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I. O P I S T E C H N I C Z N Y
1. Podstawa

opracowania

Projekt

opracowano

na podstawie:

 zlecenia Inwestora
 planu sytuacyjno-wysokościowego
 wizji w terenie
 obowiązujących przepisów prawnych

2. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt placu wielofunkcyjnego: 4-ro torowej bieżni sprinterskiej na
dystansie 60m (o wymiarach 70x5m), zakończonej skocznią do skoku w dal na terenie szkoły podstawowej nr 1
w Strzelcach Krajeńskich.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Na dz. nr 96/3 znajduje się budynek szkoły wraz z dwoma boiskami sportowymi, siłownią zewnętrzną. Dojścia do
poszczególnych obiektów stanowią ścieżki wykonane z kostki typu POLBRUK.
Na dz. nr 96/2 znajduje się obecnie plac zabaw dla dzieci.
Obie działki wydzielone zostały ogrodzeniem panelowym.

4. Projektowane rozwiązania
Bieżnia :
Projektowana bieżnia 4-ro torowa z dystansem 60m o wymiarach 70x5m , zakończona skocznią do skoku w dal.
Bieżnia usytuowana jest między boiskiem do piłki nożnej a trybunami.
Spadek bieżni 1% w kierunku trybun. Bieżnię należy wykończyć obrzeżami betonowymi 8x30x100 pokrytymi
warstwą PU.
Przekrój przez nawierzchnię bieżni:
1. natrysk z granulatu EPDM – gr. 2 – 3mm
2. szpachla PU zamykająca pory
3. SBR – gr. 10 – 11 mm
4. warstwa elastyczna ET – gr. 35mm
5. kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0/31.5mm – 150 mm
6. piasek 0 – 2mm – gr. 150mm
7. geotkanina – CBR min. 2.4kN, wydłużenie – max 15, wytrzymałość na rozciąganie 22kN/m
8. grunt rodzimy doprowadzony do nośności G1 (KR1 – KR2; E2 ≥80 MPa)
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na
placu budowy).
Łączna grubość nawierzchni 13 mm
Kolor nawierzchni standardowy – czerwony, zielony, pozostałe według zamówienia.

Nawierzchnia musi posiadać:


badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014



badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków
metali ciężkich



certyfikat IAAF- Product Certyficate Nr S-06-0066



atest higieniczny PZH

Komponenty niezbędne do wykonania nawierzchni:
– środek impregnująco-gruntujący
– jednoskładnikowe lepiszcze
– jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy system natryskowy
- Granulat SBR 1-4 mm
- Granulat EPDM 0,5-1,5 mm
- Pył gumowy
- farba na linie
- opcjonalnie* lakier
* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed ścieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia
może zostać polakierowania za pomocą natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2
warstw.
Do nawierzchni w kolorach wrażliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, niebieski,
beżowy, fioletowy itp., w celu uniknięcia zmian barwy zaleca się stosować systemy UV
odporne.
Wykonanie nawierzchni:
1. Przygotowanie podłoża – powierzchnia na której ma zostać zainstalowana elastyczna nawierzchnia
sportowa powinna być stabilna, sucha, nośna, wolna od luźnych i kruchych cząstek oraz substancji
pogarszających adhezję, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jeżeli podłoże nie
spełnia w/w wymagań należy je poddać: śrutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podłoża
betonowego wilgotność nawierzchni nie powinna być wyższa niż 4% (sprawdzić aparaturą CM).
Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3°C powyżej bieżącej temperatury punktu rosy.
2. Warstwa gruntująca – Podłoże należy zagruntować w celu poprawy jego właściwości mechanicznych
oraz przyczepności z matą.
 Na podłożu mineralnym należy ułożyć warstwę stabilizującą mineralno - gumową. Jest to
mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa. Należy nanieść impregnat jeżeli czas
pomiędzy wykonaniem warstwy stabilizującej a warstwy podkładowej wynosi więcej niż 1 dzień.
Impregnat należy nanieść przy pomocy wałka lub natrysku hydrodynamicznego 4-8 h przed
ułożeniem maty gumowej.

