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OPIS TECHNICZNY 
do PROJEKTU BUDOWLLANEGO 

Temat: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Ząbkowi¬
cach Śląskich ul. Wrocławska 17 

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej) 
TETRAPUR ENZ lub równorzędnej 

Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Wrocławskiej nr 
17 w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, nr. ewid. 
działki 38/2. 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Zleceniodawca 
Zarząd Powiatu w Ząbkowicach Śląskich, ul. Henryka Sienkiewicza 11, 
57-200 Ząbkowice Śląskie 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania 
poliuretanowych nawierzchni sportowych na istniejącej nawierzchni be¬
tonowej boiska szkolnego oraz rozbiegu do skoczni w dal wraz z wyko¬
naniem podbudowy i ogrodzenia panelowego na działce nr 38/2 położo¬
nej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Wro¬
cławskiej nr 17 w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

1.3. Użytkownik obiektu 
Użytkownikiem obiektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
przy ul. Wrocławskiej nr 17 w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowi¬
ce Śląskie 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest : 
- Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie poliureta¬

nowych nawierzchni sportowych na istniejącej nawierzchni beto¬
nowej boiska oraz rozbiegu do skoczni w dal wraz z wykonaniem 
podbudowy i ogrodzenia panelowego 
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.1 Zlecenie Zarządu Powiatu w Ząbkowicach Śląskich, ul. Henryka Sien¬
kiewicza nr 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

3.2 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku tekst jednolity Dz. 
U. Nr 207 z 2003 roku poz. 2016 z późniejszymi zmianami. 

3.3 Protokół z ustaleń stron w sprawie wykonania boiska wielofunkcyjnego 
3.4 Wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie celem dokonania oględzin, 

pomiarów dalmierzem laserowym HITLI oceny stanu technicznego ist¬
niejących nawierzchni betonowych i skoczni w dal wraz z rozbiegiem 
oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej aparatem cyfrowym 
OLYMPUS. 

3.5 Decyzja nr WGP.KI.7635-35/10 z 15.03.2010 r - zezwolenie na usunię¬
cie drzew 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1 Położenie istniejącego boiska 
Boisko o nawierzchni betonowej zlokalizowane jest na terenie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Wrocławskiej nr 17 w Ząbko
wicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, w części środkowej działki 
nr 38 - pomiędzy kompleksem zabudowy Zespołu Szkół. Dojazd i doj¬
ście do boiska od strony ulicy Wrocławskiej wewnętrznymi drogami i 
chodnikami utwardzonymi. Boiska ogrodzone elementami ogrodzenio¬
wymi z kształtowników metalowych wypełnionych siatką. Elementy 
ogrodzeń mocowane do słupków metalowych obsadzonych w podłożu i 
na cokoliku betonowym. Stan ogrodzenia bardzo zły, wymaga kapital¬
nego remontu, uzupełnienia brakujących elementów, bądź całkowitej 
wymiany. 

4.2 Ogólna charakterystyka istniejącego boiska 
Boisko - istniejące boisko wielofunkcyjne o nawierzchni betonowej po¬
dzielonej dylatacjami. Szczeliny dylatacyjne wypełnione masą asfalto¬
wą. Stan nawierzchni dobry. Spadki nawierzchni odprowadzające wody 
opadowe wykonane jako obustronne. Część zdylatowanych pól uległa 
częściowemu osiadaniu co spowodowało wystąpienie nierówności wy¬
magających frezowania. 

Powierzchnia zabudowy 
- powierzchnia zabudowy 53,90 x 24,80 = 1.336,72 m2 

24,80 x (60,00 - 53,90) : 2 = 75,64 m2 

- razem = 1.412,36 m2 
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Skocznia w dal z rozbiegiem - Nawierzchnia skoczni (zeskoku) wyko¬
nana z piasku ułożonego pomiędzy krawężnikami betonowymi osadzo
nymi w korycie ziemnym. Rozbieg skoczni wykonany z taśmy gumowej 
(taśma gumowa od przenośnika taśmowego) ułożonej w korycie wyko¬
nanym w gruncie. Koryto obłożone krawężnikiem betonowym. Stan 
techniczny skoczni i rozbiegu bardzo zły wymaga wykonania remontu 
kapitalnego obudowy wraz wymianą nawierzchni piaskowej. Rozbieg 
wymaga wykonania nowej podbudowy oraz nawierzchni z tartanu ogra¬
niczonej obrzeżami betonowymi - chodnikowymi 25 x 8 cm. 

