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OPIS TECHNICZNY
1. ADMINISTRATOR TERENU
Administratorem terenu jest Burmistrz Miasta Płońsk.

2. INWESTOR ROBÓT
Inwestorem robót jest Gmina Miasto Płońsk, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
Płońsk.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem

opracowania jest wykonania robót polegających na budowie boiska

sportowego do piłki ręcznej oraz siatkówki wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz
przebudowa sieci oświetleniowej.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
• Umowa z Zamawiającym
• Wizja lokalna
• Program funkcjonalno – użytkowy

5. STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Szkoły Podstawowoej Nr 1 w
Płońsku.
Na terenie inwestycji znajduję się boisko do gry w piłkę ręczną o nawierzchni
asfaltobetonowej.
Odwodnienie powierzchniowe w granicach nieruchomości i przyległy teren.
Oświetlenie w stanie istniejącym stanowią oprawy oświetleniowe na wysięgnikach w ilości
9szt. oraz szafka zasilająca.
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6.

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

6.1 Boisko wielofunkcyjne
Projektowane boisko wielofunkcyjne umożliwi rozgrywki w piłkę ręczną i koszykówkę.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22,5m x 45m brutto (20m x 40m –
netto) z nawierzchni poliuretanową oraz piłkochwyty.

6.2 Boisko do siatkówki
Projektowane boisko wielofunkcyjne umożliwi rozgrywki w piłkę siatkową. Zaprojektowano
boisko o wymiarach 21,0m x 15m brutto (18m x 9m – netto) z nawierzchni poliuretanową
oraz piłkochwyty.

6.3 Bieżnia lekkoatletyczna
Projektowana bieżnia o wymiarach 80,0m x 1,25m z nawierzchni

poliuretanowej

zakończonej zeskokiem.

6.4 Obramowanie
Obramowanie boisk przyjąć z obrzeży betonowych 6x25cm na podsypce cem.piaskowej oraz
ławie z betonu z oporem klasy C12/15. Obrzeża wysokościowo dopasować do istniejącego
terenu.

6.5 Piłkochwyty
Obramowanie boisk przyjąć z obrzeży betonowych 6x25cm na podsypce cem.piaskowej oraz
ławie z betonu z oporem klasy C12/15. Obrzeża wysokościowo dopasować do istniejącego
terenu.

6.6 Oświetlenie
W ramach projektu przewiduje się likwidację 3 szt opraw oświetleniowych oraz zmianę
lokalizacji 3 opraw wraz z ich wymianą na typ LED wg Rys nr 2. Zakłada się montaż
słupów o wysokości 9m z wysięgnikiem 1,5m. Słupy oświetleniowe należy posadowić na
prefabrykowanych

fundamentach

betonowych.

Połączenia

wewnątrz

słupów

oświetleniowych należy wykonać kablami typu YKY-żo 3x2,5 mm² poprzez zaciski
izolacyjne. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych zaprojektowano wewnątrz słupów
wkładkami bezpiecznikowymi D01 6A.
Zaleca się oprawy oświetleniowe LED 100W o strumieniu świetlnym 10800 lm, barwa o
zakresie 3500 – 4500 K.
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We wszystkich instalacjach stosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim izolację i obudowy izolacyjne. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim realizowanym
w układzie TN-C należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku
przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego.
W słupach oświetleniowych zaciski PE należy połączyć do bednarki uziemiającej.
W zakres przebudowy wchodzi również przestawieni istniejącej skrzynki zasilającej w
miejsce wskazane na rys. nr 2
Uwaga:
W związku z art. 28b ust.2 z zastrzeżeniem ust.7 oraz art.28d przedmiotowa sieć
oświetleniowa nie podlega uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej i należy po jej
wykonaniu bezwzględnie zainwentaryzować.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
7.1. Boisko do piłki ręcznej i koszykówki
2,5cm – nawierzchnia z trawy syntetycznej
3-4cm – kliniec kamienny 0/4 dolomitowy ( dopuszcza się inne kruszywo skalne)
15cm - kruszywo łamane 0/31,5
10cm – pospółka

7.2. Bieżnia lekkoatletyczna, boisko do siatkówki oraz strefy
bezpieczeństwa
3,5-4,0cm – nawierzchnia z poliuretanu
3-4cm – kliniec kamienny 0/4 dolomitowy ( dopuszcza się inne kruszywo skalne)
15cm - kruszywo łamane 0/31,5
10cm - pospółka
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8.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISK

8.1 Piłkochwyt
Dookoła boiska zaprojektowano piłkochwyt o wysokości 4,0m i długości łącznej około
160mb. Słupy piłkochwytów zaprojektowano z rur kwadratowych 80mm x 80mm x3 mm.
Rozstaw słupów co około 6,0 m. Słupy osadzić w fundamentach z betonu C15/20.
Na słupach zamocować siatki tworzywowe o oczkach 10 x10 cm rozwieszone na drutach
przykręcanych do słupów. Rozstaw linek poziomych (drutów) co około 2m.

8.2 Bramki do piłki ręcznej
Na boisku ustawione będą typowe bramki do piłki ręcznej z siatkami. Bramki wykonane z
profilu aluminiowego kwadratowego 80x80 mm, znakowanego w kolorze
biało-czerwonym. Montaż_ bramek odbywa się przy pomocy marek talerzykowych,
uchwytów szpilkowych lub tulei betonowanych w podłożu. Konstrukcja bramek umożliwia
ich składanie wraz z siatka. Wszystkie metalowe elementy bramek poza rama główną są
wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie. Szczegóły zamocowania wg producenta.

8.3 Tablice do koszykówki
Na boisku ustawione będą typowe tablice do koszykówki.
Słupki wykonane z profili stalowych ocynkowanych kwadratowych o wymiarach
100x100x3mm. Tablica prostokątna o wymiarach 120cm x 90cm wykonana z kraty stalowej
ocynkowanej, europejski rozstaw otworów pod obręcz (110 x 90mm).
Obręcz stalowa z pełnego pręta, ocynkowana, w komplecie z siatka_. Siatka z łańcucha
stalowego lub syntetyczna.

8.4 Elementy do siatkówki
System słupków do siatkówki, mocowanych w tulejach stalowych osadzanych w podłożu.
Komplet z bezpiecznym urządzeniem naciągowym w postaci bębna, na który nawijana jest
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linka siatki. Wszystkie elementy powinny być bezpiecznie wykończone, wystające elementy
osłonięte nakładkami plastikowymi, przez co zapewnione jest bezpieczne użytkowanie.
Wszystkie elementy słupków malowane proszkowo lub cynkowane, co zapewnia wieloletnią
odporność korozyjna. Zastosować cienkościenne profile ze stali o wysokiej wytrzymałości,
dzięki czemu waga słupka będzie stosunkowo niewielka, co jest istotne w przypadku częstego
montażu i demontażu.
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