3. Warstwa podkładowa - w specjalnym mieszalniku wymieszać dokładnie granulat gumowy SBR z
lepiszczem poliuretanowym tak aby każda granulka gumowa była otoczona klejem. Tak
przygotowaną mieszaninę ułożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą rozkładarki np.
PlanoMatic firmy SMG. Matę pozostawić do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest
uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza i podłoża.
4. Warstwa użytkowa – wymieszać system natryskowy w agregacie natryskowym, następnie dodać
granulat EPDM i pył gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Całość dokładnie
wymieszać. Następnie mieszaninę natrysnąć przy pomocy maszyny np. StrukturMatic firmy
SMG na utwardzoną matę gumową. Czynność powtórzyć w celu uzyskania żądanej grubości i
struktury warstwy użytkowej. System pozostawić do utwardzenia.
5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalować linie odpowiednią farbą PU zgodnie z
projektem.
Zabrania się układania nawierzchni na zawilgoconym podłożu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze poniżej
7 ºC i powyżej 30 ºC.
Wybrane właściwości techniczne nawierzchni
WŁAŚCIWOŚCI

WYNIKI

NORMA

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

1,1

≥ 0,4

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %

75

≥ 40

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), %

36

35 -50

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm

1,7

≤3

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g

0,6

≤4

4

≥3

- nawierzchnia sucha

85

80 ÷ 110

- nawierzchnia mokra

59

55 ÷ 110

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy
(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996)
Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

Skok w dal:
Zeskok w dal w postaci piaskownicy o wymiarach wewnętrznych 6.80m x 4.80m wykończonych
obrzeżami z poliuretanową nakładką elastyczną/bezpieczną . Obrzeża o wymiarach 8x30x100 cm
posadowione na ławie z betonu C12/15.
Zeskok należy wypełnić następującymi warstwami:
1. piasek żeczny płukany frakcji 0.2 – 1.3mm – 300 mm
2. geotkanina – CBR min. 2.4kN, wydłużenie – max 15, wytrzymałość na rozciąganie 22kN/m

3. warstwa odsączająca – piasek – 100 mm
4. żwir 2 – 8mm (lub 8 – 16mm) – 150 mm
5. geowłóknina – CBR – 0.2 – 2.0 kN, wodoprzepuszczalność 90 – 100 l/m2∙s, wymiar porów Q90=100 140µm
6. grunt rodzimy doprowadzony do nośności G1 (KR1 – KR2; E2 ≥80 MPa)
Zeskok należy wyposażyć w pokrywę chroniącą przed opadami atomosferycznymi i zaniecznyszczeniami.
Belka wybiciowa do skoku w dal:
Belka do odbicia z plasteliną, ramę cynkowaną do umieszczenia w rozbiegu, kratki odpływowe,
skrobak kształtowy do formowania plasteliny.
Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100.
Belkę osadzać w skrzynce. Belka wyposażona w pokrywę umożliwiającą zabezpieczenie otworu w
bieżni, kiedy belka nie jest używana. Powierzchnia pokrywy z przyklejoną nawierzchnią identyczną
jak na rozbiegu.
Zieleń:
Teren wokół projektowanej bieżni po robotach należy uporządkować –

obsiać trawą. Przed

zasianiem trawy należy rozścielić min.10cm warstwę humusu.
Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko
zagrabiona.
Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować. Trawniki należy wykonać
po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.
Dojście do bieżni – bezpośrednio z istniejącego chodnika z kostki typu „POLBRUK”
Ze względu na wymiary projektowanego obiektu, należy przewidzieć:


demontaż istniejącego ogrodzenia panelowe między dz. nr 96/2 oraz 96/3 oraz ponowny jego montaż
– zgodnie z załączonym PZT – rys. nr 1.



wycinkę świerku – przed przystąpieniem do inwestycji należy uzyskać zgodę na wycinkę drzewa
kolidującego z bieżnią sprinterską



8.

