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DO PROJEKTU BUDOWALNEGO OBEJMUJĄCEGO BUDOWĘ 
UTWARDZENIA POD MIEJSCE GRY W  SIATKÓWKĘ . 

 
INWESTOR GMINA GOGOLIN    

GOGOLIN UL. KRAPKOWICKA 6  

LOKALIZACJA Górażdże ul. Wiejska                                     
działka  37/6  km.1 

 
1.PODSTAWA  OPRACOWANIA . 
 
Podstawę opracowania stanowi : 

• zlecenie Inwestora , 
• wizja w terenie  wraz z pomiarami z natury , 
• podkład geodezyjny w skali  1:500, 
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

dla miejscowości Górażdże, 
• aktualne normy i przepisy branżowe oraz normatywy 

projektowania. 
 
2.ZAKRES  OPRACOWANIA . 

Opracowanie obejmuje pełną dokumentację  techniczną – dla 
inwestycji obejmującej budowę   utwardzenia pod miejsce gry w 
siatkówkę w miejscowości Górażdże przy ul. Wiejskiej na działce 
oznaczonej nr ewidencyjnym 37/6 wraz z projektem zagospodarowania 
działki w skali 1:500. 
Wyżej wymieniona inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę, jednakże w oparciu  o obowiązującą ustawę Prawo budowlane 
wymaga zgłoszenia(art.30 oraz 29 ust.1 pkt. 9).   
 
3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI . 
a. Stan  istniejący  + projektowany . 
 

Teren będący przedmiotem opracowania stanowi działka o 
numerze 37/6 . 
Działka jest usytuowana w strefie zabudowy gdzie aktualne 
przeznaczenie  inwestycji nie jest sprzeczne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin dla miejscowości 
Górażdże – symbol planu MW/MN. Przedmiotem niniejszego zamierzenia 
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budowlanego  jest   budowa  utwardzenia przeznaczonego do  miejsca 
gry w siatkówkę  o nawierzchni poliuretanowo-gumowej. W zakres 
opracowania wchodzi także: montaż  piłkochwytów (wykonanych z siatki 
PE/PP na słupach stalowych ). 
 
b. Teren objęty niniejszym opracowaniem nie podlega wpływom 
eksploatacji górniczej. 
 
c. Teren objęty niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie 
konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego . 
 
c. Dane ogólne obiektu .        
 

LP. DANE OGÓLNE WIELKOŚĆ JEDNOSTKA     

1.  Powierzchnia utwardzona o 
nawierzchni poliuretanowo - 

gumowej  
 

15x24=360 m2 

 

 
4. OPIS PRAC PRZEWIDZIANYCH  DO  WYKONANIA WRAZ Z 
CHARAKTERYSTYKĄ. 
 
4.1. Roboty ziemne. 
W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres: 
-niwelację terenu  oraz uzupełnienie podłoża do odpowiedniej grubości 
warstwy zgodnie z projektem, 
-wykopy pod słupy piłkochwytów, 
-wyrównanie i zagęszczenie dna koryta utwardzeń wraz z 
wyprofilowaniem spadków  podanych w projekcie. 
 
4.2. Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa. 
Na projektowanej wierzchni  będzie możliwość prowadzenia zajęć z  gry 
w siatkówkę  przez mieszkańców Górażdży. Dla projektowanego obiektu  
przewiduje się wykonanie systemowej nawierzchni (z wykonaniem linii 
do piłki siatkowej) np.: Eltan, Masters, Interchemol. Dopuszcza się także 
inne rodzaje nawierzchni (które stosownymi świadectwami powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie). W powyższym przypadku 
zmianę powinien zaakceptować Inwestor po konsultacji z autorem 
opracowania. 
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Zestawienie powierzchni boiska : 
 

LP. DANE OGÓLNE WIELKOŚĆ JEDNOSTKA     

1.   Nawierzchnia przeznaczona do 
gry  w siatkówkę  

(nawierzchnia w kolorze ceglastym) 
(ukryte w boisku do koszykówki) 

162,0 m2 

 

2.   Strefa wybiegu 
(nawierzchnia w kolorze zielonym) 

 

198,0 m2 

 

Razem 
 

360,0 m2 

 
Warstwy utwardzenia (pozycja a rysunek nr 1): 
 

 nawierzchnia  poliuretanowo - gumowa, warstwa dolna 8mm, 
warstwa górna 8mm, 

 beton jamisty B15   grubości 12cm, 
 kruszywo łamane o frakcji 5-40mm grubości 20cm  
 zagęszczony piasek gruboziarnisty grubości 5cm -warstwa 
odcinająca  o frakcji 5-10mm 

 grunt rodzimy. 
 
