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I. OPIS  TECHNICZNY 
 

1. Materiały projektowe 
- Mapa sytuacyjna do celów projektowych; skala 1:500, 

- Opinia geotechniczna, autor dr inż. Tomasz Bardel, GEOGRUNT Tarnów, 2018, 

- Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

2. Sytuacja – Stan istniejący 
Teren inwestycji stanowi część działki nr ew. 3/20, obr. 326  w Tarnowie. 

Na trenie inwestycji znajdował się teren sportowy TMR. 

Działka usytuowana jest pomiędzy ul. Krakowską i ul. Pszenną. 
Teren nie jest zabudowany, nieogrodzony. 

W obszarze inwestycji usytuowane są sieci kanalizacyjne i energetyczne. 

Na terenie występuje zieleń wysoka. 

Teren działki usytuowany jest w stoku o pochyleniu południowo-wschodnim. 

 

3. Zakres rozbiórek, likwidacji itp. 
Przygotowanie terenu pod budowę wymagać będzie zdjęcia humusu z terenu proj. zagospodarowania. 

Humus zostanie wykorzystany do proj. obsypania skarp. 

Grunt pochodzący z wykopów należy użyć do obsypania projektowanych elementów 

zagospodarowania w formie skarp nasypów. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.1. Zakres Projektu 

Projektuje się budowę zespołu dwu boisk sportowych (do siatkówki oraz piłki ręcznej/halowej) 

z piłkochwytami, bieżni prostej o długości 60m wraz ze strefami startu i zatrzymania, skoczni do 

skoku w dal oraz ogrodzonego placu zabaw. 

 

4.2.  Obiekty kubaturowe 

W ramach inwestycji nie projektuje się obiektów kubaturowych. 

4.3. Elementy projektowane 

a) Plac zabaw 

Plac zabaw zgodnie z rysunkiem A.04. 

Projektowane wyposażenie przedstawiono w załączniku. Wyposażenie w wersji ponad 

standardowej (premium) o elementach nośnych wykonanych z drewna klejonego. 

Ogrodzenie placu wg pkt 4.8.  

Nawierzchnię ukształtować ze spadkiem daszkowym i=1,0%. 

b) Boisko do siatkówki 

Nawierzchnia poliuretanowa: 

- kolorystyka warstwy użytkowej: zewnętrzne pole bezpieczeństwa – kolor ciemny zielony, pole 

gry do siatkówki (9x18 m) – kolor brązowy, 

 - malowanie linii pola gry wg przepisów PZPS (kolor biały). 

Wyposażenie boiska do siatkówki - komplet: 

- dwa słupki aluminiowe z płynną regulacją wysokości (co najmniej w zakresie 106-250 cm) 

z mocowaniem siatki w min. 4 punktach, niewymagające odciągów wraz z dodatkowymi 

elastycznymi osłonami z gąbki/pianki odpornej na UV, 

- tuleje montażowe ustawione w rozstawie 11 m z odchyleniem od osi pionowej na zewnątrz, 

wyposażone w dekle (pokryte nawierzchnią poliuretanową), 

- siatka PP gr. 3 mm o wymiarach 9,5x1,0 m wyposażona w antenki, górny naciąg z linki 

stalowej, dostosowana pod kątem ilości punktów mocowania do słupków. 



 

 

c) Boisko do piłki ręcznej/halowej 

Nawierzchnia poliuretanowa: 

- kolorystyka warstwy użytkowej: pole gry (20x40m) – kolor ciemny zielony, zewnętrzne pole 

bezpieczeństwa (szer. 2m) oraz pole bramkowe – kolor brązowy, 

- malowanie linii pola gry wg przepisów ZPRP (kolor biały) oraz dodatkowo wg przepisów 

PZPN (kolor żółty). 