wycinkę żywopłotu znajdującego się w kolizji z projektowanym placem

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sąsiednie.
a. zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków – nie dotyczy
b. Obiekt nie emituje zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych
c. obiekt nie wytwarza odpadów
d. obiekt nie emituje hałasu
e. obiekt nie emituje drgań a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego
i innych zakłóceń
f. obiekt nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę ani wody powierzchniowe

II. Część opisowa do projektu zagospodarowania działki
1. Przedmiot inwestycji: Placu wielofunkcyjny: 4-ro torowa bieżnia sprinterska na dystansie 60m (o
wymiarach 70x5m), zakończona skocznią do skoku w dal na terenie szkoły podstawowej nr 1 w Strzelcach
Krajeńskich.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki:
a. Układ komunikacyjny: drogi dojazdowe do działek – asfaltowe – wjazd od ulicy PCK oraz Jerzego
Popiełuszki,
ciągi piesze na terenie działki – utwardzone z kostki typu POLBRUK
b. Zabezpieczenie p.poż. – sieć hydrantowa sieci miejskiej – istniejące, pozostaje bez zmian.
c. Ukształtowanie terenu i zieleń – istniejące – pozostają bez zmian
d. Powierzchnia zabudowy – istniejący budynek szkoły podstawowej – pozostaje bez zmian
e. Informacja o wpisie do rejestru zabytków – inwestycja prowadzona będzie w otoczeniu zabytku,
jakim jest układ urbanistyczny miasta Strzelce Krajeńskie. Na prowadzenie robót Lubuski
Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia w drodze decyzji administracyjnej.
f. Projektowany obiekt nie wytwarza: odpadów, zapachów pyłowych, płynnych , nie emituje drgań ,
pól elektromagnetycznych, nie wpływa na drzewostan, powierzchnię ziemi , na środowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi, w związku z czym nie będzie miała negatywnego wpływu na
środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych ani na
ich otoczenie
pozostałe dane:


Ścieki:. projekt nie przewiduje zwiększenia ilości ścieków



Woda: projekt nie przewiduje zwiększenia zużycia wody.



Energia elektryczna: – projekt nie przewiduje zwiększenia zużycia energii elektrycznej.
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CZEŚĆ OPISOWA
1) Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Zakres i kolejność robót budowlanych obejmuje:
-

wytyczenie placu

-

roboty ziemne – korytowanie

-

montaż nawierzchni PU

2) Istniejące obiekty budowlane
Na terenie objętym inwestycją znajdują się następujące obiekty budowlane:
-

3)

szkoła podstawowa nr 1

Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
-

nie występują

4) Możliwe zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
-

prace przy robotach ziemnych z użyciem sprzętu ciężkiego

5) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych
Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy powinni odbyć szkolenie wstępne (instruktaż ogólny),
które obejmuje zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

6) Warunki bezpieczeństwa pracy przy montażu


wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych i głębokościach nie większych
niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia posiadały pionowe ściany
odeskowane i rozparte wymagane minimalne szerokości dna wykopów



napotkane przewody podziemne krzyżujące się lub biegnące równolegle należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób
zapewniający ich eksploatację wykopy należy wyposażyć w przejścia dla pieszych ,
zabezpieczone barierkami o wysokości 1,0 m a w nocy oświetlony światłami
ostrzegawczymi.
Roboty wykonywać w oparciu o PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania.

11) Środki organizacyjne:
• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika budowy (kierownika robót), stosownie do zakresu
obowiązków.
• prawidłowy podział pracy i rozplanowanie zadań
• właściwe polecenia przełożonych
• instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym
• nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy
• właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
• nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich
Powyższe roboty nie wymagają sporządzenia planu BiOZ.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity
z 2003r. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt
budowlany :
„Budowa placu wielofunkcyjnego z bieżnią sprinterską i zeskokiem w msc. Strzelce
Krajeńskie”
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-P8C-MMF-2BH *

Pani Maja Agata STĘPIEŃ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0333/08
adres zamieszkania ul. Okrzei 3/4, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-09 roku przez:
Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