Powierzchnia zabudowy skoczni 
powierzchnia zabudowy 6,80 x 3,00 = 20,40 m2 

Powierzchnia zabudowy rozbiegu 
- powierzchnia zabudowy (21,55+10,60+2,50) x 1,40 

+ (2,70+2,70) x 2,50 = 27,20 m2 

- razem = 47,60 m2 

- Ogółem skocznia z rozbiegiem = 47,60 m2 

4.3 Planowany zakres robót budowlanych do wykonania 

Zagospodarowanie terenu 
Projektowane zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie poliureta¬
nowych nawierzchni sportowych na istniejącej nawierzchni betonowej 
boiska szkolnego oraz rozbiegu do skoczni w dal o nawierzchni poliure¬
tanowej wraz z wykonaniem podbudowy i obramienia z obrzeży beto¬
nowych oraz ogrodzenia panelowego. 

Program funkcjonalno-użytkowy 
Na wykonanych poliuretanowych nawierzchniach sportowych planuje 
się usytuowanie (wykonanie linii i montaż tulei) następujących boisk: 
1) boisko do piłki ręcznej o wymiarach 39 x 20 m - linie w kolorze 

czarnym (szczegóły linii wg adaptowanego rysunku nr 2) 
2) dwa boiska do siatkówki o wymiarach 18 x 9 m - linie w kolorze 

żółtym (szczegóły linii wg adaptowanego rysunku nr 3) 
3) boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 10,97m - linie w 

kolorze białym (szczegóły linii wg adaptowanego rysunku nr 4) 
4) boisko do koszykówki o wymiarach 24,00 x 11,00m - linie w kolo¬

rze czerwonym (szczegóły linii wg adaptowanego rysunku nr 4) 

Bezpieczeństwo 
Sztuczna nawierzchnia sportowa poliuretanowa odznacza się bardzo du¬
żym bezpieczeństwem użytkowania. Tworząc warstwę wykończeniową 
w postaci nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zapewnia się niską ura-
zowość bez względu na rodzaj podbudowy na jakiej jest montowana. 
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I. Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa gr. 13 mm (TETRAPUR 
ENZ odmiany II) lub równorzędna. 
Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa (TETRAPUR ENZ odmiany 
II), wykonywana jest maszynowo bezpośrednio na placu budowy, bez-
spoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia spor¬
towa o łącznej grubość nawierzchni ok. 13 mm. 
Warstwy wymaganej nawierzchni sportowej: 
- Warstwa gruntująca - wykonana z preparatu TETRAPUR 25 (podło¬

że betonowe) jest to jednoskładnikowy, rozcieńczony środek gruntu-
jąco - impregnujące na bazie żywicy poliuretanowej 

- Warstwa podkładowa o grubości ok. 11 mm - wykonana z preparatu 
TETRAPUR 154 i granulatu SBR. Bezspoinowa warstwa elastycz¬
na, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą spe-
cjalitycznej maszyny tzw. układarki. Skład: mieszanina czarnego 
granulatu gumowego SBR fr. 1- 4 mm połączonego lepiszczem poli¬
uretanowym. 

- Warstwa wierzchnia użytkowa o grubości ok. 2 mm - wykonana z 
preparatu TETRAPUR 135 i granulatu EPDM. Bezspoinowa war¬
stwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za 
pomocą specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim ci¬
śnieniem. Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu 
E P D M fr. 0,5-1,5 mm. 

Na wykonaną nawierzchnię poliuretanową nanoszone są linie z specjal¬
ną farbą poliuretanową w odpowiednich kolorach. 
Parametry nawierzchni 
Wykonana nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze 
niż: 
- wytrzymałość na rozciąganie: > 0,7 MPa 
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: 53 % ± 5 
- wytrzymałość na rozdzieranie: > 100 N 
- ścieralność: < 0,09 mm 
- twardość w skali Shore'a „A": 65° ± 5 
- zmiana wymiarów po działaniu temp. + 60°C < 0,02 % 
- odporność na działanie zmiennych cyklów hydrotermicznych: przy¬

rost masy: < 0,70 % 
- mrozoodporność: przyrost masy: < 0,80 % 
- przyczepność do podkładu betonowego: > 0,60 MPa 
- współczynnik tarcia kinetycznego: 

• powierzchnia w stanie suchym: > 0,35 
• powierzchnia w stanie mokrym: > 0,30 

- odporność na sztuczne starzenie (stopień w skali szarej): 5 
- odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: < 500 mm 2 ± 

25 
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Nawierzchnia musi posiadać: 
- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendacj ę techniczną ITB. 
- atest higieniczny PZH. 
- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej na
wierzchni (potwierdzoną przez producenta nawierzchni) lub inne 
dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne 
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające 
możliwość ich wykorzystania (Atest PZH). 

