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   Radom, data: 11.2018 r. 
 

 

Ja niżej podpisany oświadczam że: 

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” powyższa dokumentacja 

projektowa dla inwestycji polegającej na: 

ROZBUDOWIE STADIONU MIEJSKIEGO W LIPSKU, WOJ. MAZOWIECKIE,  

DZ. NR EWID.: 847 

 została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej na dzień opracowania projektu. 
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MAZOWIECKA 
O K R Ę G O W A -

Z B A 

1 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Okręgowa Komisja Kwalilikacyjna 
sygn. akt M AZ/7131-7132/ 715/15 /S % %%. ' % 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt ! - 5, ust. 2, 
3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. I , 3 i 4, art. 14 ust. I pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

.....^•ijj::: budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § :ł9.ii::i4 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

••-*-'•" technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w 
irakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z 

•^wynikiem pozytywnym ^-

i 

ń-i-'.*;*;*. 

Pan mgr inż. Łukasz Popis 
ur. dnia 31 marca 1981 roku w Radomiu 

otrzymuje 'Ą % 

'"•'Ss. 

-1^1. 

I UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
I numer ewidencyjny IV1AZ/0602/PWBS/15 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
-iw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń 

i 
..•rfrV.'" 

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się 
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnż>^ieróW:' 
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczcnia^jśy'' 

Skład pi^teMlący Okręgowej Komisji KwaUfiikacyjj^^ 

dr hab, iinż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw 

.̂,.:;i:;:f4ńgr inż. Krzysztof Latoszek Ą ,..;:;£ic;̂ :"..,»i;»>:";>'¥ 

mgr Inż. Krzysztof Karol Booss:-:.%-K-̂ -''l̂ 'U':y;»;*.l.. 

.•y}y-'' 

t=Ż. 

1 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-15 roku przez:

Pan ŁUKASZ POPIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0118/16

adres zamieszkania ul. WOŚNICKA 29 / 19, 26-600 RADOM

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-06-01 do 2018-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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.

MAZ-VDU-PKC-UJJ *

Podpis jest prawidłowy







 

str. 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

TEMAT: 

ROZBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LIPSKU 

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

27-300 LIPSKO,  UL. SOLECKA 113 M. LIPSKO,  
DZ. NR EWID. 847 
KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA V 
GMINA: LIPSKO 
OBRĘB: 0001 
NR ARK.:  13 
 

INWESTOR I ADRES INWESTORA: 
 

MIASTO I GMINA LIPSKO 
27-300 LIPSKO 
UL. 1 MAJA 2, GM. LIPSKO, WOJ. MAZOWIECKIE 

 
 

A R C H I T E K T U R A  

PROJEKTOWAŁ 

mgr inż. arch.   
JACEK KAPUSTA 
zam. 26-600 Radom 
ul. Słowackiego 15 m12 

 

OPRACOWAŁ mgr inż. KAMIL RYBIŃSKI  

 
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją BIOZ" 
została 
opracowana na podstawie: 

 Aktualnej Ustawy Prawa budowlanego 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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II. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
1. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 
poz. 1126). 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
Przewiduje się następujące roboty budowlane: 
roboty ziemne, roboty zbrojarskie, roboty betoniarskie, roboty ślusarskie, roboty spawalnicze, 
roboty związane z układaniem nawierzchni i ukształtowania terenu, roboty związanie z 
wykonaniem traw, roboty związane z montażem ogrodzenia i piłkochwytów, roboty związane z 
wykonaniem nawodnienia i montażem tablicy sterującej i modułu do zraszaczy. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Przedmiotowa działka znajduje się w Lipsku. Na terenie znajdują się dwa boiska do piłki nożnej o 
nawierzchni ziemnej. 
Na działce znajduje się zieleń niska i wysoka. Teren, na którym zlokalizowane są projektowane 
boisko główne i boisko treningowe porośnięty jest zielenią niską. Teren uzbrojony. 
Na działce znajduje się budynek do obsługi boisk. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Teren uzbrojony. Na działce zlokalizowane są istniejące: kabel energetyczny, wodociąg, 
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Materiały   wykorzystywane   do   budowy   
inwestycji   nie   wydzielają   w   trakcie budowy i eksploatacji żadnych substancji szkodliwych dla 
zdrowia ludzi. Są trwałe i wytrzymałe dla przewidywanego zastosowania. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz zalecenia 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przewidywane zagrożenia: 
- spadanie materiałów z wysokości, 
- prace na wys. większej niż 5m - prace wysokościowe, 
- osuwanie się ziemi do wykopu (oberwanie ścian przy złym zabezpieczeniu wykopu), 
- wpadnięcie do wykopu, 
- naświetlenie oczu przy spawaniu 
- skaleczenia przy układaniu zbrojenia oraz oparzenia przy jego cięciu, 
- porażenie prądem przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących kabli 
elektroenergetycznych, 
- porażenie prądem przy podłączaniu instalacji elektrycznej lub przy pracach ziemnych, 
- zasypanie ludzi w wykopie. 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ogrodzić  teren budowy, oznaczyć plac 

budowy poprzez odpowiednie oznakowanie (tablice informacyjne, itp.), 
- przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan i odpowiednie zabezpieczenia sprzętu 

zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń elektrycznych, 
- podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop poprzez zabezpieczenie 

skarp przed osuwaniem, zastosowanie barierek ochronnych z odpowiednim oznakowaniem, 
- podczas prac zbrojarskich, betonowych należy zwrócić uwagę na odpowiednie 

zabezpieczenie szalunków przed deformacją i zniszczeniem w czasie zalewania betonem, a 
w szczególności przy użyciu pomp działających pod ciśnieniem, 

- podczas prac spawalniczych należy używać okulary chroniące oczy, powinno zabezpieczyć 
się elementy przed zapaleniem, 

 

6. Instruktaż pracowników 
Do wykonywania robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska oraz uzyskał orzeczenie lekarskie o 
dopuszczeniu do określonej pracy. 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
możliwości wystąpienia zagrożeń oraz w zakresie obowiązujących przepisów BHP. Pracownicy 
powinni zostać wyposażeni w odzież ochronną oraz poinstruowani o konieczności stosowania 
środków ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie szkoleń stanowiskowych potwierdza udzielenie 
instruktażu własnoręcznym podpisem. 

7. Środki ochrony indywidualnej 
Do ochrony oczu stosować okulary ochronne. Jako odzież ochronną należy używać kurtki 
przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, 
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą - powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać odpowiedni certyfikat. Na   
budowie   powinien   być  sporządzony   punkt   pierwszej   pomocy   obsługiwany przez 
przeszkolonego w tym zakresie pracownika. 
8. Prace szczególnie niebezpieczne 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby odpowiedzialne 
za kierowanie tymi robotami. Ustali zakres robót, kolejność ich wykonywania oraz szczegółowe 
warunki BHP. 

9. Środki techniczne i organizacyjne na wypadek wystąpienia zagrożeń 
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, oddalić się od 
zagrożonego miejsca i poinformować inne osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia. Należy 
niezwłocznie powiadomić kierownika o zaistniałej sytuacji. W przypadku wypadku należy udzielić 
poszkodowanym pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. 
W razie pożaru powiadomić straż pożarną, przystąpić do akcji gaszenia przy użyciu podręcznego 
sprzętu gaśniczego, a po przyjeździe jednostki podporządkować się kierującemu akcją. Istniejące 
i 
projektowane drogi zapewniają dojazd straży pożarnej 
w razie zagrożenia. 
Roboty ziemne i budowlane prowadzone będą bez wyłączania ruchu. Miejsce prowadzenia robót 
powinno być zabezpieczone barierami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu oraz przy złej 
widoczności powinno być odpowiednio oświetlone, światła ostrzegawcze koloru czerwonego. Ze 
względu na istnienie podziemnego uzbrojenia terenu w miejscu inwestycji, zachodzi możliwość 
naruszenia istniejących przewodów podczas prac ziemnych. Z tego powodu należy zachować 
szczególną ostrożność podczas prac sprzętem mechanicznym. W rejonie przewidywanego 
uzbrojenia podziemnego (istniejącego i wykonywanego dla niniejszej inwestycji) roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 
Uzbrojenie podziemne będzie realizowane wg projektów branżowych. W razie wykonywania 
uzbrojenia równocześnie z budową należy zwrócić szczególną uwagę na pracę ludzi podczas 
równoległego używania maszyn budowlanych. 
Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca powinien 
zapewnić na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze strony użytkowników 
istniejących urządzeń podziemnych. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów 
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. 

10. Pozostałe zalecenia 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26.09.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. nr 69 poz. 1650) z późniejszymi 
zmianami. 
Roboty  ziemne   należy   prowadzić  zgodnie   z   Rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury z dnia   
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami. Roboty budowlane będą wynosiły 
powyżej 600 roboczogodzin. 
W związku z tym kierownik budowy powinien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY  
STADIONU MIEJSKIEGO W LIPSKU  

DZ. NR EWID: 847 
 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Umowa z Inwestorem 

 Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem 

 Mapa do celów projektowych 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Wizja lokalna 

 Projekt budowlano-wykonawczy 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr ewid. 847 przy ul. Soleckiej w 

Lipsku dla rozbudowy Stadionu Miejskiego.  

3. PODSTAWA PRAWNA  

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 

1496, 1669) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2017 r. poz. 

1332 i 1529) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) 

- USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej  

- PN-EN 13200-3:2006 „Obiekty widowiskowe. Część3: Elementy oddzielające. Wymagania". 

- PN-EN 13200-4:2006 „Obiekty widowiskowe. Część4: Siedziska. Właściwości wyrobu". 
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4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy Stadionu Miejskiego w Lipsku, woj. 