Opis poszczególnych warstw: 
 

1. grunt rodzimy- (z uwagi na występowanie gruntów 
wodoprzepuszczalnych tj.: na głębokości od 25cm w głąb 
występuje piasek gruboziarnisty, słabogliniasty w związku z czym  
nie przewiduje się wykonania drenażu utwardzenia) po 
wykorytowaniu i wyprofilowaniu zagęścić do stopnia Js>0,95. 

 
2. zagęszczony piasek gruboziarnisty grubości 5cm - warstwa 

odcinająca  o frakcji 5-10mm - na warstwie gruntu rodzimego 
projektuje się posypkę piaskowa równomiernie rozłożona na całej 
powierzchni wykopu. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
mechanicznym powinna wynieść 5cm. Podsypkę wykonać z 
kruszywa płukanego o frakcji 5-100mm i zagęścić do stopnia 
Js>0,95. 

 
3. kruszywo łamane o frakcji 5-40mm – warstwa konstrukcyjna. 

Projektuje się z kruszywa łamanego o frakcji  5-40mm o grubości 
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warstwy 20cm zagęszczonej mechanicznie do stopnia Js>0,95. 
Warstwę konstrukcyjna podbudowy należy wyprofilować zgodnie ze 
spadkami przyjętymi w części rysunkowej projektu. Tolerancja 
nierówności podłoża w płaszczyźnie odchylenie nie > jak 5mm na 
łacie 2m. Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie 
powinna przekraczać 1cm. Warstwy podbudowy winny być 
wykonane z kruszyw frakcjonowanych pozbawionych 
zanieczyszczeń posiadających atesty jakościowe na dostarczone 
kruszywo. 

 
4. beton jamisty B15   - na zagęszczonej i wyprofilowanej warstwie z 

kamienia łamanego projektuje się warstwę wyrównawczą 
przepuszczalną z betonu jamistego, żwirowego, o grubości 12cm  
przy zastosowaniu betonu wodoprzepuszczalnego LB-15/F25,WO 
wykonanego zgodnie PN-91/B-06263 ora PN-EN1354.Beton 
powinien być przygotowany w wytwórni i dostarczony na plac 
budowy jako beton towarowy w ilości zapewniającej ciągłość 
betonowania całej płyty. Beton powinien być układany sposobem 
ręcznym bez wibrowania, lecz z lekkim uwałowaniem walcem 
ręcznym. Rozprowadzony na powierzchni płyty po profilach 
metalowych. Tolerancja nierówności powierzchni podłoża nie 
większa jak 5mm na łacie 2m. Odchylenie całej płaszczyzny 
podłoża boiska +/- 5mm od poziomu projektowanego. Podbudowę 
z betonu jamistego dylatować poprzez nacięcia 2/3 grubości płyty  
w polach o powierzchni nie większej jak 30m2. Szczeliny wypełnić 
mieszanką granulatu gumowego z klejem poliuretanowym. Proces 
twardnienia i wiązania betonu powinien wynieść minimum 7 dni 
przy temperaturze zewnętrznej powietrza powyżej 150C. Wykonana 
płyta betowa powinna być stabilna, sucha, porowata, jednorodna 
bez ubytków oraz pozbawiona pyłu i wolnych cząstek.  

 
5. nawierzchnia  poliuretanowo – gumowa- jest  to  nawierzchnia 

sportowa dwuwarstwowa poliuretanowo – gumowa o grubości 
warstwy 16mm, wymagającej podbudowy betonowej. 
Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Warstwa dolna  o grubości 
8mm  to bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla 
wody, układana maszynowo za pomocą tzw.  układarki.  W skład 
mieszanki wchodzi granulat gumowy SBR o frakcji od 1-4 mm                    
i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa górna (użytkowa) o grubości 
8mm to bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla 
wody, układana maszynowo za pomocą tzw.  układarki. W skład 
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mieszanki wchodzi : granulat EPDM o frakcji 1-4mm i lepiszcza 
poliuretanowego. 

 
Nawierzchnia musi posiadać ważną aprobatę lub rekomendację 
techniczną ITB,  atest higieniczny PZH, kartę techniczną wydaną przez 
producenta, autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej 
wystawionej dla wykonawcy na realizowana inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielone przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
Nawierzchnia po wykonaniu powinna mieć jednakowa grubość tj.: 
16mm. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz 
jednolity kolor. Warstwa użytkowa  powinna być związana na trwale z 
warstwą elastyczną. Nie należy dopuścić do powstawania zlewów 
powstałych z nadmiaru natrysku. Powstałe łączenia (wynikające z 
technologii wykonania) powinny być liniami prostymi bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie.  
Po wykonaniu nawierzchni poliuretanowo-gumowej należy wykonać 
linie wytyczające płyty boiska do siatkówki w kolorze białym o 
szerokości 5cm (wymiary boisk patrz rysunki nr 1). 
Uwaga: 
Nawierzchnie utwardzenia  wyposażyć w tuleje( 2 sztuki)  na słupki z 
siatką do siatkówki (1 komplet). 
 