II. Wyposażenie boisk 
W opracowanym projekcie przewidziano wyposażenie boisk w sprzęt 
sportowy. Dopuszcza się zmiany wyposażenia sportowego przez wyko¬
nawcę w uzgodnieniu z inwestorem. 
Sprzęt sportowy boisk : 
1) Bramki stalowe ocynkowane do piłki ręcznej - 1 kpl (dwie bramki) 

wraz z akcesoriami do bramek, siatki, tuleje itp. 
2) Stojaki, tablice i kosze do koszykówki - 1 kpl (dwa stojaki) wraz z 

akcesoriami, tulejami montażowymi itp. 
3) Słupki i siatka do siatkówki wraz z akcesoriami i tulejami monta¬

żowymi - 1 kpl 
4) Słupki i siatka do tenisa wraz z akcesoriami i tulejami montażo¬

wymi - 1 kpl. 
5) Słupki i siatka do przegrody (ekran bezpieczeństwa pomiędzy bo¬

iskami) wraz z akcesoriami i tulejami montażowymi. 
6) Dodatkowa tuleja montażowa do montażu słupka środkowego pod¬

trzymującego przegrodę pomiędzy boiskami 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanego sprzę¬
tu sportowego wyposażenia boisk (potwierdzoną przez producenta 
sprzętu) lub inne dokumenty określające jednoznacznie ich parame¬
try techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty 
zaświadczające możliwość ich stosowania. 

III. Skocznia do skoku w dal wraz z rozbiegiem 
W opracowanym projekcie przewidziano wykonanie remontu skoczni 
(zeskoku) wraz z wymianą nawierzchni piaskowej w następującym za¬
kresie: 
- Wybranie istniejącej nawierzchni piaskowej wraz z wyrównaniem 

podłoża 
- Wykonanie obramowania z krawędziaków 6 x 10 cm z drewna twar¬

dego zaimpregnowanych o wys. 20 cm 
- Montaż obramowania z krawędziaków do istniejącego obramowania 

z krawężników betonowych przy pomocy kołków montażowych roz¬
porowych 
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- Wykonanie nowej nawierzchni piaskowej skoczni 
Wykonanie remontu rozbiegu w następującym zakresie: 
- Demontaż taśmy gumowej z rozbiegu 
- Demontaż krawężników betonowych jako obramowania rozbiegu 
- Wykonanie korytowania nowego rozbiegu 
- Montaż nowych obrzeży betonowych 25 x 6 cm na ławach funda¬

mentowych betonowych jako obramienia rozbiegu 
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 15 cm 
- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z betonu komórkowego gr 

10 cm z dylatacjami co 2,5 m. 
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 

IV. Ogrodzenie panelowe 
Ogrodzenia systemowe - Bekasport wykonane z paneli - NYLOFOR 
2D Super Zn+PVC (645/P471) - Nylofor 2D Super są to zgrzewane pa¬
nele o prostokątnych oczkach, zapewniają wysoką sztywność ogrodze¬
nia. Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2), a na¬
stępnie malowane metodą proszkową. Zastosowany proces przygotowa¬
nia powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej 
do podłoża. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrome¬
trów. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość 
pokrycia 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10147. Na¬
stępnie nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokry¬
wane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). 

Foto 1. Widok ogrodzenia panelowego Foto 2. Widok łączenia paneli ze słupem 
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Foto 3. Widok ogrodzenia panelowego 

Panele Nylofor 2D Super, do wysokości 2 m wymiary oczka w panelu 
oczko: 200 x 50 mm, od 2 m wysokości oczko: 200 x 100 mm 
Słupki i mocowanie - słupki o przekroju prostokątnym (kolor standardowy 
zielony R A L 6005) wyposażone dodatkowo w plastikowe wkładki dźwię-
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kochłonne. Za sprawą specjalnych uchwytów na słupkach, klipsy są za
równo narzędziem montażowym, jak i pomagają w instalowanie paneli. Po 
zawieszeniu, panel e ogrodzeniowe przytwierdza się do słupka Bekasport 
przy użyciu dostosowanych stalowych klipsów- kolor standardowy zielony 
R A L 6005. Kolory - standardowy - zielony R A L 6005, inne kolory na za¬
mówienie 
Bramy i furtki Betafence Nylofor - Bramy i furtki Nylofor z wypełnie¬
niem z różnych typów paneli stanowią doskonałe uzupełnienie systemu 
ogrodzeniowego Nylofor. Bramy i furtki Nylofor są polecane w miejscach 
gdzie bezpieczeństwo i optymalne zabezpieczenie terenu stanowią najważ¬
niejszą kwestię: fabryki, warsztaty, centra administracyjne, budynki uży¬
teczności publicznej, tereny rekreacyjne, szkoły, parki, lotniska oraz tereny 
wojskowe. Wszystkie elementy bram skrzydłowych mają solidną budowę: 
rama, wypełnienie Nylofor oraz słupy.System zamkowy jest doskonale do¬
pasowany i łatwy w montażu. Regulowane zawiasy umożliwiają ruch bra¬
my w obrębie 180°. Bramy Nylofor zostały pokryte proszkiem poliestro¬
wym. Bramy Nylofor pozwalają na szybki montaż przy użyciu minimum 
akcesoriów. Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju 
kwadratowym 60x60mm lub 80x60mm z wypełnieniem Nylofor. Słupy o 
profilu kwadratowym zakończone są kapturkiem. Słupy wyposażone są 
specjalne listwy do montażu paneli. Zawiasy regulowane umożliwiają ruch 
skrzydła w obrębie 180°. Zamek składa się z wpustu zamka, prowadnicy 
rygla, cylindra oraz klamki. Rygiel furtek i bram wyprodukowany jest ze 
stali nierdzewnej i zamontowany na każdym skrzydle, służy do zakotwi¬
czenia w płycie fundamentowej bramy. Bramy i furtki są ocynkowane i 
pokryte powłoką poliestrową. Bramy Nylofor posiadają znak CE zgodny z 
dyrektywą 89/106/CE o wyborach budowlanych i spełniają wymagania 
normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i 
bram ogrodzeniowych. Kolory zielony R A L 6005, biały R A L 9005 inne 
kolory na zamówienie 

