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Oświadczenie projektanta
KAMIL ZIÓŁKOWSKI
(imię i nazwisko)

LOD/2541/PWOD/14
(nr uprawnień)

ŁOD-TVF-GTR-AGF
(nr członkowski izby zawodowej)

Oświadczenie
projektanta projektu
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) niniejszym
oświadczam, że projekt:
w zakresie:

BRANŻY DROGOWEJ

dla inwestycji pn:

Zagospodarowanie sportowe na terenie PG nr 4 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
Kędzierzyn – Koźle, obręb 0044.AR_5 Kędzierzyn, ul. 1 Maja 3,
działka nr ewid. 1185/6, jednostka ewid. 160301_1

Sporządzony w dniu:

29. 12. 2016.

dla Inwestora:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Kamil Ziółkowski
nr upr. LOD/2541/PWOD/14

Warszawa, 29.12.2016
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Uprawnienia projektanta
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Projekt branży drogowej

PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

do projektu wykonawczego Zagospodarowanie sportowe na terenie PG nr 4 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Kędzierzyn – Koźle, obręb 0044.AR_5 Kędzierzyn, ul. 1 Maja
3, działka nr ewid. 1185/6, jednostka ewid. 160301_1
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1. Podstawa opracowania.
Projekt został opracowany na podstawie:
• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
• Uzgodnień z Inwestorem;
• Aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej;
• Obowiązujących przepisów i norm.
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej dla inwestycji p.n.
Zagospodarowanie sportowe na terenie PG nr 4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Kędzierzyn – Koźle, obręb 0044.AR_5 Kędzierzyn, ul. 1 Maja 3, działka nr ewid. 1185/6,
jednostka ewid. 160301_1

Inwestor:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle.

3. Opis stanu istniejącego.
Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajdują się dwa boiska sportowe
o nawierzchni asfaltowej oraz asfaltowy plac wewnętrzny. Wszystkie nawierzchnie są
znacząco zniszczone.
4. Stan projektowany
Realizacja zadania obejmuje wykonanie układu komunikacyjnego dla pieszych oraz
pojazdów mechanicznych oraz wykonanie zagospodarowania sportowego dla terenu PG 4.
4.1.

Boisko ze sztucznej trawy.

Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 25m x 46m (pole do gry 23m x 42m)
o nawierzchni ze sztucznej o wys. źdźbła min. 60mm; zasypka z piasku kwarcowego
8
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i granulatu EPDM z recyklingu (kolor szary) na podbudowie przepuszczalnej. Trawa
Syntetyczna, ułożona w pasy naprzemiennie (każdy pas o różnych odcieniach zieleni),
powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej.

Projektuje się system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, wypełnienie)
o wysokości trawy syntetycznej minimum 60 mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym
i granulatem EPDM z recyklingu, który charakteryzuje się większą czystością i bardziej
zwartą strukturą niż standardowe granulaty gumowe uzyskiwane podczas rozdrabniania
w temperaturze otoczenia. Nawierzchnia powinna posiać badania przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzające jakość produktu na
najwyższym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro co gwarantuje, iż przy odpowiedniej
pielęgnacji nawierzchnia będzie eksploatowana przez docelowych użytkowników przez
wiele lat. Nawierzchnia musi posiadać minimum dwa kolory włókien, które dla zachowania
kształtu oraz sprężystości wzmocnione są na całej długości minimum 3 rdzeniami
stabilizującymi. Wymagana gęstość nawierzchni to minimum 170 000 włókien /m2
zakotwionych w rzędach z minimum 11 000 pęczków/m2. Każdy pęczek musi się składać
z minimum 8 włókien, które ostatecznie w wiązce muszą być w liczbie minimum
16 pojedynczych włókien. Zapewnia to nawierzchni odpowiednią strukturę, wygląd oraz
jakość użytkowania.
System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
− Zastosowanie: piłka nożna, futbol amerykański, rygby
− Kolorystyka: zielony dwukolorowy.
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm:
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− nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo – piaskowej;
− typ włókna: 100 % monofil prosty;
− przekrój włókna:

włókno z minimum trzema rdzeniami wzmacniającymi na całej

długości włókna;
− skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen;
− podkład trawy: poliuretanowy;
− ciężar włókna całkowity: min. 16 000 Dtex;
− grubość każdego włókna: min. 400 micron;
− przepuszczalność trawy syntetycznej: min. 3000 mm/h;
− wysokość włókna: min. 60 mm;
− ilość pęczków: min. 11 000 /m2;
− ilość włókien: min. 170 000/ m2;
− ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2;
− waga włókna: min. 2000 g/m2;
− siła wyrywania pęczka (N): min. 46;
− kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy);
− wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości wg
wytycznych producenta trawy;
Wymagane dokumenty do wariantu nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do
oferty:
a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona (w oryginale) na wykonawcę
z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta;
b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta
(w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa
inwestycji)
c) aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy, granulatu;
d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality
Concept for Football Turf na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat
EPDM) z określeniem parametrów technicznych nawierzchni trawy syntetycznej
wykonane przez akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport,
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Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro.
e) Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych zarówno z granulatem
EPDM z recyklingu jak i EPDM z produkcji pierwotnej;
f) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm,
g) próbkę oferowanego wypełnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary
(min. 100 gr)
W

przypadku

zamawiający
weryfikujących

wystąpienia

powinien
badań

zastrzeżeń

zastrzec

sobie

laboratoryjnych,

dotyczących
prawo
którymi

do
(w

oferowanych
dokonania

rozwiązań

podstawowych

przypadku

stwierdzenia

niezgodności) obciąży oferenta.
Podane powyżej minimalne parametry techniczne trawy syntetycznej odnośnie 2 wariantów
Zamawiający będzie weryfikował na podstawie raportów z badań laboratoryjnych
wykonywanych przez autoryzowane przez FIFA laboratoria (np. Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat) potwierdzającego jakość produktu na najwyższym poziomie.
Powierzchnia boiska – 1150 m2
Konstrukcja projektowanego boiska:
a) Sztuczna trawa
b) Podkład elastyczny;
c) Warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 10 cm;
d) Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 15 cm;
e) Warstwa odsączająca z pospółki o gr. 35 cm;
f) Warstwa separacyjna z geowłókniny;
g) Grunt rodzimy.

Granice boiska wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100
cm, układane na ławie betonowej. Na obrzeże należy nałożyć warstwę sztucznej trawy.
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4.2.

Boisko wielofunkcyjne.

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego
Boisko o zewnętrznych wymiarach: 19m x 32m. Na boisku zostały zlokalizowane następujące
boiska:
− pole do gry w koszykówkę: 15m x 28m (pełnowymiarowe);
− pole do gry w piłkę siatkową: 9m x 18m – nakreślone w obrębie boiska do
koszykówki (pełnowymiarowe)
− pole do gry w piłkę ręczną: 18 m x 25 m.
Kolorystyka boiska przedstawiona na załączonym rysunku.
Boisko do piłki ręcznej:
wymiary 18 x 25m
powierzchnia netto 450 m
Boisko do gry w piłkę ręczną ma kształt prostokąta o wymiarach 18m x 25m, obejmuje pole
do gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie nazywają się bocznymi, krótsze – końcowymi.
Odcinek linii końcowej pomiędzy słupkami bramki nazywa się linią bramkową. W połowie
długości podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Linie ograniczające pole gry
szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska.
Boisko do siatkówki:
wymiary 9,0 x 18,0 m
powierzchnia netto 162 m2
Boisko do gry w siatkówkę ma kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m. W połowie
długości podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu w odległości
3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 9,00 m
i szerokości 5 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni
boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na
przedłużeniu linii środkowej. Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości 2,00 m.
Boisko do koszykówki:
wymiary 9x18 m
powierzchnia netto 162 m2
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Boisko do koszykówki ma kształt prostokąta o wymiarach 9x18m. W połowie długości
podzielone linią środkową na dwa równe pola. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00
cm należą do powierzchni boiska.
Konstrukcja projektowanego boiska wielofunkcyjnego:
a) Nawierzchnia poliuretanowa – 1.3 cm;
b) Przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirkiem kwarcowym