Boisko wyposażone w bramki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 

o wymiarach w świetle 2,0x3,0 m oraz głębokości 0,8 m górą i 1,0 m dołem, wyposażone w siatkę 

bezwęzłową PP gr. 4 mm, posadowione w tulejach montażowych na fundamentach betonowych o 

parametrach zgodnych z wymaganiami wybranego producenta. 

d) Bieżnia 

Projektuje się bieżnię czterotorową o długości 60m ze strefą startu (dł. 2m) i dobiegu (dł. 10m) 

o nawierzchni syntetycznej (w kolorze brązowym) analogicznej jak w przypadku boisk. Szerokość 

bieżni w świetle obrzeży wynosi 4.88 m. Malowanie linii w kolorze białym o rozstawie osiowym 

1,22m. Bieżnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej z oporem 

(C12/15). 

e) Skocznia 

Projektuje się skocznię do skoku w dal złożoną z rozbiegu (odcinkowo wspólnego z bieżnią), deski 

do odbicia oraz zeskoczni w postaci piaskownicy. Rozbieg jednościeżkowy o nawierzchni 

analogicznej jak dla bieżni. Szerokość rozbiegu wynosi 1,22m w świetle obrzeży. Rozbieg 

wyznaczony liniami koloru białego o szerokości 5cm wykonanymi na nawierzchni syntetycznej nad 

obrzeżem. Linia odbicia 1,0m od końca zeskoczni. Odbicie z belki z żywicy epoksydowej 

zagłębionej w skrzyni stalowej rozbiegu (skrzynia ustawiona na fundamencie betonowym). Belka 

demontowalna do zastąpienia stalową pokrywą dopasowaną do skrzyni. Elementy stalowe 

ocynkowane ogniowo. Zeskocznia obramowana obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej 

(C12/15) wypełniona piaskiem płukanym gr. 30cm. Pod warstwą piasku warstwa odsączająca ze 

żwiru (gr. 20cm) i odcinająca z geowłókniny o gramaturze 200g/m2. Obrzeża zeskoczni pokryte 

nakładkami bezpiecznymi. Wokół obrzeży uformowany jest „łapacz piasku” o łącznej szerokości 

50cm o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 

i podbudowie z kruszywa gr. 15cm. Łapacz ograniczony obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie 

betonowej – oporem (C12/15). 

f) Nawierzchnie: 

- Boiska oraz bieżnia i rozbieg posiadać będą syntetyczną nawierzchnię bezspoinową 

nieprzepuszczalną dla wody typu o grubości warstwy użytkowej min. 13mm. 

Do wykonania warstwy wierzchniej należy użyć granulatu EPDM z produkcji pierwotnej 

barwionego w masie. 

Warstwę użytkową należy wykonać na warstwie elastycznej/podkładowej ET o grubości 35mm. 

- Plac zabaw będzie posiadać nawierzchnię syntetyczną bezspoinową o minimalnej grubości 

warstwy użytkowej 40mm dostosowanej do urządzeń zabawowych planowanych do montażu. 

- Nawierzchnie syntetyczne należy wykonać na podbudowie z mieszanki kruszyw mineralnych, 

o układzie warstw i granulacji zgodnej w wymaganiami producenta nawierzchni syntetycznej, 

- Podbudowa z kruszywa jw. winna posiadać gr. min 50cm (wraz z  warstwą odsączającą z piasku) 

oraz posiadać parametry: Is.min = 1,0, E2.min = 100 MPa 

- Kolorystyka wg części rysunkowej oraz do uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie placu zabaw). 

- Malowanie linii farbami poliuretanowymi dostosowanymi do rodzaju nawierzchni. 

- Nawierzchnia syntetyczna części sportowej winny spełniać wymogi normy PN-EN 14877:2014-

02 „Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja”. 

- Nawierzchnia placu zabaw winna posiadać atest higieniczny PZH oraz spełniać wymogi normy 

PN-EN 1177. 

- Podbudowa z kruszywa oraz warstwa ET boisk, bieżni i rozbiegu oraz nawierzchnia placu zabaw 

zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem 

(beton klasy C12/15).  