Foto 3. Brama dwuskrzydłowa Nylofor 
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IV. UWAGI: 
Powyższe opracowanie nie obejmuje: 

a) Wykonanie remontu bądź wymianę istniejącego ogrodzenia bo¬
iska wielofunkcyjnego 

b) Wykonanie zabezpieczenia (elementów metalowych) konstruk¬
cji słupów ciepłociągu przylegającego do boiska przed uderze¬
niami w trakcie korzystania z boiska 

c) Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych istniejącego 
przy boisku drzewostanu 

d) Wykonanie wycinki drzewostanu 
e) Wykonanie uzupełnień nawierzchni trawiastej wokół boiska i 

skoczni wraz z dowiezieniem i plantowaniem gruntu. 

opracował: 

mgr inż. Grzegorz Papiernik 
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OCENA STANU TECHNICZNEGO 
EKSPERTYZA 

OBIEKT : BOISKO WIELOFUNKCYJNE - stan istniejący 
ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Wrocław

skiej nr 17 w Ząbkowicach Śląskich 
57-200 Ząbkowice Śląskie, nr. działki 38/1 

INWESTOR: Powiat Ząbkowicki, ul. Henryka Sienkiewicza nr 11 
57-200 Ząbkowice Śląskie 

DANE TECHNICZNE BOISKA 

- powierzchnia zabudowy 1.412,36 m2 

LOKALIZACJA 
Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych przy budynku głównym i budynku sali gimnastycznej. Dojście i dojazd 
od ulicy Wrocławskiej i ul. Mickiewicza . 
OCENA STANU TECHNICZNEGO BOISKA 
Nawierzchnia betonowa - Beton na podbudowie piaskowej z odwodnieniem 
wykonany w latach 70-tych. Na powierzchni betonu występują nierówności , 
brak jest linii boisk. 
Ogrodzenie - Ogrodzenie od strony warsztatów siatka na rurach stalowych osa¬
dzonych w stopach betonowych, od strony chodnika i głównego budynku szkoły 
ogrodzenie siatka w ramach stalowych i słupkach osadzonych w cokole betono¬
wym zniszczone i skorodowane. 
Murawa - Powierzchnie trawiaste wokół boiska o nierównej powierzchni i 
zniszczonej darni . 
Skocznia w dal z rozbiegiem - Skocznia wraz rozbiegiem w złym stanie tech¬
nicznym . Piasek skoczni do wymiany , belka drewniana do wymiany , rozbieg z 
obustronnie zabezpieczony krawężnikiem chodnikowym w bardzo złym stanie 
technicznym (powierzchnia nierówna i grząska ) 
Urządzenia - Stojaki do koszykówki z rur stalowych wraz z tablicami wykona¬
nych w szkolnych warsztatach zniszczone i skorodowane bez atestów 
Drzewa - W obrębie boiska znajdują się 4 drzewa gatunek lipa o obwodach 
pnia 55 cm, 160 cm 180 cm i 185 cm z przeznaczeniem do wycięcia 
z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia 

Wyżej opisany stan techniczny boiska wielofunkcyjnego wymaga modernizacji 
z wykonaniem poliuretanowych nawierzchni sportowej z boiskiem do piłki 
ręcznej, piłki siatkowej , tenisa i piłki koszykowej oraz ogrodzenia panelowego 
o wysokości 4,10 i 6,17 m z bramą i furtkami 

opracował: mgr inż.. Grzegorz Papiernik 