Mazowieckim, dz. nr ewid. 847 przy ul. Soleckiej. 

ELEMENTY PROJEKTOWANE WCHODZĄCE W ZAKRES OPRACOWANIA: 

 Budowa bieżni lekkoatletycznej, 

 Budowa oświetlenia dolnej i górnej płyty boiska odpowiadających wymaganiom PZPN 

dla rozgrywek klasy III Ligi, 

 Budowa automatycznego nawadniania górnej płyty boiska , 

 Budowa piłkochwytów górnej płyty boiska od strony północnej, 

 Rozbudowa zachodniej trybuny boiska głównego, 

 Remont ogrodzenia oddzielającego dolną płytę boiska od trybun, 

5. LOKALIZACJA ORAZ ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Przedmiotowa działka znajduje się w Lipsku, woj. mazowieckim. Na terenie znajdują się dwa boiska 

do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej. W połowie  2017 roku została poddana 

renowacji płyta dolna do piłki nożnej. Na działce znajduje się zieleń niska i wysoka. Teren, na 

którym zlokalizowana jest inwestycja porośnięty zielenią niską oraz drzewostanem. Od strony 

zachodniej znajduje się zabudowa jednorodzinna , droga publiczna ul. Solecka położona jest od 

strony południowej. Teren uzbrojony. Na działce znajduje się budynek wykorzystywany jako 

zaplecze utrzymania boisk oraz budynek techniczny.  Od ulicy Soleckiej do boiska głównego 

istnieje ciąg komunikacyjny i drogi pożarowe o nawierzchni utwardzonej. 

6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU i INSTALACJE 

Przedmiotowa działka posiada dostęp do wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej.  

7. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Działka objęta opracowaniem położona jest poza 

zasięgiem ochrony dóbr kultury ustanowionej przepisami odrębnymi jak również nie jest położona 

na terenie wpisanym do rejestru zabytków ani objętym ochroną konserwatorską. Przedmiotowej 

działki nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

kultury współczesnej. 

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Przedmiotowy teren nie leży w granicach terenów eksploatacji górniczej i nie dotyczą go związane 

z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu 

wynikające z przepisów odrębnych. 
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9. BILANS TERENU  

Powierzchnia całkowita działki 45 292,00 m2 

Projektowana nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej 3 697,9 m2 
Projektowana nawierzchnia utwardzona – chodniki  51,50 m2 
pow. boiska głównego do piłki nożnej wraz ze strefami wybiegu 7 208,00 m2 
pow. boiska treningowego do piłki nożnej wraz ze strefami wybiegu 7 208,00 m2 
pow. chodników, powierzchnie utwardzone 1 950,00 m2 
pow. istniejących budynków 224,00 m2 
pow. zieleni 24 953,60 m2 

 

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE, HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW 

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i 

nie będzie stanowić uciążliwości oraz zagrożeń dla użytkowników oraz dla zabudowy 

zlokalizowanej w sąsiedztwie. 

- Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o 

ochronie przyrody. Projektowane zamierzenia budowlane nie ingerują w istniejący 

drzewostan. 

- Realizowana inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby 

oraz stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, promieniowanie, czy 

zakłócenia elektryczne. 

- Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego. 

- Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

- Realizowana inwestycja nie będzie emitować nietypowych i uciążliwych zanieczyszczeń. 

- Odpady bytowe składowane będą w zamykanych pojemnikach na odpadki, 

zapewniających ich odpowiednie sortowanie wywożone na podstawie umowy z 

wyspecjalizowaną firmą. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadków stałych oraz układ 

komunikacyjny zapewniają jednostkom asenizacyjnym właściwy odbiór odpadów, a 

użytkownikom przebudowywanego obiektu wygodne użytkowanie (odległość od wejść 

jest mniejsza niż 80 m). 

- Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej i infrastruktury. 

- Inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w 

budynkach sąsiednich. 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

ROZBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LIPSKU  
DZ. NR EWID: 847 

W  C Z Ę Ś C I  A R C H I T E K T O N I C Z N E J  
 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PROGRAM UŻYTKOWY 

Na program użytkowy kompleksu składa się: 

 Przebudowa pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego z 400 metrową bieżnią 

6-torową. Stadion lekkoatletyczny spełnia wymagania PZPN dla stadionów III Ligi oraz 

wymagania PZLA i IAAF dla stadionów lekkoatletycznych kategorii VB.   

Projektowane urządzenia lekkoatletyczne stadionu: 

• dwuścieżkową, jedno kierunkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, 

• jedną rzutnie do pchnięcia kulą 

• jedno stanowisko do skoku wzwyż 

• rów z wodą 

 Budowa oświetlenia dolnej i górnej płyty boiska odpowiadających wymaganiom PZPN dla 

rozgrywek klasy III Ligi, 

 Budowa automatycznego nawadniania górnej płyty boiska treningowego, 

 Budowa piłkochwytów górnej płyty boiska treningowego, tj. od strony północnej, 

 Rozbudowa zachodniej trybuny boiska głównego, 

 Remont ogrodzenia oddzielającego dolną płytę boiska od trybun, 

 Budowę 6-torowej bieżni 100 m o nachyleniu 0,5 %  

 Wykonanie niezbędnej niwelacji terenu, nasypów, oskarpowania, 

 Wykonanie ciągów komunikacyjnych i placów z nawierzchnią z kostki betonowej, 

 Budowę z przebudową instalacji na terenie inwestycji, a mianowicie: 

• Wykonanie instalacji oświetlenia boisk piłkarskich oraz zasilania pompy i szafki 

sterującej system nawadniania. 

Bieżnię, trybuny oraz inne projektowane elementy należy wykonać na żwirowo-piaszczystym 

nasypie budowlanym, po usunięciu z jego podłoża ewentualnych gruntów wysadzinowych, 

nienośnych i nasypów niebudowlanych. Istniejące podłoże gruntowe należy zagęszczać przy 

zachowaniu optymalnej wilgotności, do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia. W razie 

braku możliwości dogęszczenia istniejącego podłoża gruntowego należy je dogęścić za pomocą 

pospółki lub wymienić na inne zagęszczalne podłoże. Ostatecznej klasyfikacji gruntów do 

wymiany dokona nadzór geologiczny. 
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W trakcie prac wodę opadową należy bezwzględnie odprowadzić poza obręb wykopów, tak aby 

nie spowodowała uplastycznienia gruntów spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegną 

uplastycznieniu, to należy je wówczas wybrać, a w ich miejsce ułożyć chudy beton. 

PROJEKTOWANE ELEMENTY ROZBUDOWY STADIONY MIEJSKIEGO W LIPSKU  

2. PROJEKTOWANA BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA  

Zaprojektowano bieżnię o długości 400 m z sześcioma torami okólnymi i sześcioma torami prostymi 

do biegów sprinterskich. Szerokość toru wynosi 1,22 m. Tor wytyczony jest liniami koloru białego i 

szerokości 5 cm. Boczne nachylenie bieżni do wewnątrz wynosi 0,5%. 

W odległości 1,0 m od skraju projektowanej bieżni nie mogą znajdować się żadne stałe elementy 

tj. ogrodzenie, słupy itp. Przed wejściami na bieżnię należy ułożyć wycieraczki z trawy syntetycznej 

przymocowane do podłoża. Przy wykonywaniu bieżni z urządzeniami lekkoatletycznymi należy 

posiłkować się wytycznymi PZLA. 

Malowane linie oraz znaczniki bieżni wykonać zgodnie z przepisami PLZA.  

Należy zastosować następujące kolory dla zaznaczenia miejsc ustawienia płotków na 

poszczególnych dystansach: 

- kolor żółty -100 m przez płotki K - seniorki, juniorki, juniorki młodsze, 

- kolor czerwony -100 m przez płotki K - młodziczki, 

- kolor niebieski -110 m przez płotki M - seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, 

- kolor biały -110 m przez płotki - młodzicy. 

- kolor zielony - 300 i 400 m przez płotki K i M - seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi. 

2.1. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI: 

2.1.1. NAWIERZCHNIA BIEŻNI – WARSTWY PRZEKROJOWE 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy minimum 13mm, na 

podkładzie przepuszczalnym dla wody typu ET jako mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu 

gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym o grubości 35 mm. 

Nawierzchnia winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służyć do pokrywania 

nawierzchni bieżni lekkoatletycznych oraz konkurencji technicznych zawodów. 

 Wierzchnia warstwa użytkowa pokryta jest metodą wysokociśnieniowego natrysku 2 mm 

systemem poliuretanowym wypełnionym drobnej frakcji granulatem EPDM.  

 Nawierzchnia nośna stanowi mata z granulatu gumowego SBR grubości 11 mm, układana 

maszynowo na podbudowie z przepuszczalnego podkładu elastycznego typu ET. 

 Podbudowa elastyczna  typu  ET –  mieszanina kruszywa  kwarcowego  i  granulatu  

gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym grubości 35mm. Składa się ona z granulatu 

gumowego o granulacji 1-4 mm , połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym 

z żwirem kwarcowym.  

Warstwa nośna i podbudowa elastyczna układana mechanicznie, bezspoinowo, przy 
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pomocy rozkładarki. Masy granulatów gumowych mieszamy z systemem poliuretanowym (PU) w 

mikserze, w stosunku wagowym wg. wytycznych wybranego producenta.  

Kolorystyka bieżni w kolorze czerwonym - ceglastym.  

Linie koloru białego malowane farbą poliuretanową metodą natryskową.  

Bieżnia wykonana ze spadkiem poprzecznym o wartości max 0,5 % w stronę murawy.  

UWAGA: 

Na ostatnich 13 metrach rozbiegu do trójskoku  należy wykonać nawierzchnię poliuretanową o 

grubości min. 20 mm. Pogrubioną nawierzchnię gr. 20 mm należy również wykonać przed 

zeskokiem wzwyż w polach 3x12,95 m w odległości 4 m. 