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników właściwą nawierzchnię syntetyczną należy ułożyć 

również na górnej powierzchni obrzeży boisk, bieżni, rozbiegu i placu zabaw. 

 



 

 

4.4. Układ komunikacyjny 

W ramach inwestycji nie projektuje się budowy nowych bądź ingerencji w istniejące elementy układu 

komunikacyjnego. 

 

4.5. Sieci uzbrojenia terenu, przyłącza i zewnętrzne odcinki instalacji wewnętrznych 

Nie projektuje się nowych sieci uzbrojenia terenu ani przyłączy.  

Należy zabezpieczyć przy użyciu rur dwudzielnych istniejący kabel energetyczny usytuowany pod 

nasypem skoczni. 

 

4.6. Ukształtowanie terenu 

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu w stosunku do projektowanych powierzchni sportowo-

rekreacyjnych (wg rys. A.01) przewiduje się zmianę ukształtowania powierzchni terenów zielonych 

w bezpośredniej bliskości projektowanych elementów poprzez wykonanie skarp i wyłagodzenia 

stoków do maksymalnego pochylenia 1:1,5. Bieżnia wraz ze skocznią usytuowana będzie na 

platformie (nasypie) o skarpach o pochyleniu maksimum 1:1,5 (zakres skarp na rysunku A.01 ma 

charakter przybliżony). Do wykonania nasypu przewiduje się częściowe wykorzystanie gruntu 

z korytowania pod boiska i plac zabaw z uzupełnieniem gruntem nieprzepuszczalnym z dowozu 

(ostateczna ilość do ustalenia w trakcie robót ziemnych w zależności od lokalnej przydatności gruntu 

z korytowania). 

Wokół boisk i bieżni projektowane jest wyrównanie terenu (wraz z humusowaniem i obsianiem trawą) 

na rzędnej niższej od obrzeży o 2cm. Szerokość półki wg rysunków A.02 i A.03 (linia kropkowana). 

Platforma bieżni i skoczni wykonana w analogiczny sposób. 

 

4.7. Zieleń 

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew wg rysunku nr A.01. 

Tereny nie objęte wykonaniem nawierzchni sportowych zostaną urządzone jako zieleń niska - obsiane 

zostaną trawą. 

 

4.8. Ogrodzenia 

a) Wokół placu zabaw projektuje się ogrodzenie panelowe o wysokości 1,0m wyposażone w furtkę 

o szerokości 1,0m. Panele powinny być przeznaczone do zastosowania na placach zabaw - nie 

mogą posiadać ostrych zakończeń. Zabezpieczenie antykorozyjne w formie cynkowania ogniowego 

wraz z malowaniem proszkowym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (sugerowany kolor 

zielony). 

b) Przy boiskach projektuje się piłkochwyty o wysokości o gabarytach wg rysunku nr A.03. 

Piłkochwyt usytuowany od wschodniej należy usytuować poza linią obrzeża, zaś piłkochwyt  

rozgraniczający boiska w linii granicy boisk. 

Wypełnienie piłkochwytu siatką bezwęzłową PP gr. 5 cm o oczkach 8x8cm w kolorze uzgodnionym 

z Inwestorem (sugerowany kolor: zielony). 

Konstrukcja nośna piłkochwytu (słupki) z rur kwadratowych min. 80x80mm ocynkowanych 

ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze identycznym jak siatka. Skrajne pola piłkochwytu 

(o szerokości 3,0m) wyposażone w zastrzały z rur kwadratowych o przekroju min. 40x40 mm 

o wykończeniu jw. 

Słupki mocowane w stopach fundamentowych o wymiarach 50x50 cm i głębokości 120 cm za 

pomocą tulei montażowych. 

Górny koniec słupków zadeklowany w celu zabezpieczenia przed wodami opadowymi i śniegiem. 

Linki poziome i pionowe do mocowania siatki stalowe o średnicy min. 4 mm, mocowanie siatki do 

linek za pomocą teflonowych karabińczyków. 