4.3. Urządzenia utwardzenia. 
 

           SŁUPKI Z SIATKĄ DO SIATKÓWKI - 

Poz. Określenie parametru jednostka Wartość wymagania 
1 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥0,60 
2 Wytrzymałość na rozdzieranie(N) ≥100 
3 Ścieralność  ≤0,09 
4 Przyczepność do pokładu(MPa) 

-betonowego 
 

 
≥0,6 

 
5 Odporność na uderzenie: 

-powierzchnia odcisku kulki (mm2) 
-stan powierzchni 

 
550+/- 50 

Brak wgnieceń i spękań 
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   -      1 komplet słupków demontowanych – przenośnych ( składających 
się z dwóch słupków, jeden z elementami napinającymi, drugi  
z napinaczem korbowym) wykonanych ze specjalnego profilu 
aluminiowego owalnego, lakierowanego o konstrukcji zapewniającej 
wysoka sztywność na zginanie. Powinny posiadać urządzenie naciągowe 
w całości znajdujące się wewnątrz profilu aluminiowego. Konstrukcja 
słupków powinna umożliwiać ustawienie siatki na dowolnej wysokości w 
przedziale 106-205cm, co pozwala zastosowanie ich do gry w tenisa  
i badmintona. Korba naciągowa powinna być zintegrowana ze słupem, 
po naprężeniu siatki chowana wewnątrz profilu.  W skład kompletu 
wchodzą tuleje montażowe aluminiowe o dł. 320mm wraz z zatyczkami.  
Słupki powinny spełniać normę PN-EN 1971. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych i montażowych należy wyznaczyć precyzyjnie osie 
fundamentów zaznaczając je na ławicach lub światkach ze słupków 
drewnianych lub prętów stalowych. Następnie przystąpić do wykonania 
wykopów pod prefabrykaty betonowe lub stopy wylewane na mokro z 
betonu B20. Do wykopanych zagłębień wsypać żwir o grubości 10cm, po 
czym wyrównać poziom i zagęścić. Wykonać deskowanie pod stopę 
betonową lub zamontować gotowe ławy pod słupki z otworami na tuleje. 
Zamontować tuleje zwracając szczególna uwagę na osie i wyznaczony 
poziom. W tulejach umieścić zatyczki/pokrywy/ tak by podczas 
betonowania nie zostały one zabetonowane od środka. Najczęstszym 
sposobem zabezpieczenia tulei nie mającej spodniego denka jest 
wypełnienie papierem na czas betonowania. Czynność sprawdzanie 
położenia osiowego i poziomego fundamentu należy dokonywać 
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każdorazowo po jej nawet najmniejszym ruszeniu a w szczególności 
podczas mechanicznego zagęszczania podbudowy i wykonywania prac 
nawierzchniowych. Podczas ustalenia niwelety tulei należy uwzględnić 
grubość nawierzchni jaka zostanie nałożona na zatyczkę /pokrywę/. 
Słupki wyposażyć w siatkę poliestrową czarną z antenkami wzmacniana 
taśmą oraz w wieszak na siatkę. 
 
Piłkochwyty ( łączna  długość 74 mb o wysokości 6m) 
 

 
 

Wokół całego utwardzenia zaprojektowano piłkochwyty                                 
(za wyjątkiem dwóch wejść o szerokości 2,3m). Umieszczenie 
piłkochwytów pokazano na rys. nr 0 i 1. Piłkochwyty powinny być 
wykonane z siatki PE/PP o oczkach 100*100mm, średnica sznura 
4,5mm, siatka pleciona, węzłowa, odporna na warunki atmosferyczne 
i impregnowana na UF, wysokość piłkochwytu 6,0m. Siatka powinna 
być zawieszona na słupach z profili zamkniętych 80*40*3mm (słupki 
pośrednie 36 szt) i 80*80*3 (słupki środkowe i krańcowe 8 szt, 
wyposażone dodatkowo w ściągi oraz belkę poziomą) . Słupki 
zakończone daszkiem. Siatka naciągnięta górą, środkiem i dołem przy 
pomocy linek stalowych. Słupki elementów piłkochwytów należy 
betonować- beton B20. 

 
Uwaga : wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm PN-EN oraz posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa B. 
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5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO 
WPŁYW NA ŚRODOWISKO , ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE – charakterystyka ekologiczna i energetyczna. 
 
� dla projektowanego programu użytkowego nie występuje związana z 

eksploatacją emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym 
jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy 
inne zakłócenia,  

� charakter obiektu , jego program użytkowy i sposób posadowienia 
nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi , 
glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

 

 

 
     
 