Na zanurzonej pod wodą części rowu należy wykonać nawierzchnię poliuretanową gr. 25 mm. 

Miejsca pogrubień zaznaczono na rysunkach. 

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 

Tabela 1 

Grubość minimalna 13 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 0,55-0,81 Mpa 

Wydłużenie 44-63% 

Współczynnik tarcia 0,50-0,55 

Odkształcenie pionowe 23 °C 1.7-1.9 

Amortyzacja w temp. 23°C 36-38 

Tabela 2 

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 110-119,5 
Współczynnik tarcia kinetycznego: 
- nawierzchnia sucha (min. - max.) 
- nawierzchnia mokra (min. - max.) 

0,35-0,37 
0,30-0,35 

Twardość Shore'a typ A. 45-55 
Odporność na zmienne cykle 
hydrometryczne: 
- zmiana masy po badaniu (%) 
- zmiana wytrzymałości na rozciąganie 
(%) 
- zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%) 

spadek masy o max. 
0,6 wzrost o min. 8,8 
wzrost o min. 16,5 

Ścieralność aparatem Stuttgart (mm) max. 0,4 
Odporność na uderzenie: 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 
- wygląd powierzchni po badaniu 

715+/-65 
brak śladów 
zniszczenia 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 

związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 

Tabela 3 

parametr wartości w mg/l 

DOC - po 48 godzinach <7,5 

ołów (Pb) < 0,005 
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kadm (Cd) < 0,0005 

chrom (Cr) < 0,005 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) < 0,0002 

cynk(Zn) <1,1 

cyna (Sn) < 0,005 

Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych. 

Wykaz dokumentów do nawierzchni: 

- Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię, kompletny 

raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu 

produktowego IAAF, potwierdzający wymagane określone w tabeli nr 1 parametry, 

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający 

pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry. 

- Atest Higieniczny PZH lub równoważny, 

- Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane 

przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane 

minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych powyżej w tabeli 3. 

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, 

- Autoryzacja producenta systemu wystawiona dla wykonawcy upoważniająca do instalacji 

konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem 

gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię, 

- Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,. 

- Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać 

wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych 

przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).  

2.1.2 PODBUDOWA MINERALNA POD NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI – WARSTWY PRZEKROJOWE 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (WARSTWY PODANE OD SPODU): 

- koryto (grunt rodzimy) 

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do ld = 0,5 

- geowłóknina F200 

- podsypka piaskowa - warstwa rozsączająca o gr. 15 cm, zagęszczonego do ls ≥ 0,9, 

- warstwa kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5mm  zagęszczona mechaniczne 

do Is ≥ 0,9 gr. 15cm, 

- miał mineralny frakcji 0-4mm, mieszanka drobno granulowana o wskaźniku  

piaskowym > 65% gr. 4,0 cm 

- nawierzchnia bieżni 
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Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu. 

2.1.3 SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI 

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 

Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego 

zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać 

zabrudzeń olejem i innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie 

dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, 

pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu 

na nośność podbudowy. 

UWAGA! 

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 

przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 

zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

2.1.4 WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C 

od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

2.1.5 ODWODNIENIE BIEŻNI 

Nie wykonuje się odwodnienia bieżni, woda opadowa poprzez spadki poprzeczne 0,5 % 

odprowadzana będzie na teren płyty boiska. 

2.1.6 MALOWANIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 

Zasady wyznaczania miejsc startu i malowania odpowiednich linii na bieżni dla konkurencji 
biegowych, z uwzględnieniem tych konkurencji oraz skoków i rzutów przedstawiono w projekcie 
wykonawczym.  

2.1.7 URZĄDZENIA SPORTOWE 

SKOK WZWYŻ 

Lokalizacja zeskoku wzwyż w północnym zakolu, jak na rysunku A-1. Rozbieg skoku wzwyż 

o promieniu R=15,0 m, ze spadkiem 0,5% jak na rysunku nr A-3. 
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Zeskok 6,0 x 4,0 x 0,7m, wyczynowy. Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok 6x4x0,7m. Stelaż 

modułowy pod zeskok. Stojak aluminiowy, teleskopowy. Poprzeczka wyczynowa, 4,0 m. 

Przymiar do skoku w wzwyż, aluminiowy, teleskopowy, pomiar do 2,5 m. 

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU 

Zaprojektowano dwuścieżkową, jednostronną skocznię do skoku w dal i trójskoku. Długość 

całkowita rozbiegu wynosi 53,0 m, szerokość 1,22 m. Rozbieg wyznaczony liniami białymi szerokości 

5cm. Nachylenie boczne rozbiegu wynosi do 0,5%. Belki odbiciowe (linie odbicia) znajdują się w 

odległości 2m dla skoczni do skoku w dal, 11,0 m dla trójskoku kobiet i 13,0 m dla trójskoku 

mężczyzn, mierząc od bliższej krawędzi zeskoczni. Zeskocznia długości 8m i szerokości 4,02m, 

wypełniona piaskiem płukanym drobnoziarnistym do głębokości min. 50cm. Zeskocznia 

ograniczona jest krawężnikiem 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej. Belka odbiciowa 

wykonana ze sklejki wodoodpornej montowana w ramie stalowej, ocynkowanej. Listwa 

wyczynowa z plasteliną i listwa treningowa ze sklejki wodoodpornej, malowanej. Belki należy 

odwodnić. Zastosować belki 1220x300x100 wyczynowe. Pokrywy maskujące do belek, o konstrukcji 

ze stali ocynkowanej. Rysunek nr A-8 przedstawia szczegół skoczni do skoku w dal i trójskoku. 

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ 

Projektuje się jedno stanowisko do pchnięcia kulą na zakolu południowym oraz jedno stanowisko 

treningowe zlokalizowane na nawierzchni trawiastej. Sektor rzutów stanowi wycinek koła o 

promieniu 20,0 m i kącie 34,92°, zlokalizowany jest na południowym półkolu stadionu. 

Nawierzchnia koła do pchnięcia kulą wykonana z betonu B20 gr. 20cm, zatarta na gładko, 

zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo siatką stalową o oczku 10x10cm, 

stal A-III, 34GS. Koło do pchnięcia kulą, śr. 2135 mm, stal ocynkowana, malowana od wewnątrz na 

kolor biały. Projektowana głębokość koła powinna znajdować się 14-26mm poniżej poziomu 

górnej krawędzi obręczy koła. Koło zaleca się odwodnić. Próg powinien mieć wymiary: szerokość 

od 11,2cm do 30cm, z cięciwą o rozmiarze 1,21m, o promieniu łuku takim samym jak koło i 

wysokość 10cm, w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła. Próg do pchnięcia kulą w 

kształcie łuku, pomalowany na biało. Próg stalowo - drewniany, wyczynowy. Wewnętrzna krawędź 

powinna pokrywać się z wewnętrzną krawędzią obręczy koła. Próg należy przytwierdzić do 

podłoża i umieścić centrycznie względem linii sektorów rzutów. Trwale należy oznaczyć środek 

koła betonowego. Sektor rzutów ograniczony taśmami liniowymi z tworzywa sztucznego. Linie na 

wydzielające sektor rzutów szer. 5,0cm w kolorze białym montowane na stałe. 

RÓW Z WODĄ 

Głębokość rowu, po wykończeniu względem nawierzchni bieżni – 50 cm. Rów wykonany z 

systemowych murów oporowych. Dno z płyty żelbetowej. Płyta wykonana ze spadkiem, 120 cm 

dna płaskie. Podbudowa pod ściany oporowe i pod płytę denną należy wykonać wg. rysunku A-

10. Ściany oporowe, systemowe, prefabrykowane. System prefabrykatów dedykowany dla 
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lekkoatletycznych rowów z wodą. Prefabrykaty wykonane z wodoodpornego betonu lub 

plimerobetonu. Górna krawędź ścianek zabezpieczona elastyczną, białą nakładką wykonaną z 

gumy lub tworzywa sztucznego. Płyta denna, żelbetowa, wylewana na miejscu. dolny odcinek 

szerokości 120 cm poziomy, reszta ze spadkiem. Płyta musi być tak wykonana aby zapewnić 

płynne (bez progów) przełamanie nawierzchni poliuretanowej. Płyta grubości 12 cm z betonu 

klasy C20/25. Beton z dodatkami uszczelniającymi i mrozodpornymi. Zbrojenie dołem, siatką z 

prętów ze stali gatunku St3SY-b-500 Ø 10 mm. styk płyty ze ścianami musi być szczelny – należy 

zastosować taśmę uszczelniającą. Odwodnienie rowu z wodą odwadniany będzie do studni 

odwadniającej prefabrykowanej betonowej, dno stanowi warstwa żwiru odsączającego. Odpływ 

umieszczony bocznej ścianie muru oporowego, w najniższym miejscu. Wpust zabezpieczony 

demontowalną siatką zabezpieczającą przed dostaniem się liści i innych nieczystości. Siatka 

powinna zabezpieczać instalację również przed gryzoniami. Siatka wykonana ze stali nierdzewnej. 

W studzience chłonnej należy zainstalować zasuwę do spuszczania wody. Nawierzchnia dna rowu 

wykończone nawierzchnią poliuretanową, identyczną jak bieżnia.  Pokrywa jako przykrycie rów 

chroniącą przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. 

Materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV. Powłoka 

powinna być wyposażona w obciążniki zabezpieczające przed porwaniem przez wiatr. Kolor 

plandeki w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru bieżni (np. niebieskim). Przeszkoda stała do 

rowu z wodą o dł. 3,66 m przeznaczona do rowu z wodą z regulacją wys.: 762 i 914. Belka z drewna 

wielowarstwowego umieszczona na podporach teleskopowych z systemem regulacji wysokości, 

teleskopy wyposażone w gumowe fartuchy chroniące przed wilgocią. Przeszkoda na stałe 

zamocowana w bieżni za pomocą betonowego fundamentu. Wodę do rowu na czas zawodów 

zapewnia organizator. 

