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Opis techniczny zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych.

1. eel opracowania:

Przygotowanie dokumentacji umoiliwiajqcej realizacj~ inwestycji zgtoszenia wykonania rob6t

budowlanych nie wymagajqcych pozwolenia na budow~.

2. Podstawaopracowania:

zlecenie Inwestora,

podktady geodezyjne,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Inwestorem zatoien i koncepcji do dokumentacji technicznej,

przepisy prawa budowlanego.

3. przedmiot inwestycji:

Planowane do wykonania od dnia 10 czerwca 2012r. roboty budowlane nie wymagajqce pozwolenia na

budow~, polegajqce na przebudowie (modernizacji) istniejqcego boiska rekreacyjnego potoionego na

dziatkach nr ewid. 733 i 734/1 w m. Bzianka.

Istniejqce boisko (plac do gry) 0 naturalnej nawierzchni trawiastej, kt6re ulegto znacznemu zniszczeniu,

wymaga przebudowy polegajqcej na r6wnaniu nawierzchni, wykonaniu skarpowania (plac do gry

usytuowany jest na naturalnej "p6tce" terenowej) terenu przylegtego, nawiezieniu ziemi pod zasiew traw.

Dodatkowo planuje si~ montai bramek.

3.1. Stan istniej~cy:

Teren obj~ty opracowaniem jest obecnie wykorzystywany jako plac og6lnodost~pny stuiqcy rekreacji

i jako boisko pitkarskie.

Jest porosni~ty trawq. Cechuje si~ znacznymi nier6wnosciami oraz ubytkami trawy. Dziatki graniczq

bezposrednio z drogami powiatowq (od strony wschodniej) i wojew6dzkq (od strony potudniowej),

z kt6rej jest bezposredni dost~p do boiska poprzez tereny przyszkolne.

Od strony p6tnocnej, zachodniej i potudniowo zachodniej dziatka otoczona jest terenami zakrzaczonymi

i polami uprawnymi.



3.2. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzono, ze pod 10 cm warstwq humusu wyst~puje

jednorodna genetycznie i litologicznie warstwa glin piaszczystych i glin pylastych 0 konsystencji

twardoplastycznej oraz poktady skalne Stwierdzono stabe wyst~powanie w6d gruntowych. Na

podstawie jakosciowej oceny wtasciwosci gruntu stwierdza si~J ze po zapewnieniu odpowiedniego

odwodnienia podtoza budowlanego - wyst~pujq proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki

gruntowe i wodne dla utrzymania obiektu i przeprowadzenia na nim prac remontowych.

4. Opis przyj~tych rozwi~zan:

Boisko stuzqce celom rekreacyjnym, 0 nawierzchni z trawy naturalnej 0 wym. ok. 45,Omx 27,Om.

Powierzchnia: ok. 1215m2.

Planowane roboty przy modernizacji nawierzchni boiska: ,

• oczyszczenie i uporzqdkowanie terenu dziatki,

• mechaniczne plantowanie i profilowanie terenu,

• wykonanie profilowania (zmniejszenia nachyleri) istniejqcych skarp,

• wyr6wnanie powierzchni boiska kruszywem tamanym z zag~szczeniem,

• wykonanie podktadu piaskowego z jego zag~szczeniem gr. ok. 3cm,

• rozscielenie ziemi urodzajnej z wyprofilowaniem spadk6w,

• wykopanie rowk6w drenarskich,

• utozenie przewod6w systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrujqcymi i zabezpieczeniem

geowt6kninq,

• montaz systemowej zbiorczej studzienki drenarskiej,

Ponadto:

• osadzenie tulei do stupk6w i stojak6w obsady tylnej i przedniej do pitki noznej,

• ustawienie w gotowych otworach dw6ch bramek do pitki noznej,

• osadzenie tulei do siatk6wki,

• ustawienie w gotowych otworach dw6ch stupk6w do siatk6wki.

Prace towarzyszqce:

• uporzqdkowanie terenu z r6znych nieczystosci (gruz, smieci),



• wyznaczenie kraw~dzi boiska,

• przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych,

• porzqdkowanie terenu podczas wyjazdu samochod6w z placu budowy.

5. Wyposazenie boiska:

1. Bramki do pitki noinej - 2szt.

Bramka do pitki noinej aluminiowa przedtuiana 0 wymiarach 5x2m przeznaczona do mocowania

w tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych 0 wymiarach 100x120mm,

o wzmocnionych wewn~trznie sciankach, Wszelkie elementy ztqczne bramki - ocynkowane, a cata

bramka malowana na kolor biaty,

Siatka zawieszona na patqkach 0 gt~bokosci O,8x1,5 m.

Tuleje montaiowe zakotwione w tawie betonowej.

2. Stupki do siatk6wki - 1kpl. (2szt.)

Komplet dw6ch stupk6w do siatk6wki z owalnych profili aluminiowych 0 wymiarach 100x120mm,

przeznaczony do mocowania w tulejach, wyposaiony w bezstopniowq regulacj~ zawieszenia siatki w

zakresie 1,07-2,43m, napinacz srubowy siatki, elementy zaczepowe siatki i w siatk~.

3. Linie boiska

Linie boiska wapienne lub kredowe w kolorze bialym nanoszone na nawierzchni~ trawiastq za pomocq

w6zka do kredowania linii.

6. Elementy towarzyszCfce:

1. montai ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej, 0 wys. min. 1,5m, na stupkach z rur stalowych

osadzonych w stopie betonowej z prefabrykowanym cokotem betonowym 0 wys, min. O,3m,

2. montai dw6ch furtek stalowych rozwiernych 0 szer. 1,Om,
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Sporzqdzi/: Urszula Niziolek

Nazwa i ad res obiektu:
BOISKO REKREACYJNE 0 NAWIERZCHNI NATURALNEJ Z OGRODZENIEM

na dz. nr. ewid. 733 I 734/1 W MIEJSCOWOSCI BZIANKA

przedmiot rysunku:
Plan sytuacyjny



- boisko do siatk6wki 0 wym. 18,0 x 9,0 m
_ boisko do pHkinoznej 0 wym. 45,0 x 27,0 m
- ogrodzenie
~drenazt
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Nazwa i ad res obiektu:
BOISKO REKREACY JNE 0 NAWIERZCHNI NATURALNEJ Z OGRODZENIEM

na dz. nr. ewid. 733 I 734/1 W MIEJSCOWOSCI BZIANKA

Przedmiot rysunku:
Rzutboiska
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