z lepiszczem poliuretanowym gr. 3.5 cm;
c) Warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 10 cm;
d) Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 15 cm;
e) Warstwa odsączająca z pospółki o gr. 35 cm;
f) Warstwa separacyjna z geowłókniny;
g) Grunt rodzimy.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej bieżni
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm –
wersja podstawowa, wymagająca podbudowy warstwy elastycznej (mieszanina granulatu
gumowego, kruszywa oraz poliuretanu tzw. ET) lub asfaltobetonowej.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny
(przy użyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami
poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów
konkurencji technicznych zawodów la.
Nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż:
Określenie parametru, jednostka
Wartość wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie, ( N/mm2 )
0,55– 0,6
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
13
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oceniona:
przyrostem masy, ( % )
zmianą wyglądu zewnętrznego
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60oC, ( % )
Wytrzymałość na rozdzieranie, (N)
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
− w stanie suchym
− w stanie mokrym
Przyczepność do podkładu, (MPa)
− betonowego
− asfaltobetonowego
− z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu
- gumowego i spoiwa PU
Mrozoodporność oceniona :
− przyrostem masy (%)
− zmianą wyglądu zewnętrznego
Odporność na ścieranie wg metody Tabera (G)
Wydłużenie względne %
Tłumienie energii 23oC (%)
Przepuszczalność wody min. mm/h
Zawartość metali ciężkich (mg/l):
− ołów (Pb)
− kadm (Cd)
− chrom (Cr)
− rtęć (Hg)
− cynk (Zn)
− o cyna (Sn)

0,3 – 0,4
bez zmian
0,01- 0,02
Min. 130
0,50 – 0,60
0,30 – 0,40

0,5 – 0,6
0,5 – 0,6
0,5 – 0,6
0,3 – 0,4
bez zmian
2,0 – 2,2
65 - 69
40 - 45
190
< 0,005
< 0,0005
< 0,005
< 0,0002
0,8 – 0,9
< 0,005

Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm.
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.
Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).
Podbudowa betonowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka
cementowego, szorstka , nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które należy dołączyć do oferty:
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− atest PZH
− Badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035-6
− Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona w oryginale dla wykonawcy na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tę nawierzchnię
− deklaracja zgodności jako dokument odbiorowy
− próbka nawierzchni
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).
Granice boiska wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm,
układane na ławie betonowej. Na obrzeże należy nałożyć

warstwę nawierzchni

poliuretanowej.
Powierzchnia boiska – 608 m2
Uwzględniając, że wokół boiska zalegają grunty przepuszczalne zastosowano spadki
poprzeczne – do 0,5 %. Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód
opadowych

na

nieutwardzoną

powierzchnię

terenu.

Proponowana

nawierzchnia

poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania odwodnienia
liniowego, niezbędnego w przypadku podbudów twardych. Nawierzchnia przepuszczalna
gwarantuje

dłuższy

okres

jej

użytkowania.