Urządzenia wykonać zgodnie z rysunkami oraz zgodnie z wymaganiami IAAF i PZLA. Docelowo 

bieżnię należy wyposażyć sprzęt sportowy niezbędny do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych 

zgodnie z wymogami PZLA. 

2.1.8 REMONT BARIERKI OCHRONNEJ BOISKA GŁÓWNEGO  ROZDZIELAJĄCA BOISKO OD 

KIBICÓW 

Istniejące ogrodzenie należy zdemontować, podmurówkę należy rozebrać i zutylizować poprzez 

gminne wysypisko.   

Projektowana barierka ochronna wraz z bramą i furtkami realizować jako element systemowy 

wybranego producenta o wysokości  nie mniejszej h=1,20 m. W projekcie przyjęto rozwiązanie:  

- Wysokość poręczy - 125 cm  

- Przęsło długość 2,43 m 

Furtka jednoskrzydłowa (szt. 2) - rama z profili zamkniętych 60x40x3mm. Szerokość 1,25 m, 

wysokość skrzydła 1,25 m, wysokość całkowita furtki 1,30 m. Wypełnienie z profili zamkniętych 

20x20x2 mm, słupek 60x40x2mm, długość 1,90 m. Całość należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
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poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze żółtym, RAL-1018. Słupki osadzić 

w betonowych wylewanych fundamentach o wymiarach 35x35cm i głębokości 85cm.  

Furtka dwuskrzydłowa (szt. 4) - rama z profili zamkniętych 60x40x3mm. Szerokość 2,10 m, wysokość 

skrzydła 1,25 m, wysokość całkowita furtki 1,30 m. Wypełnienie z profili zamkniętych 20x20x2 mm, 

słupek 60x40x2mm, długość 1,90 m. Całość należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze żółtym, RAL-1018. Słupki osadzić w 

betonowych wylewanych fundamentach o wymiarach 35x35cm i głębokości 85cm. 

Brama dwuskrzydłowa (szt. 1) - rama z profili zamkniętych 60x40x3mm. Szerokość 6,02 m, wysokość 

skrzydła 1,25 m, wysokość całkowita 1,30 m. Wypełnienie z profili zamkniętych 20x20x2 mm, Słupek 

100x100x3mm, długość 1,90 m. Zastrzał Całość należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze żółtym, RAL-1018. Słupki osadzić w 

betonowych wylewanych fundamentach o wymiarach 35x35cm i głębokości 85cm. 

Dokładne wymiary ogrodzenia sprawdzić na budowie. 

2.1.9 TRAWNIKI DO UZUPEŁNIENIA  

Po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych teren przewidziany w projekcie pod zieleń 

należy przygotować założenia trawników. W pierwszej kolejności należy go oczyścić z resztek 

budowlanych gruzu, kamieni i śmieci. Zebrane zanieczyszczenia złożyć w pryzmy, a następnie 

wywieźć z terenu budowy. Należy przywiązać szczególną uwagę przy uzupełnianiu nawierzchni 

wegetacyjnej w obrębie bieżni lekkoatletycznej. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie nowo 

wykonanej nawierzchni bieżni.  

3. REMONT ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY ZACHODNIEJ 

Istniejącą trybuną zachodnią stadionu miejskiego należy poddać renowacji, a następnie 

rozbudować.  

Tynk ściany frontowej i część ścian bocznych przy schodach trybuny (przy ciągu komunikacyjnym), 

należy skuć i wykonać nowy tynk renowacyjny zewnętrzny odporny na działanie warunków 

atmosferycznych. Tynk renowacyjny wykonany w postaci trzech warstw: obrzutki  gr. do 0,5 cm, 

tynk renowacyjny pierwsza warstwa gr. od 1,0 do 1,5 cm, a następnie druga warstwa gr. od 1,0 do 

1,5 cm.  Tynk renowacyjny należy wykonać wg. wytycznych WTA 2-9-04. Po zakończeniu prac 

tynkarskich powierzchnię stopni i podestów trybuny należy odmalować w kolorze szarym. Farby 

przeznaczone do malowania powierzchni betonowych w zastosowaniu do elementów 

zewnętrznych. Należy zastosować systemowe rozwiązanie do malowania betonu na zewnątrz na 

bazie podkładu żywic epoksydowych i wysoko wytrzymałej posadzki poliuretanowej.  

Istniejącą barierkę należy wymienić na nową barierkę to 1,10 m, zabezpieczoną antykorozyjnie 

poprzeć ocynk ogniowy i malowanie proszkowe w kolorze szarym.  

Przed przystąpieniem prac renowacyjnych istniejące siedziska z tworzyw sztucznych należy 

zdemontować, tak aby nie doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych a następnie po 

zakończeniu prac malarskich należy zamontować istniejące siedziska. W czasie prac 
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demontażowych siedzisk niedopuszczalne jest montaż uszkodzonych siedzisk. Takie siedziska 

należy wymienić na nowe.  

4. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA TRYBUNY ZACHODNIEJ 

Istniejąca trybuna zachodnia stadionu miejskiego zostanie rozbudowana po obu stronach. 

Szerokość rozbudowy każdej z trybun wynosi 5,30 m, ilość rzędów wynosi 12, na jednej 

projektowanej trybunie miejsc będzie 120, co daje łącznie sumę miejsc 240 przy obydwu 

trybunach. Trybuna niezadaszona. Funkcjonalno-użytkowe rozwiązanie projektowanej trybuny 

dostosowane jest do istniejącej trybuny i systemu komunikacyjnego, tj. do istniejących schodów 

komunikacyjnych. Projektowane rozwiązanie dostosowuje się do zadanego układu 

przestrzennego. Konstrukcja trybuny monolityczna, żelbetowa wykonana na placu budowy. 

Wszystkie wytyczne i opis według rysunków konstrukcyjnych.  

Nawierzchnie poziome projektowanej trybuny wykonać ze spadkiem w celu odprowadzenia 

wody opadowej. Powierzchnia stopni i podestów trybuny należy pomalować na kolor szary. Farby 

przeznaczone do malowania powierzchni betonowych w zastosowaniu do elementów 

zewnętrznych. Należy zastosować systemowe rozwiązanie do malowania betonu na zewnątrz na 

bazie podkładu żywic epoksydowych i wysoko wytrzymałej posadzki poliuretanowej. Powierzchnia 

stopni wykonać jako antypoślizgową.  

Od strony skarpy zabezpieczyć  trybunę barierka wysokości 1,10 m, zabezpieczoną antykorozyjnie 

poprzeć ocynk ogniowy i malowanie proszkowe w kolorze szarym.  

Siedziska kubełkowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 

5. BOISKO TRENINGOWE – ELEMENTY PROJEKTOWANE  

5.1. PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY 

Dwa komplety piłkochwytów usytuowanych za bramkami piłkarskimi w odległości 4 m od bramek. 

Każdy piłkochwyt wysokości 6,00 m i długości 60,00 m za bramką oraz 9,0m wzdłuż dłuższego w 

każdym narożniku boiska. Wykonany z siatki bezwęzłowej polipropylenowej. Siatka rozwieszona na 

aluminiowych słupach nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy rozmieszczone w 

rozstawie osiowym co 3,00m. Słupy mocowane w zafundamentowanych tulejach. 

• Siatka 

Siatka bezwęzłowa, polipropylenowa, wielkość oczka 10 x 10 cm, grubość splotu linki 5 mm. Kolor 

zielony. Obszycie wzmacniające na brzegach. Grubość splotu linki nie wymaga wzmocnienia w 

miejscach mocowania do słupa. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. 

Musi posiadać świadectwo niepalności oraz być obojętna fizjologicznie (atest PZH). 

• Słupy 

Słupy nośne aluminiowe malowane proszkowo o całkowitej długości 6,70 m, wysokość po 

zamontowaniu w tulejach 6 m nad płytą boiska. Słupy wykonane z profilu aluminiowego, 

wyciskanego. Wymiar zewnętrzny słupa 80x80mm, grubość ścianki profilu minimum 3 mm. Słup 

posiada specjalne użebrowania wewnętrzne wzmacniające profil pod kątem wytrzymałości oraz 
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sztywności. Wzdłuż osi jednego boku, słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który 

umożliwia mocowanie do niego siatek piłkochwytów za pomocą haczyków PP. Słup lakierowany 

proszkowo na kolor zielony. 

• Tuleje montażowe 

Tuleje wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90x90 mm, grubość ścianki 3 mm, długość 

70cm. Tuleje cynkowane ogniowo. Tuleje fundamentowane w podłożu: wielkość stopy 

fundamentowej to min. 50 x 50 cm, głębokość poniżej strefy przemarzania. beton klasy min. 

C20/25, zbrojony (4 pręty 012 stal AIII, strzemiona 06 co 15 cm, stal A0). 

• Zastrzał 

Zastrzał wykonany z profilu kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3 mm, cynkowany ogniowo, 

malowany proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzał mocowany do słupa skrajnego na 

wysokości ok. 5,5m; z drugiej do tulei słupa sąsiedniego. Zastrzał zabezpiecza skrajne słupy przed 

ugięciem. 

