowania belki (betonowana w podłożu), o wymiarach 122,5x35x10cm 

- belka do skoku w dal montowana do stalowej skrzynki osadzonej w bieżni wykonana z żywicy 

epoksydowej, o wymiarach 122x34x10cm 

- próg do odbicia wykonany z wodoodpornej, malowanej sklejki, o wymiarach 120x19x1,8cm,  

z nakładką o wymiarach 120x10x1,8cm, próg winien być dwuelementowy (część biała – wybicie, część 

niebieska – pozycja spalona), próg winien być wykonany w sposób zapewniający możliwość założenia 

plastelinowej wkładki kontrolnej. 

Belki należy dodatkowo wyposażyć w pokrywy (wierzchnia strona pokrywy oklejona warstwą 

nawierzchni poliuretanowej). 

 

 Blok startowy – 4szt. 

Blok, o konstrukcji stalowej, cynkowany galwanicznie, dający możliwość regulacji (min. 4-stopniowy 

zakres pochylenia oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia na szynie, wyposażony w kolce 

na tartan). 

 

 Obrzeża betonowe 

Trawnikowe o wymiarach 6x20x100cm. Obrzeża należy posadawiać na betonowej ławie z oporem  

z betonu C16/20. Obrzeża wokół bieżni należy zabezpieczyć nakładką z tworzywa sztucznego. Wokół 

zeskoku w dal należy stosować obrzeża bezpieczne białe. 

UWAGI: 

 Wszystkie materiały, elementy wyposażenia, wbudowywane materiały winne posiadać wymagane 

certyfikaty, aprobaty, etc. 

 Wszystkie prace winny być prowadzone zgodnie z warunkami zawartymi w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót 

 Kolorystyka poszczególnych elementów może zostać zmieniona po uprzedniej akceptacji przez 

inwestora 

Opracował: Sprawdził: 

 