W

odróżnieniu

od

nawierzchni

nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych nie trzeba czekać aż woda spłynie po
powierzchni nawierzchni z płyty boiska, lecz woda przenika w głąb struktury systemu
przepuszczalnego.
4.2.1. Geowłóknina.
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non
woven), aby posiadała właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody.
Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym
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oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko
chemiczne, gnicie i grzyby.
Parametry techniczne geowłókniny:
− Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR min.4
− Siła przy przebiciu (metoda CBR)(x –)N min.3050
− Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19
− Wydłużenie: wzdłuż /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80
− Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy
obciążeniu 2 kPa (przy h wody=100 mm)m/*104 min.35
− Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy
obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20
− Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy
obciążeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6
− Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 2 kPa (przy
hwody=100 mm)m/*104 min.59
− Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 20 kPa (przy
hwody=100 mm)m/*104 min.33
− Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 200 kPa (przy
hwody=100 mm)m/*104 min.8
− Umowny wymiar porów O90%(ISO 12956)m max.80
Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych
lub dla której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowiących
minimum wymagań technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie może być dla celów
niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy
do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.
Pozostałe parametry:
− Masa powierzchniowa g/m 2 ok.320
− Szerokość rulonu m korzystnie 5,0
− Długość zwoju w rulonie mb korzystnie 100
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Główne wytyczne dla wbudowania:
Geowłóknina powinna być wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntów zbrojonych
zgodnie ze współczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inżynierskiej, na zakładkę
o szerokości pasa – od 50 do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 cm), przedłużenie pasa
–100 cm.
Informacje uzupełniające dla Wykonawców:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu
dostarczonej geowłókniny była umieszczona etykieta, zawierająca, co najmniej następujące
dane:
− typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji,
− parametry zaopatrzeniowe,
− informacje, że wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, względnie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorującego wdrażanie
wyrobu w warunkach przemysłowych.
Geowłókniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować ostre
noże, nożyce lub inne podobne narzędzia.
Geowłókninę należy układać pasem biegnącym wzdłuż wykopu lub z ciętych pasów,
układanych w poprzek wykopu. W przypadku wykładania geowłókniny w poprzek wykopu
materiał należy przyciąć na odpowiednie długości plus naddatek potrzebny na wykonanie
zamknięcia opaski o szerokości min.0,3 m lub w przypadku, gdy szerokość opaski jest
mniejsza niż 0,3 m na jej szerokość. Wykonany wykop należy następnie wyłożyć uprzednio
przyciętym na odpowiedni wymiar materiałem w przyjętym kierunku postępu robót (kierunek
ten zależy od pochyleń podłużnych – należy układać ku wzniesieniu, pamiętając
o konieczności wykonania zakładek – pas na pas minimum 0,5 m w kierunku zgodnym ze
spływem). Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunięcia się ścian
wykopu, korzystne jest, aby wykonanie wykopu, wyłożenie geowłókniną i wypełnienie
materiałem mineralnym, następowało po sobie. Tak przygotowany i wyłożony wykop
wypełniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu
ograniczenia możliwości przesunięcia się materiału należy brzegi geowłókniny połączyć ze
sobą za pomocą gwoździ budowlanych lub metalowych szpilek z prętów ze stali zbrojeniowej
wygiętych w kształcie litery „U”, względnie zszyć ręczną maszyną do szycia.
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4.3.

Rzutnia do pchnięcia kulą

W projekcie przewidziano rzutnie do pchnięcia kulą zlokalizowaną poza obszarem boiska
z sektorem rzutów zlokalizowanym na nawierzchni trawiastej. Sektor rzutów w pchnięciu
kulą jest ograniczony liniami szerokości 5 cm taśmy parciane białe, dla pola o nawierzchni
trawiastej tworzącymi kąt 34,92°, wyprowadzonymi ze środka koła symetrycznie do osi
progu (w odległości 10 m od środka koła odległość między wewnętrznymi krawędziami linii
sektora rzutów powinna wynosić 6,00 m).
4.4.

Bieżnia prosta.

Projektuje się 4 – torową bieżnię prostą. Nominalna długość bieżni wynosi 60 m.
Nawierzchnia posiada 1% spadek poprzeczny oraz 0.1% spadek podłużny. Ograniczenie
bieżni stanowi obrzeże betonowe 8x30x100 cm, na ławie betonowej C12/15. Obrzeża
ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie o grubości
warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Obrzeże należy pokryć nawierzchnią poliuretanową.
Konstrukcja projektowanej bieżni:
a) Nawierzchnia poliuretanowa – 1.3 cm;
b) Przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirkiem kwarcowym

z lepiszczem poliuretanowym gr. 3.5 cm;
c) Warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 10 cm;
d) Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 15 cm;
e) Warstwa odsączająca z pospółki o gr. 35 cm;
f) Warstwa separacyjna z geowłókniny;
g) Grunt rodzimy.