• Akcesoria montażowe 
 

- linki stalowe cynkowane 0 3 mm 

- karabińczyki stalowe mocujące siatki do linek (3 szt./mb) 

- haczyki z tworzywa PP mocujące siatki do słupów w pionie (3 szt./mb) 

- śruby rzymskie do naprężania linek stalowych 

- przelotki i śruby montażowe 

Uwagi montażowe: 

- zawieszenie siatek do 2 linek stalowych naciągniętych śrubami rzymskimi, rozpiętych 

poziomo na górze i na dole piłkochwytu; 

- karabińczyki, zwłaszcza dolne, trudne do odpięcia; 

- siatka nie powinna luźno zwisać, powinna być naciągnięta we wszystkich 

kierunkach; 

- montaż przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub według 

jego instrukcji montażu. 

5.2.  SYSTEM NAWADNIANIA PŁYTY BOISKA GÓRNEGO - TRENINGOWEGO 

5.2.1. ZBIORNIK PREFABRYKOWANY BEZODPŁYWOWY POJ. 10 m3 NA GROMADZENIE WODY 

DO SYSTEMU NAWADNIANIA 

Projektuje się prefabrykowany zbiornik betonowy o poj. 10 m3 na gromadzenie wody do systemu 

nawadniania. Zbiornik na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 3,0 x 2,4 m i wysokości 

1,85m. Zbiornik z dnem i ścianami szczelnymi przykryty pokrywą z możliwością dostępu do komory 

zbiornika zabezpieczona włazem betonowym. W zbiorniku na dnie zamontowana będzie pompa 

głębinowa o wydajności 14 m3/h. Wierzch górnej płyty zbiornika w stosunku do terenu będzie 

obniżony o 5 cm, w celu położenia warstwy ziemi żyznej aby zamaskować zbiornik.  

Projekt posadowienia zbiornika szczelny wód do nawadniania boiska treningowego 

wykonać szczegółowych wytycznych producenta wybranego zbiornika. 
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5.2.2 UKŁAD ZRASZACZY 

Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory co umożliwia brak konieczności montażu 

dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie płyty boiska. Dla całkowitego i równomiernego 

nawodnienia boiska wystarczy zamontować 12 zraszaczy. Zaproponowane zraszacze posiadają 

solidną i odporną na mechaniczne uszkodzenie budowę: mosiądz, stal nierdzewna, 

wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem szklanym w połączeniu ze stalową, ogniowo cynkowaną 

obudową. Do doboru zastosowano przykładowe rozwiązania systemowe.  

Zestawienie materiałów: 

• zraszacze wynurzane 2 sztuki, o kołowym obszarze zraszania, wraz z donicą do trawy 
naturalnej  - zamontować w centralnej części płyty boiska wg. schematu. 
Parametry pracy: - promień R należy dostosować w celu pokrycia pola powierzchni - max 
zużycie wody Q = 12 m3/h 

• zraszacze wynurzane 10 sztuk, o regulowanym obszarze zraszania Parametry pracy: - 
promień R =24m - zużycie wody Q = 9 m3/h 

OPIS PRACY SYSTEMU 

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE 63 PN10 z projektowanego zbiornika 

bezodpływowego o poj. 10 m3.  Każdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawór, do którego 

doprowadzony jest również przewód sterujący. Do sterowania układem zastosować sterownik. 

Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa 

się w cyklach, zraszacze pracują pojedynczo. Zraszacze połączone są ze sterownikiem 

przewodem YKY 3x1.5mm2. Przewody elektryczne zainstalować w wykopach obok rur. 

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku 

wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. Dla opróżniania systemu z wody przed 

okresem zimowym, stosuje się przedmuchiwanie instalacji za pomocą sprężarki, którą 

zamontować do wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie tłocznej pompy. W 

czasie normalnej eksploatacji płyty boiska system pracuje przez około 5 godzin, co dwa do trzech 

dni. Pięciogodzinna praca systemu dostarcza około 10 mm opadu wody na całej płycie. Wg 

normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodę dla trawy na boisku wynosi 3 mm. Jednak ze 

względu na system korzeniowy trawy zaleca się zmniejszenie częstotliwości podlewania i 

zwiększenia jednorazowej dawki. 

5.2.3 WODA DO ZASILANIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

Woda zasilająca zbiornik bezodpływowy doprowadzona będzie ze studni głębinowej wg. 

odrębnego opracowania. 

5.3 ZASILANIE ELEKTRYCZNE SYSTEMU ZRASZACZY – wg. projektu elektrycznego. 

5.4 PROJEKTOWANE WIATY ZADASZONE Z SIEDZISKAMI DLA 12 ZAWONIKÓW DLA PŁYTY 

BOISKA GÓRNEGO – TRENINGOWEGO  

Przy boisku głównym do gry w piłkę nożną należy zamontować dwie systemowe wiaty / kabiny 

zadaszone dla zawodników mieszczące dwanaście miejsc siedzących. Kabiny montować 

zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Kabiny wkomponowano  w części w istniejące 
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skarpy, w miejscu usytuowania kabin skarpy należy wyprofilować. Kabiny sytuować zgodnie z rys 

2 Projektem Zagospodarowania Terenu.  

6. RODZAJ I ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

Projektowana rozbudowa stadionu miejskiego w Lipsku nie znajdują się na terenach z utworzonych 

obszarów ograniczonego użytkowania, z ustalonych warunków korzystania z obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych, z ustanowionych stref ochronnych ujęć wody, z 

ustanowionych form ochrony przyrody. Inwestycja w związku z położeniem terenu znajduje się 

poza obszarami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkowego oraz dóbr kultury współczesnej. 

Projektowane obiekty nie pozbawiają osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej, nie pozbawiają dostępu do światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powodują uciążliwości hałasem, wibracjami, 

zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem. Boiska nie zanieczyszczają powietrza, wody i 

gleby. Teren inwestycji położony poza granicami ochrony obiektów budowlanych na terenach 

górniczych, granicami obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i narażonych na 

osuwanie się mas ziemnych. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Z terenu robót należy usunąć ziemię pod założone warstwy konstrukcyjne. Odspojony grunt 

przeznaczony na odkład i gruz należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Przyjęto 

odległość wywozu około 10 km. Po usunięciu zbędnego gruntu i gruzu należy wykonać wszystkie 

prace związane z uzbrojeniem podziemnym wg odrębnych dokumentacji. Wszystkie prace ziemne 

związane z niwelacją i ukształtowaniem terenu należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

Nasypy układać i zagęszczać warstwami grubości 20 cm. Zagęszczenie każdej warstwy nasypu 

kontrolować zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Każda warstwa nasypu powinna być 

zagęszczona mechanicznie i odebrana przez geotechnika z udokumentowaniem w dzienniku 

budowy. Po wykonaniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym można przystąpić 

do uformowania podłoża gruntowego do wartości rzędnych wg przekrojów poprzecznych. 

Wskaźnik zagęszczenia w wykopach powinien wynosić Id=1,00. Po zagęszczeniu nasypu (Id = 1,00) 

rozpocząć układanie warstw konstrukcyjnych odpowiednio je zagęszczają. 

 

OPRACOWAŁ: PROJEKTOWAŁ: 
mgr inż. KAMIL RYBIŃSKI mgr inż. arch. JACEK KAPUSTA  

nr upr.: UAN-II-K-8386/137/86 
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WYPOSAŻENIE TECHNICZNE OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO W 
URZĄDZENIA I SPRZĘT DO ORGANIZOWANIA ZAWODÓW 

LEKKOATLETYCZNYCH 
 
Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, 
pomiarowy i pomocniczy 

Jedn. 
miary ilość Uwagi 

KONKURENCJE BIEGOWE I CHÓD SPORTOWY    
Chronometr z drukarką- zestaw kpl. 1  
Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 12  
Tablica informacyjna kasetowa  -  
(nr zawodnika, nr serii, wynik) 

szt. 1 min. 6-cyfrowa 

Tablica do liczenia okrążeń kasetowa szt. 1 min. 2-cyfrowa 
Pistolet startowy 
Nabój startowy dymny (minimum) 

szt. 3 
150 

 

Blok startowy szt. 12  
Wiatromierz mechaniczny (na statywie) kpl. 1  
Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza szt. 1 min. 2-cyfrowa 
Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia szt. 1  
Pałeczka sztafetowa szt. 12 8 kolorów 
Skrzynki z numerami torów 1- 6 z możliwością 
sygnalizacji falstartów 

kpl. 1 
 

Podium dla startera szt. 1  
Mikrofon dla startera (nagłośnienie dla startera) szt. 1  
Przewód na bębnie (min. 150 m) szt. 1  
Płotek do biegu przez płotki szt. 100 5 wysokości 
Przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 dł.5,00 m szt. 4 z regulacją wysokości 
Pachołek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 40 wys. 0,32 m 
Chorągiewka zielona na drzewcu szt. 2 wys.1,5m- linia zejścia 
Chorągiewka żółta na drzewcu szt. 3 wys. 1,5 m - 

międzyczasy 
Tabliczki dla sędziów chodu (znak < i ~~) kpl. 4  
Tablica do informowania zawodników o liczbie 
czerwonych kartek w chodzie sportowym 

szt. 1 
 

Krzesełko turystyczne składane szt. 8  
Koszyk na ubiór zawodnika szt. 8  
Słupek wysokości 1,40 m; 2 cm x 18 cm (kolor biały) szt. 2 na przedłużeniu linii 

mety 
Słupek 5 x 5 cm szt. 12 przed linią zejścia 
Ławka dla zawodników (niska) szt. 6 miejsca startów 
Stolik sędziowski szt. 2 komisja biegowa + 

wiatromierz 
Krzesło z oparciem szt. 3 komisja biegowa + 

wiatromierz 
Parasol ogrodowy (składany) szt. 2  
Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 3  
Chorągiewka sędziowska - biała i żółta kpl. 10 sędziowie torowi 
Chorągiewka sędziowska - biała szt. 2 asystent startera 
Schodki dla sędziów mierzących czas i celowniczych kpl. 1  
SKOK WZWYŻ 
Stojaki wyczynowe do skoku wzwyż kpl. 1 wys. 2,50 m 
Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż - 6,00 m x 4,00 m x 
0,70 m kpl. 1 
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Zeskok treningowy do skoku wzwyż - 6,00 m x 4,00 m x 
0,70 m 