Pozostałe rozwiązania szczegółowe wg przyjętego przez Wykonawcę systemu. 

 



 

 

5. Bilans terenu 
Całkowita powierzchnia działki    29429 m2 

Powierzchnia przekształcenia: boiska   1489,0 m2 

Powierzchnia przekształcenia: plac zabaw  132,4 m2 

Powierzchnia przekształcenia: bieżnia ze skocznią 628,4 m2 

Wielkość powierzchni przekształcenia w stosunku do powierzchni działki: 7,4%  
 
6. Dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych 
- nie wymagane 
 

7. Dostosowanie obiektu do wymagań Ochrony Zabytków i Urzędu Górniczego 
- teren inwestycji usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej,   

- teren inwestycji nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

 
8. Zagadnienia ochrony środowiska 
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie generują zapotrzebowania na media oraz nie 

generują zanieczyszczeń.  
 

9. Zagadnienia ochrony p-poż. 
Projektowane obiekty (elementy małej architektury) nie wymagają zabezpieczenia p.poż.  
Projekt nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcą d.s. p-poż. 
 

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia 

Przewidywane prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. Projektowana inwestycja nie 

jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie spowoduje 

pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane 

rozwiązania nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu oraz nie są 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

 

11. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
a. Oddziaływanie obiektu projektowanego w zakresie funkcji: 

- teren inwestycji nie leży na obszarze szkód górniczych, ani w obszarze oddziaływania 

innych obiektów,  

- inwestycja nie ma wpływu na zmianę warunków ochrony środowiska i nie stanowi 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, 

- obiekt nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzania raportu, 

- inwestycja nie narusza wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, 

- zastosowane rozwiązania projektowo – konstrukcyjne i materiałowe przy wystąpieniu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych nie będą powodować zniszczeń i katastrof 

budowlanych, 

- wody opadowe odprowadzane będą na teren własny działki, 

- projektowane elementy nie powodują zacieniania pomieszczeń w budynkach sąsiednich, 

b. Analiza innych uwarunkowań formalno – prawnych: 

Analiza zabudowy i zagospodarowania terenu proj. budynku w świetle zapisów 

Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie: 

- par. 13.1. naturalne oświetlenie pomieszczeń i przesłanianie – warunek nie dotyczy, 

- par. 19. Odległość od istniejącego parkingu na działce sąsiedniej wynosi 13,48m - warunek 

spełniony, Odległość boisk od działki nr 4/1 wynosi 1,5m co może ograniczać zabudowę 
bądź zagospodarowanie tej działki. 

- par. 23. Miejsce gromadzenia odpadów – warunek nie dotyczy, 

- par. 31. Studnie – warunek nie dotyczy, 



 

 

- par. 36, 38. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe – warunek nie dotyczy, 

- par. 40. Zieleń i urządzenia rekreacyjne: istniejąca zabudowa nie ogranicza nasłonecznienia 

istniejącego placu zabaw – warunek nie dotyczy, 

- par. 60. nasłonecznienie pomieszczeń – warunek nie dotyczy. 

WNIOSKI: 

 Po przeprowadzeniu analizy projektowanego zagospodarowania terenu stwierdza się, że 

obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się na działce własnej Inwestora 
oraz działce nr 4/1 obr. 326. 
 

12. Uwagi końcowe oraz ochrona interesów osób trzecich 
Wszystkie wymiary sprawdzić w terenie przed rozpoczęciem do prac budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót fundamentowych wykonać przekopy kontrolne w celu 

lokalizacji elementów uzbrojenia podziemnego.   

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz 

posiadać odpowiednie atesty, deklaracje i certyfikaty. 

Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

Po zakończeniu robót budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez 

wyrównanie terenów zielonych i obsianie trawą ewentualnych ubytków. 

Rozwiązania projektowe objęte są ochroną praw autorskich. 
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