Powierzchnia bieżni – 398.40 m2
4.5.

Skocznia do skoku w dal

Projektuje się bieżnię jednotorową wraz z zeskocznią do skoku w dal. Długość rozbiegu
wynosi 30 m. Rozbieg

Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu wynosi 1:100, a na

ostatnich 40 m rozbiegu całkowite nachylenie w dół w kierunku biegu zawodnika nie może
przekraczać 1:1000 (0,1 %).
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Powierzchnia bieżni – 40.5 m2
Powierzchnia zeskoczni – 24.92 m2
Zeskocznia, wypełniona miękkim wilgotnym piaskiem, którego górna powierzchnia
powinna być na tym samym poziomie co belka do odbicia. Grubość warstwy piasku, ze
względów bezpieczeństwa wynosi 30 cm, pod piaskiem ułożonym na się dodatkową warstwę
grubości 16 cm z przepuszczalnego drobnego żwiru lub grubego piasku. Dla zapewnienia
prawidłowego odwodnienia, dodatkowo pod warstwą żwiru projektuje się warstwę 30 cm
zagęszczonego piasku.
4.6.

Utwardzenie wokół szkoły.

Przed szkołą, nawierzchnię ciągu pieszo jezdnego, należy wymienić na nawierzchnię z kostki
betonowej.

Rys. Utwardzenie placu wew. – kostka kolorowa o zróżnicowanych wymiarach

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
a)

Kostka betonowa – 8 cm;

b) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm;
c)

Istniejące warstwy nawierzchni

Wymieniona zostanie górna warstwa

nawierzchni jezdni. Na całej długości

i szerokości należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni z mas mineralnobitumicznych na średnią głębokość 10 cm. Po wykonaniu frezowania należy ubytki uzupełnić
i wyrównać. Grunt wydobyty z wykopu

może być powtórnie użyty pod warunkiem

spełnienia wszystkich kryteriów i wymagań spełniających jego przydatność do użytkowania
tak, aby konstrukcje nawierzchni spoczywały na podłożu niewysadzinowym grupy nośności
G1. Bezwzględnie należy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozoochronnej
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zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Następnie należy ułożyć warstwę podbudowy
górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.(0/31.5) – 10 cm, (na ~15% powierzchni)
W wyniku tych prac na całej długości zostanie skorygowane pochylenie podłużne, tak aby
zapewnić właściwy spływ wody. Po wykonaniu podbudowy kostkę należy układać na
podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Przed zasypaniem spoin nawierzchnie należy zagęścić
płytą wibracyjną. Spoiny należy zasypać piaskiem lub grysem, który należy wmiatać ręcznie
do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrować nawierzchni po zasypaniu spoin.
Odtworzoną nawierzchnię należy pielęgnować (uzupełniać brakujące spoiny itd.) tak długo,
aż nastąpi pełna stabilizacja wbudowanego materiału. Nie dopuszcza się pozostawienia
niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz dopuszczenie po nich ruchu
pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia według technologii
wymienionych powyżej.
4.7.

Chodniki

Chodniki wokół szkoły oraz prowadzące do boisk, należy wykonać z kostki betonowej
brązowej, grubości 6 cm.

Rys. Kostka betonowa typu nostalit

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodników:
a) Kostka betonowa – 6 cm;
b) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) – 15 cm;
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Nawierzchnię chodników należy ograniczy obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30
x 100 cm, na ławie betonowej C12/15. Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowopiaskowej 1:4 rozścielonej na ławie o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.
4.8.

Dojazd techniczny.

Dojazdu techniczny do boisk należy o nawierzchni jak dla chodników wokół szkoły. Zakłada
się wykonanie jednego dojazdu technicznego do obu boisk, od strony zachodniej, jak na
załączonych rysunkach.
Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
a) Kostka betonowa – 8 cm;
b) Podsypka piaskowo – cementowa 4:1 – 4 cm;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) – 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. (31.5/63) – 25 cm;
e) W-wa odsączająca z piasku – 15 cm.
Ciągi pieszo – jezdne należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, na
ławie betonowej z oporem C12/15, zatopionym, z wyjątkiem miejsca wskazanego na
załączonym planie sytuacyjnym.
4.9.