kpl. 1 
 

Pokrowce na zeskoki szt. 1 na zeskok 
Poprzeczka do skoku wzwyż szt.  z włókna szklanego 
Stelaż pod zeskok z wózkiem transportowym szt. 1  
Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m szt. 1  
Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 dł. minimum 20 m 
Tablica informacyjna kasetowa (nr próby, wysokość, nr 
zawodnika) 

szt. 1 min. 2-rzędowa 

Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 10 różne kształty 
Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1  
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu 
próby) 

szt. 1  

Ławka dla zawodników (niska) szt.   
Stolik sędziowski szt. 1  
Krzesło z oparciem szt.   
Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 komisja + zawodnicy 
Krzesełko turystyczne składane kpl.   
Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskaż. kier. wiatru 
Walec z gąbką do osuszania rozbiegu szt. 1  
Pachołek do zamykania skoczni szt. 1  
SKOK W DAL I TRÓJSKOK 
Belka wyczynowa do skoku w dal i trójskoku szt. 3 liczba zależna od 

liczby skoczni 
Pokrywy zabezpieczające do ramy belki szt. 3 na każdą belkę 
Listwa wypełniająca belkę (tzw. zaślepka) szt. 3  
Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m szt. 1 lub z włókna szklanego 
Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 min. 20 m 
Tablica informacyjna kasetowa (nr kolejki, nr zawodnika, 
wynik) 

szt. 1* obrotowa min. 2-
rzędowa 

Wiatromierz elektroniczny - ultradźwiękowy lub 
mechaniczny (na statywie) 

szt. 1* 
 

Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku szt. 1 długości min. 3 m 
Listwa do plasteliny szt. 2  
Plastelina szkolna (minimum) opak. 5  
Znacznik do zaznaczania śladu szt. 2  
Urządzenie do wyrównywania piasku (niwelator) szt. 2  
Wyprofilowana szpachelka metalowa szerokości 60 mm szt. 1  

Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 
do wskazywania 
kierunku wiatru 

Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt. 12 z szpilką do tworzywa 
Ławka dla zawodników (niska) szt. 2  
Stolik sędziowski szt. 1  
Krzesło z oparciem szt. 2  

Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 
komisja + 
wiatromierz+ 
zawodnicy 

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1  
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu 
próby) 

szt. 1  

Pachołek do zamykania skoczni szt. 1  
Znaczniki do oznaczenia położenia belki (w formie 
daszku) 

szt. 2  



 
 
 

str. 28 
 

 
 
 

Taśma parciana biała szer. 5 cm (dł. 10 m) do 
ograniczenia szerokości zeskoczni 

szt. 1 
 

PCHNIĘCIE KULĄ (na każdą rzutnię) 
Próg wyczynowy do pchnięcia kulą szt. 1  
Koło do pchnięcia kulą (obręcz metalowa) szt. 1  
Tablica informacyjna kasetowa - (nr próby, nr 
zawodnika, odległość) 

szt. 1* min. 2-rzędowa 

Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (3-4 średnice - po 2-3 
sztuki)  
 
Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 
sztuki) 
 
Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 
sztuki)  
 
Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 
sztuki) 
 
Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 
sztuki) 

szt. 8 
 
 
8 
 
8 
 
8 
 
6 

różne 0-110-130 
mm  
 
różne 0 - 105-125 
mm  
 
różne 0-100-120 
mm  
 
różne 0-95-110 
mm  
 
różne 0-85-110 
mm 

Stojak na kule (pojemność 10 kul) szt. 1  
Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m szt. 1 lub z włókna szklanego 
Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1  
Chorągiewka sędziowska żółta w sektorze szt. 1  
Chorągiewka metalowa na szpilce szt. 2  
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu 
próby) 

szt. 1  

Taśma parciana biała szerokości 5 cm do wyznaczenia 
sektora rzutów i łuków 

m. 120 
 

Gwoździe do zamocowania taśmy sektora szt. 50  
Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 
rzutów (na granicy strefy zagrożenia) 

m 80 
 

Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. 16 z „oczkiem" 
Znaczniki odległościowe co 1 m (15 m - 22 m) - komplet 
8 sztuk 

Kpl 1 
 

Znaczniki metalowe z numerami (od 1-15) kpl. 1  
Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1  
Szczotka do czyszczenia koła szt. 1  
Znacznik do zaznaczania śladu szt. 1  
Pachołek do zamykania rzutni szt. 1  
Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru długości 0,8 m szt. 1  
Ścierka do wycierania sprzętu szt.   
Szczotka kortowa do nawierzchni szt. 1 do wyrównywania 
Wycieraczka do obuwia szt. 1  
Ławka dla zawodników (niska) szt. 1  
Stolik sędziowski szt. 1  
Krzesło z oparciem szt.   
Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 komisja + zawodnicy 
SPRZĘT POMOCNICZY 

Zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego w tym: szt. 1 
przy braku 
zestawu nw. 
urządzenia 

Waga elektroniczna nośność 10 kg szt. 1  
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Suwmiarki o długości szczęk 10 cm-12 cm do 
sprawdzania średnicy kuli i średnicy głowicy młota szt. 1 

 

Urządzenie do sprawdzania środka ciężkości głowicy 
młota 

szt. 1  

Urządzenie do sprawdzania środka ciężkości oszczepu szt. 1  
Urządzenie do sprawdzenia średnicy i grubości środka 
dysku 

szt. 1  

Przymiar pionowy do sprawdzenia długości linek młota szt. 1  
Naklejki samoprzylepne do znakowania 
sprawdzonego sprzętu 

szt. 30 
 

Farba szybkoschnąca do znakowania sprawdzonego 
sprzętu (ewentualnie farba szybkoschnąca w aerozolu) 

litr 
opak. 

0,5 1  

Drabina do zdejmowania „zawieszonego" młota 
długości 6 -7m 

szt. 1  

Talk techniczny (magnezja) do rąk kg 0,5  
 
 
* - sprzęt standardowy,  

Uwaga: w powyższym wykazie nie przedstawiono sprzętu pomocniczego, jaki powinien znajdować 

się na wszystkich stadionach - takiego jak szczotki/miotły do oczyszczania rozbiegu z piasku i innych 

nieczystości, koszy plastikowych na śmieci, jakie powinny znajdować się w pobliżu startu na 100 m, 

200 m, 400 m i 1500 m, na początku rozbiegów do skoku w dal/trójskoku, i skoku wzwyż, rozbiegu 

do rzutu w pobliżu kół do pchnięcia kulą rzutu, dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek 

po napojach i innych odpadków, niezbędnego dla zachowania czystości na stadionie. Wskazane 

jest także zakupienie odkurzacza, który pozwoliłby co pewien czas lub przed zawodami oczyścić 

bieżnię i rozbiegi, wykonane z nawierzchni syntetycznych z piasku i innych nieczystości. 
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I N F O R M A C J A  O  O B S Z A R Z E   
O D D Z I A Ł Y W A N I A  O B I E K T U  

 
Na podstawie: 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia  
7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81), 

 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460), 
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z 

późniejszymi zmianami), 
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami), 

 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, 
poz. 826 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do w9ód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 
r. Nr 137, poz. 984), 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. 
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 lokalizacji budynku i urządzeń z nimi związanych, 
 przyjętych rozwiązań projektowych budynku i urządzeń; 
 

stwierdzam, że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się  
w całości na działce o nr ewid. 847 w Lipsku – na której została zaprojektowana. 
 
 

Pieczęć i podpis: 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

ROZBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LIPSKU  
DZ. NR EWID: 847 

W  C Z Ę Ś C I  K O N S T R U K C Y J N E J  
 
 

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy: 

PN-B-03000:1990 -  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

Zestawienia obciążeń wykonano w oparciu o normy: 

PN-B-02000:1982 -  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-B-02001:1982 -  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-B-02003:1982 -  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-B-02010:1980 -  Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem. 

PN-B-02010:1980/Az1  - Zmiana do Polskiej Normy. Październik 2006r. 

PN-B-02011:1977 -  Obciążenia w obliczeniach statycznych.   

Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02011:1977/Az1  - Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009r 

PN-B-02014:1988 -  Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

Obliczenia konstrukcji żelbetowych i betonowych wykonano w oparciu o normy: 

PN-B-03264:2002 -  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Obliczenia konstrukcji murowych wykonano w oparciu o normy: 

PN-B-03002:2007 -  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Obliczenia fundamentów obiektu wykonano w oparciu o normy: 

PN-B-03001:1976 -  Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-B-03020:1981 -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
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    OBLICZENIA  STATYCZNE 

1.  OBLICZENIA  ŚCIANY  W  POZIOMIE  BOISKA 

-  obc. 

-  parcie  gruntu:  

h= 1.8m,  k =tg2/45-20x0,5/=0,49 

q=  20x1,8x1,2x0,49=21,2 kN/m2 

-  obc.  naziomu  p= 3x1,3= 3,9 kN/m2 

leff= 2.05m 

 
NAZWA: ściana 
 

WĘZŁY:    

 

PRĘTY:    

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:  

 

OBCIĄŻENIA:   

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

2,050

V=2,050

1 2,050

V=2,050

1 2,050

V=2,050

1

1

21,200 3,900

3,900
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MOMENTY:    

 

TNĄCE:      

 

NORMALNE:   

 

REAKCJE PODPOROWE:   

 
 
 
 
 
 

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002 (Skrócone) 

$Modul$  licencja nr $LicNr$ 

Cechy przekroju:  
zadanie ściana, pręt nr 1, przekrój: xa=1,02 m, xb=1,02 m 

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=25,0,  b=100,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: B30  
fck= 25,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×25,0/1,50=16,7 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=2500 cm2,  Jcx=130208 cm4,  Jcy=2083333 cm4 

STAL: A-IIIN (20G2VY-b) 

fyk=490 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

Zbrojenie główne:  

As1+As2=20,42 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×20,42/2500=0,82 %,  

Jsx=1001 cm4, Jsy=18387 cm4,  

Siły przekrojowe:  
zadanie: ściana, pręt nr 1, przekrój: xa=1,02 m, xb=1,02 m 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A 
Momenty zginające:  Mx = -7,617 kNm,  My = 0,000 kNm,  

1

7,727

1

18,484

-11,241

18,484

-11,241

1

-13,530-13,530 1

2

18,484

13,530

11,241

 

250,0

1000,0

 13¤10 

 13¤10 
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Siły poprzeczne: Vy = -1,811 kN, Vx = 0,000 kN, 
Siła osiowa: N = -6,765 kN = NSd,  

Uwzględnienie smukłości pręta:  
- w płaszczyźnie ustroju: 

eey = Mx/N = (-7,617)/(-6,765)=1,126 m, 
MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,000×(0,020 +1,126)×(-6,765) = -7,754 kNm,. 

Zbrojenie wymagane:  
(zadanie ściana, pręt nr 1, przekrój: xa=0,97 m, xb=1,08 m) 

 

Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-7,121 kN,  
 MSd=(MSdx

2+ MSdy
2) = (-7,8372+0,0002) 

=7,837 kNm 
 fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰): 
 As1=0,87 cm2 < min As1=2,93 cm2, przyjęto 
As1=2,93 cm2,   (4¤10 = 3,14 cm2), 
Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo 
wymagane. 
 As=As1+As2=0,87 cm2, =100As/Ac= 
1000,87/2500=0,03 % 

Wielkości geometryczne [cm]:  

 h=25,0,  d=19,5,  x=1,0 (=0,053),  
 a1=5,5, ac=0,4, zc=19,1,  Acc=103 cm2, 
c=-0,56 ‰, s1=10,00 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  

 Fc= -43,534, Fs1 = 36,413,  
 Mc= 5,288, Ms1 = 2,549,  

Warunki równowagi wewnętrznej: 

 Fc+Fs1=-43,534+(36,413)=-7,121 kN (NSd=-7,121 kN) 
 Mc+Ms1=5,288+(2,549)=7,837 kNm (MSd=7,837 kNm) 

Długości wyboczeniowe pręta:  
zadanie ściana, pręt nr 1 

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu: 

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla 
pręta swobodnego 

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=2,050 m,  

podatności węzłów: κa =1,000  kA =(1/κa-1)=0,000, ęb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000, 

=1,000    lo=1,000×2,050 = 2,050 m 

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla 
pręta swobodnego: 

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=2,050 m,  

podatności węzłów:  κa =1,000  kA =(1/κa -1)=0,000, ęb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000, 

 

250,0

1000,0

 Fs1 

 Fc 

h d

a1

zc



 
 
 

str. 35 
 

 
 
 

=1,000   lo = 1,000×2,050 = 2,050 m 

Uwzględnienie wpływu smukłości pręta:  
zadanie ściana, pręt nr 1 

- w płaszczyźnie ustroju:  

mimośród niezamierzony: (lcol=2,050 m, h=0,250 m) ea = max = max0,003, 

0,008, 0,010 =0,010 m, przyjęto: ea=0,020 m, 

mimośród statyczny: Mmax=M3Sd =7,724 kNm,  NSd=-1,353 kN    ee=Mmax/N= 7,724/(-
1,353)= 5,709 m, 

mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,020+5,709=5,729 m,  

obliczenie siły krytycznej:  
- długość wyboczeniowa: lo=2,050 m (obliczona wg PN), 
- moduł sprężystości betonu: Ecm=31,0106 kPa, 
- momenty bezwładności:  Ic=13,020810-4 m4,   

 Is=0,100110-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego) 
- eo/h=max(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd) = max22,917, 0,05, 0,251 = 22,917, 
- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) (t,to) =1 + 0,5×1,000×2,00 = 2,000, 

 
współczynnik zwiększający mimośród początkowy: 

, 

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju: 
uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano  

Nośność przekroju prostopadłego:  
zadanie ściana, pręt nr 1, przekrój: xa=0,97 m, xb=1,08 m 

 

Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-7,121 kN,  
 MSd=(MSdx

2+ MSdy
2) = (-7,8372+0,0002) 

=7,837 kNm 
 fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie rozciągane: As1=10,21 cm2, 
Zbrojenie ściskane: As2=10,21 cm2, 
 As=As1+As2=20,42 cm2, =100As/Ac= 
10020,42/2500=0,82 % 

Wielkości geometryczne [cm]:  
 h=25,0,  d=19,5,  x=6,1 (=0,314),  
 a1=5,5, a2=5,5, ac=2,0, zc=17,5,  Acc=612 cm2, 
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c=-0,09 ‰, s2=-0,01 ‰, s1=0,20 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -46,239, Fs1 = 41,020, Fs2 = -1,902, 
 Mc= 4,833, Ms1 = 2,871, Ms2 = 0,133, 
Warunek stanu granicznego nośności: 

NRd = |-79,770| kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-46,239+(41,020)+(-1,902)=-7,121 kN 

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
zadanie ściana, pręt nr 1 

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =6 mm ze stali A-III, dla której  f ywd = 
350 MPa. 

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie: 

 w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 490 = 0,00082 
 

Zarysowanie 
zadanie ściana, pręt nr 1, 

Położenie przekroju:    x = 0,641 m 

Siły przekrojowe:    MSd = 7,144 kNm  

      NSd = -8,456 kN e = 86,5 cm 

      VSd = 4,527 kN  

Wymiary przekroju:    bw  = 100,0 cm 

      d = h - a1 = 25,0 - 5,5 = 19,5 cm 

      Ac = 2500 cm2 

      Wc = 10417 cm3 

M i n i m a l n e  z b r o j e n i e :  

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych 
przyczynami zewnętrznymi, wynosi: 

  As = kc k fct,eff Act / s,lim =  

       = 0,4×1,0×2,6×1250 / 260 = 5,00 cm2 

  As1 = 10,21 > 5,00 = As 

Z a r y s o w a n i e :  

  Mcr = fctm Wc = 2,6×10417 ×10-3 = 27,083 kNm 

  
Ncr =  =  ×10-1 = -32,902 kN

 
  NSd = 8,456 < 32,902 = Ncr 

Przekrój niezarysowany. 

S z e r o k o ś ć  r o z w a r c i a  r y s y  u k o ś n e j :   

Rysy ukośne nie występują. 

Ugięcia 
zadanie ściana, pręt nr 1 

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. 

ckf 25

cc

ctm

A/1W/e

f


2,6

86,5/10416,67 - 1/2500,00
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Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00. 

  
Ec,eff =  =  = 10333 MPa

 
Moment rysujący: 

  Mcr = fctm Wc = 2,6×10417 ×10-3 = 27,083 kNm 

Całkowity moment zginający MSd = 7,726 kN  nie powoduje zarysowania przekroju. 

S z t y w n o ś ć  d l a  d ł u g o t r w a ł e g o  d z i a ł a n i a  o b c i ą ż e ń  d ł u g o t r w a ł y c h :  

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 7,726 kNm. 

Wielkości geometryczne przekroju:  xI = 12,5 cm II = 149575 cm4 

  B = Ec,eff II = 10333×149575 ×10-5 = 15456 kNm2 

 

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń 
długotrwałych. 

 

Ugięcia. 

 

 

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 1,025 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji 
krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: 

a = a,d = 0,2 mm 

a = 0,2 < 8,2 = alim 

PROJEKTOWAŁ:   

inż.  JERZY  BEDNARCZYK 
Specj.  konstrukcyjno-  budowlana   

nr upr.    WBP-II-K-8386/RA/117/82 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

ROZBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LIPSKU  
DZ. NR EWID: 847 

W  C Z Ę Ś C I  S A N I T A R N E J  

I. DANE OGÓLNE 
I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora. 

 Aktualna mapa zasadnicza 

 Projekt systemu nawadniania istniejącego boiska treningowego na Stadionie 
Miejskim w Lipsku.  

I.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu nawadniania 

istniejącego boiska treningowego zlokalizowanego na  dz. nr ewid. 847 w miejscowości 

Lipsku. Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalację nawadniania murawy boiska.  

Zakres opracowania obejmuje: 

 system nawadniania boiska  

II. OPIS TECHNICZNY 
II.1. OPIS Stanu istniejącego 
II.1.1. STAN ISTNIEJĄCY UZBROJENIA TERENU 

 Obecnie istniejące boisko nie posiada instalacji nawodnienia płyty boiska 

treningowego na terenie objętym inwestycją. 

II.2. OPIS ZAKRESU PROJEKTOWANEGO 
II.2.1. POMP GŁĘBINOWA 

Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu nawadniającego w zbiorniku 

prefabrykowanym zamontowano na dnie pompę głębinową np. o wydajności minimum 

14 m3/h. 

II.2.2. NAWADNIANIE BOISKA TRENINGOWEGO - UKŁAD ZRASZACZY 

Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory co umożliwia brak konieczności 

montażu dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie płyty boiska. Dla całkowitego i 

równomiernego nawodnienia boiska wystarczy zamontować 12 zraszaczy. 

Zaproponowane zraszacze posiadają solidną i odporną na mechaniczne uszkodzenie 



 
 
 

str. 39 
 

 
 
 

budowę: mosiądz, stal nierdzewna, wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem szklanym w 

połączeniu ze stalową, ogniowo cynkowaną obudową. Do doboru zastosowano 

przykładowe rozwiązania systemowe.  