Parking.

Od strony południowej budynku szkoły, przewidziano miejsca postojowe o parkowaniu
prostopadłym dla 12 samochodów osobowych, w tym jedno miejsce postojowe przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska zaprojektowano o szerokości 2.5 m i długości 5.0
m, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3.6 m i długości 5.0 m. Miejsca
postojowe zaprojektowano z nawierzchni z kostki betonowej ażurowej wypełnionej piaskiem
kwarcowym. Podziału stanowisk należy dokonać poprzez ułożenie rzędu z kostki betonowej
w kolorze kontrastowym.
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Rys. Kostka betonowa ażurowa na miejsca postojowe- szara

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
a) Kostka betonowa ażurowa wypełniona piaskiem kwarcowym – 8 cm;
b) Podsypka piaskowo cementowa 4:1 – 4 cm;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) – 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. (31.5/63) – 25 cm;
e) W-wa odsączająca z piasku – 15 cm.
4.10. Odwodnienie.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi, na przedmiotowym terenie
występują grunty przepuszczalne (piasek średni, piasek średni z laminami gliny.) Badania
gruntu przeprowadzane były w okresie intensywnych opadów deszczowych (opady trwały
około tygodnia), a mimo to stwierdzono występowania wody podziemnej w postaci sączenia
wody, które wystąpiło dopiero na głębokości 1.6 m ppt.
W stanie istniejącym, na terenie inwestycji występują nawierzchnie asfaltowe i z kostki
betonowej nieprzepuszczalne, stanowiące około 42% terenu. Z przeprowadzonej wizji
lokalnej oraz wywiadu z użytkownikiem, wynika że woda nigdy nie zalegała na terenie
szkoły. Uwzględniając, że na terenie zalegają grunty przepuszczalne zastosowano spadki
poprzeczne – do 0,5 %. Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód
opadowych

na

nieutwardzoną

powierzchnię

terenu.

Proponowane

nawierzchnie

poliuretanowe oraz ażurowe są przepuszczalne dla wody. Nie wymagają stosowania
dodatkowego odwodnienia. Nawierzchnia przepuszczalna gwarantuje dłuższy okres jej
użytkowania. W odróżnieniu od nawierzchni nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych
nie trzeba czekać aż woda spłynie po powierzchni nawierzchni z płyty boiska, lecz woda
przenika w głąb struktury systemu przepuszczalnego.
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4.11. Krawężniki
Projekt przewiduje wykorzystanie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm, na
ławie betonowej z oporem C12/15. Krawężnik powinien pozostać obniżony do poziomu
nawierzchni. Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej i podsypce cementowo –
piaskowej grubości 5 cm. Zakłada się rozbiórkę istniejących krawężników w miejscach
dowiązania nawierzchni nowych utwardzeń.
Długość krawężników:

171.00 mb

Do wykonania robót należy użyć krawężnika drogowego prostokątnego lub trapezowego,
jednowarstwowego, gatunku I.
Krawężniki powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:
− Klasa nie niższa niż C 25/30,
− Nasiąkliwość nie większa niż 4%,
− Mrozoodporność nie niższa niż F 150,
− Ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3.5 mm.
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni głównej (licowej)
powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
− dla wysokości ± 3 mm,
− dla szerokości ± 8 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
4.12.

Obrzeża.