Zestawienie materiałów: 

• zraszacze wynurzane 2 sztuki, o kołowym obszarze zraszania, wraz z donicą do 

trawy naturalnej  - zamontować w centralnej części płyty boiska wg. schematu. 

Parametry pracy: - promień R należy dostosować w celu pokrycia pola 

powierzchni - max zużycie wody Q = 12 m3/h 

• zraszacze wynurzane 10 sztuk, o regulowanym obszarze zraszania Parametry 

pracy: - promień R =24m - zużycie wody Q = 9 m3/h 

OPIS PRACY SYSTEMU 

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE 63 PN10 z projektowanego 

zbiornika bezodpływowego o poj. 10 m3.  Każdy zraszacz posiada wbudowany 

elektrozawór, do którego doprowadzony jest również przewód sterujący. Do sterowania 

układem zastosować sterownik. Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia 

elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa się w cyklach, zraszacze pracują 

pojedynczo. Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem YKY 3x1.5mm2. 

Przewody elektryczne zainstalować w wykopach obok rur. Zamontowany czujnik deszczu, 

powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych 

opadów o wymaganej dawce. Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, 

stosuje się przedmuchiwanie instalacji za pomocą sprężarki, którą zamontować do 

wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie tłocznej pompy. W czasie 

normalnej eksploatacji płyty boiska system pracuje przez około 5 godzin, co dwa do 

trzech dni. Pięciogodzinna praca systemu dostarcza około 10 mm opadu wody na całej 

płycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodę dla trawy na boisku 

wynosi 3 mm. Jednak ze względu na system korzeniowy trawy zaleca się zmniejszenie 

częstotliwości podlewania i zwiększenia jednorazowej dawki. 

II.2.3. ZBIORNIK PREFABRYKOWANY BEZODPŁYWOWY POJ. 10 m3 NA 

GROMADZENIE WODY DO SYSTEMU NAWADNIANIA 

Projektuje się prefabrykowany zbiornik betonowy o poj. 10 m3 na gromadzenie wody do 

systemu nawadniania. Zbiornik na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 3,0 x 2,4 

m i wysokości 1,85m. Zbiornik z dnem i ścianami szczelnymi przykryty pokrywą z 

możliwością dostępu do komory zbiornika zabezpieczona włazem betonowym. W 

zbiorniku na dnie zamontowana będzie pompa głębinowa o wydajności 14 m3/h. 
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Wierzch górnej płyty zbiornika w stosunku do terenu będzie obniżony o 5 cm, w celu 

położenia warstwy ziemi żyznej aby zamaskować zbiornik.  

Projekt posadowienia zbiornika szczelny wód do nawadniania boiska treningowego 

wykonać szczegółowych wytycznych producenta wybranego zbiornika. 

III. UWAGI KOŃCOWE 

- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 

- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa  jakości 

stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 

opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 

PROJEKTOWAŁ:   

mgr inż. ŁUKASZ POPIS 
nr  upr.:  MAZ/0602/PWBS/15 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

ROZBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LIPSKU  
DZ. NR EWID: 847 

W  C Z Ę Ś C I  E L E K T R Y C Z N E J  
 

1. WSTĘP 

Opracowanie dotyczy budowy oświetlenia boiska głównego i treningowego oraz 

zasilania zraszaczy płyty boiska treningowego wraz z pompą zasilającą na Stadionie 

miejskim w Lipsku przy ul. Soleckiej 113, na działce nr ewid. 847 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 zlecenie inwestora  

 projekt zagospodarowania terenu boiska 

 obowiązujące rozporządzenia, normy i przepisy z aktualnymi zmianami. 

3. ZASILANIE  

3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA BOISK 

Projektowane oświetlenie boiska zasilane będzie linią kablową YKY 5x25 mm2, 0,6/1kV  

wyprowadzone z projektowanej rozdzielnicy TB. 

Za licznikiem pomiarowym a przed projektowaną rozdzielnią TB należy zamontować 

rozłącznik bezpiecznikowy R303-40A zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Projektowany kabel należy prowadzić w rurach osłonowych do kabli z tworzyw 

sztucznych z budynku technicznego a następnie w ziemi wraz z bednarką zgodnie z 

normami i przepisami. 

Pobór mocy nie przekroczy wartości zapisanej w umowie sprzedaży energii elektrycznej. 

Aktualny przydział mocy jest wystarczający dla pokrycia zapotrzebowania oświetlenia 

boiska.  Nie dopuszczalne jest oświetlenie obydwu boisk w tym samym czasie! 

3.2. ZASILANIE POMPY SYSTEMU NAWADNIANIA  

Przewody zasilające pompę zraszaczy zasilane będzie linią kablową YKY 3x4 mm2 z 

projektowanej rozdzielni TB zlokalizowanej w budynku technicznym. 

3.3. ZASILANIE ZRASZACZY 

Układ sterowania zraszaczy należy realizować poprzez sterownik, który w odpowiedniej 

kolejności uruchamiać będzie elektrozawór w wybranym sektorze boiska. Należy 
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zamontować  czujnik  deszczu,  który  spowoduje  automatyczne  wyłączenie  instalacji  w 

przypadku  wystąpienia  naturalnych  opadów  o  wymaganej  dawce.  Przewody  YKY 

3x1,5mm2 instaluje się w wykopach obok rur nawadniających.

Do każdego zraszacza należy doprowadzić osobne przewody.

UWAGA!

Ponieważ przewody doprowadzane do zraszaczy włączone są do napięcia 24 V, nie ma 

konieczności ochrony zraszaczy przed porażeniem prądowym elektrycznym. Ochronę od 

porażeń należy zastosować w tablicy zasilająco-sterowniczej.

Wszystkie wytyczne i instrukcje wg. wybranego producenta.

4. OŚWIETLENIE BOISKA

Oświetlenie boiska spełnia wymagania dla rozgrywek PZPN dla boisk III Klasy (ligi)

Boisko  sportowe  zostanie  oświetlone  20  naświetlaczami  LED  o  mocy  500  W  każdy. 

Temperatura  od 4000-5000 K, jasność 65000 Lm, kąt świecenia 120 st., wskaźnik CRI >80. 

Projektory  zostaną  umieszczone  na  masztach  10,0  m.  Przy  każdym  maszcie  należy 

zamontować głowice montażowe do opraw o wysokości 1,0m. Maszty jako rozwiązanie 

systemowe  ze  słupów  stalowych,  ocynkowanych  z  fundamentami  z  betonu  o 

wytrzymałości nie mniejszej niż B20, o wymiarach 0,4x0,4x2,0 m, maksymalny moment 

utwierdzenia Mu = 38 [kNm]. Element prefabrykowany zgodnie ze wskazówkami 

producenta.

Zasypywanie  wykopu  po  wykonaniu  fundamentu  piaskiem  z  ubiciem  mechanicznym 

warstwami po 20 cm.

Maszty zasilić kablami YKY 5x25 mm2 z projektowanej rozdzielnicy TB. Projektowane kable 

układać  w  ziemi  chroniąc  w  miejscach  kolizji  rurami  DVK110.  Lokalizację  masztów 

przedstawiono na załączonych rysunkach.

Maszty wciągnąć od wnęki bezpośrednio od opraw przewody 3 x DY 4 lub YKY 3x4 mm2

Projektowane oświetlenie będzie z  projektowanej rozdzielnicy TB, sterownikami ręcznymi 

umieszczonymi w projektowanej tablicy.

We  wnękach  bezpiecznikowych  projektowanych  masztów  zamontować  10A 
zabezpieczenia  dla  każdej  oprawy.  Oprawy  od  zabezpieczeń  zasileń  przewodami 
3 x DY 2,5 lub YDY 3x2,5 mm2.
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5. KABLOWA LINIA ZASILAJĄCA 

Kabel układany w ziemi należy umieścić w wykopie kablowym na głębokości 0,7m na 

podsypce z piasku grubości 10cm. Kabel zasypywać warstwą piasku grubości 10cm i 

gruntem rodzimym grubości 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego 

koloru niebieskiego, która stanowi oznakowanie trasy. Folię zasypać gruntem rodzimym, 

zagęszczając warstwami. Kabel oznaczyć opaskami kablowymi przy wprowadzeniu do 

zestawu złączowo-pomiarowego. Opaska powinna zawierać informacje o typie, ilości i 

przekroju żył ułożonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, właścicielu i roku jej 

wykonania. W przypadku załamań trasy – promień gięcia kabla nie może być mniejszy 

niż 10-cio krotność jego średnicy zewnętrznej. Skrzyżowania linii kablowych i innymi 

instalacjami podziemnymi oraz zbliżenia do nich i zbliżenia do ewentualnych obiektów 

budowlanych wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 

Ziemną linię kablowa należy wykonać zgodnie z norma N SEP-E-004 

6. POMIAR ENERGII 
Istniejący układ pomiarowy pozostanie bez zmian. 
 

7. OCHRONA OD PORAŻEŃ 
Ochroną przed dotykiem pośrednim będzie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania 

realizowane przez wyłączniki instalacyjne, różnicowoprądowe, oraz bezpieczniki w 

układzie TN-S. 

Maszty oświetleniowe uziemić przy pomocy uziomów otokowych FeZn25x4 zgodnie z 

załączonymi rysunkami. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 om (Ω). 

8. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI 

Należy zabudować ochronniki klasy 1+2 w proj. rozdz. TB. 
 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z istniejącymi przepisami i normami. Urządzenia i 

elementy instalacji użyte do wykonania oświetlenia winny posiadać atesty i świadectwa 

dopuszczenia. Przed oddaniem obiektu do użytku należy wykonać pomiary elektryczne.  

 
PROJEKTOWAŁ: 

inż. DARIUSZ KUBAT 
nr upr. :  GP.II-63/27/75 

 
 

 