Projektuje się obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, na ławie betonowej
C12/15. Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na
ławie o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.
Obrzeże chodnikowe, powinno się znajdować na tej samej wysokości co nawierzchnia
chodnika. Od strony trawnika należy je wynieść 3 cm.
Długość obrzeży betonowych:

601.90 mb
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4.13. Palisady
W projekcie zastosowano palisady betonowej wysokości 60 cm o przekroju prostokątnym
12x18 cm. Palisady należy ustawić na ławie betonowej z oporem.
Długość palisady:

5.00 mb

4.14. Roboty ziemne.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych z terenu przeznaczonego pod
nawierzchnię należy zdjąć warstwę humusu oraz nasypu niebudowlanego. Natychmiast po
końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W

miejscach

niedostępnych

dla

walców

podbudowa

powinna

być

zagęszczona

zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Wilgotność
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie
nawilgocony,

powinien

zostać

osuszony

przez

mieszanie

rozłożonej

warstwy

i napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał
w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja +1%,
-2%.
4.15.

Wytyczne materiałowo – technologiczne

Wymiana gruntu, nasyp
Grunty zalecane na wymianę gruntu to piaski grubo i średnioziarniste. Grunty
niewysadzinowe o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10

–5

m/s i wskaźniku

różnoziarnistości U ≥ 5. Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny
spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Należy skontrolować wskaźnik zagęszczenia
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gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża wymienianego gruntu, do
głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu przy wymianie gruntu. Jeżeli wartość wskaźnika
zagęszczenia jest mniejsza niż 0,98, należy dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie
zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 0,98 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. W celu
zapewnienia

równomiernego

osiadania

wymienianego

gruntu

należy

przestrzegać

następujących zasad:
− Wyminę gruntu należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych czyli
takich jak do budowy nasypów. Wbudowywany grunt powinien być wznoszony
równomiernie na całej szerokości. Dla dolnych warstw wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3,0.
− Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.
− Górną warstwę, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10–5 m/s i wskaźniku
różnoziarnistości U ≥ 5.
Podbudowa z kruszywa łamanego.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się
również stosowanie żużla jako materiału do wykonania podbudowy. Kruszywo powinno być
jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.
Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek
wtórnego modułu odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2:
ME’’/ME’ ≤ 2,2
Nawierzchnia z kostki brukowej.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
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powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych
i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz
oddana do ruchu.
4.16. Inne wymagania dotyczące środowiska
Postępowanie z urobkiem. Nadmiar ziemi z wykopów zostanie wykorzystany gospodarczo
w miejscach położonych blisko terenu budowy lub złożony na składowiskach odpadów.
Postępowanie z odpadami - powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić
będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi użytymi w przeszłości na
miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zostać wywiezione na najbliższe
składowisko odpadów. Jeśli zajdzie stosowna możliwość można przyjąć, że kruszywo
mineralne z rozbiórki istniejących podbudów zostanie użyte do wbudowania w dolne warstwy
podbudów lub na zjazdach. W trakcie wykonywania robót budowlanych emisja hałasu
powinna być ograniczona do niezbędnego minimum wyłącznie w porze dziennej.
5. Bilans terenu
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn –
Koźle, z dn. 22 maja 2003, §96, pkt 1)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna

(% powierzchni działki) wynosi 20%.
Powierzchnia działki [m2]
Zabudowa [m2]
Utwardzenie z kostki betonowej [m2]
Dojazd techniczny [m2]
Miejsca postojowe [m2]
Rzutnia [m2]
Boisko ze sztucznej trawy [m2]

8130,00
1106,58
1521,15
236,86
137,50
8,24
1150,00
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Boisko wielofunkcyjne [m2]
Bieżnia [m2]
Rozbieżnia dla skoku w dal [m2]
Zeskocznia [m2]
Pow. biologicznie czynna [m2]
Pow. biologicznie czynna [%]

608,00
398,40
40,50
25,00
2897,77
35,64%

6. Podsumowanie
− Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie
z właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. z późn. zmianami w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie);
ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne
do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót;
− Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie
naruszały one praw i interesów osób trzecich;
− Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem
osób uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
− Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są
do dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w
trakcie trwania prac związanych z projektowaną inwestycją;
− Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych
pod rygorem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem).

Projektant:

mgr inż. Kamil Ziółkowski
nr upr. LOD/2541/PWOD/14

XII 2016

w specjalności drogowej bez ograniczeń
XII 2016

Asystent:

mgr inż. Barbara Zygma
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