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OPIS TECHNICZNY 

 
I 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 
1. Przedmiotem  opracowania jest projekt „Budowy boiska nadwarciańskiego w 

Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy” na dz. Nr 1381/11, 1382, 1379, 

1383, 1385/4. 

2. Zagospodarowanie istniejące – działka nr 1382 niezabudowana, na części 

pozostałych działek znajduje się boisko wielofunkcyjne. 

3. Proste warunki gruntowe. 

4.  Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę z zewnętrznej sieci hydrantowej. 

5. Odprowadzenie wód opadowych na teren własnej działki   

6.  Działka i istniejące obiekty nie podlegają ochronie konserwatorskiej.  

7.  Teren płaski.   

8. Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować.  

9. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 

minimalizują pogorszenie stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji 

inwestycji. 

 

Powierzchnia trawiasta boiska                                 6 500,00 m2 
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II  
Podstawa opracowania 
   
1. Zlecenie inwestora  
 
 
III  
UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
 
1…NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ ROLKOWEJ  
 
  Zaprojektowano wykonanie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego  z trawy 
naturalnej wraz z automatycznym systemem nawadniającym. 
 
 
KONSTRUKCJA PODBUDOWY BOISKA 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być 
przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 
Nawierzchnia wraz z podbudową: 
- trawa nauralna 
- warstwa wegetacyjna gr.13-15 cm 
 
 
 NAWIERZCHNIA BOISKA  – trawa naturalna 
Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej. 
 
 Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki : 
Gatunek /Odmiana /Udział w mieszance: 
-życica trwała Taya, Stadion 50% 
-wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% 
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% 
Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla 
piłki nożnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. 
Wydanie IHAR.  
Darń niezależnie od składu początkowego może ulegać zmianom w zależności od 
użytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. 
Życica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach 
związanych z grą, 
Wiechlina łąkowa – trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako 
„klapa 
bezpieczeństwa” utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych 
powierzchniach. 
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2… TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI 
 

1. Pomiary geodezyjne wraz z wytyczeniem głównej osi boiska, 
2. Frezowanie starej nawierzchni na głębokość do 2 cm wraz z wywiezieniem 

urobku przyczepami. 
3. Wykonanie koryta boiska, w związku ze znacznym nachyleniem istniejącego 

gruntu projektuje się wykonanie koryta pod boisko z uwzględnieniem 
przemieszczenia istniejących mas ziemnych – zebranie w punkcie 
najwyższym i wykonanie podwyższenia w punktach najniższych boiska. 
Poziom boiska przyjęto tak aby uniknąć wywożenia lub nawożenia ziemi z 
zewnątrz.   

4. Wykonanie laserowej niwelacji podglebia z nadaniem spadku podłużnego 
wynoszącego 1,0%, 

5. Zagęszczenie podglebia, 
6. Montaż systemu automatycznego nawodnienia na boisku o wymiarach 

60x96m  
          Przyjęto rozwiązanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko   
          dwa znajdują się bezpośrednio w płycie boiska  
 

6.1 Źródło zasilania 
Zasilanie systemu w wodę będzie realizowane za pomocą zestawu pomp: 
- wydajność Q = 20m3/h 
- ciśnienie na wyjściu p = 7,0 bar 
 
6.2 Sieć podziemna 
Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecią podziemnych rurociągów 
polietylenowych PEø63 PN 10. Sieć składa się z pierścienia okalającego 
płytę boiska oraz dwóch wcinek do połowy płyty. Wszystkie połączenia 
należy wykonać złączkami zaciskowymi. Kształtki powinny spełniać wymogi 
szeregu ciśnieniowego PN16. 
 
6.3 Zraszacze 
Ø zraszacze wynurzane - dwie sztuki, o kołowym obszarze zraszania, 
zraszacze z dużą gumową donicą, którą można wypełnić naturalną trawą –, 
eliminujące całkowicie ryzyko kontuzji zawodnika, 
Parametry pracy:  - promień R = 27m 
            - zużycie wody Q = 16 m3/h 
 
Ø zraszacze wynurzane -  dziesięć sztuk, o regulowanym obszarze 
zraszania – zamontowane na obrzeżu płyty boiska; 
Parametry pracy:  - promień R = 27m 
             - zużycie wody Q = 13 m3/h 
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Ø zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych 
skrzyń zaworów w obrębie płyty stadionu); 
 
 
Ø solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: 
mosiądz, stal nierdzewna, wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem 
szklanym w połączeniu ze stalową, ogniowo cynkowaną obudową; 
Ø wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia 
murawy; 
 

6.4. Sterowanie 

 Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory 
zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne 
wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o 
wymaganej dawce. Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem 
YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody elektryczne instaluje się w wykopach obok 
rur.  

 
OPIS PRACY SYSTEMU 

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE ø 63. Każdy 
zraszacz posiada wbudowany elektrozawór, do którego doprowadzony jest 
również przewód sterujący. Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia 
elektrozawory zraszaczy.  
Nawodnienie odbywa się w 7 cyklach:  
- dwa zraszacze w płycie stadionu pracują pojedynczo, 
- dziesięć zraszaczy na obwodzie pracuje parami. 
 
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 mocuje się do 
wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie tłocznej pompy 
 
UWAGA: 
Razem z instalacja nawadniającą, w jednym wykopie należy 
poprowadzić rury kablowe średnicy 75mm zakończone na każdym z 
narożników boiska studniami kablowymi przykrytymi murawą i 
namierzonymi geodezyjnie. Orurowanie ma za zadanie zapewnienie 
wykonania oświetlenia boiska w późniejszym czasie. 

 
 

7. Wykonanie wierzchniej warstwy wegetacyjnej o grubości 13 cm, która 
      będzie  się składała z następujących składników: 

- gleba rodzima    50%, 
- piasek gruboziarnisty   30%, 
- torf odkwaszony pH 5.6-6.5  20%. 
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8.  Laserowa niwelacja przygotowanej mieszanki komponentu glebowego z  
      zachowaniem spadku 1,0%, 
9.  Zagęszczenie nawiezionej ziemi, 
 
10.  Wysianie przedsiewnych nawozów mineralnych w oparciu o chemiczną   
      analizę gleby, 
11.  Wysiew mieszanki traw:    

-życica trwała Taya, Stadion 50% 
-wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% 
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% 

Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska 
sportowe dla, piłki nożnej i był zgodny z normą opracowaną przez Polską 
Izbę Nasienną 2004 r. 

12.  Pielęgnacja trawnika w okresie 6 tygodni od momentu ułożenia 
       (po stronie wykonawcy murawy) 

 
3… ZABIEGI PIELĘGNACJI PODSTAWOWEJ NAWIERZCHNI  
       TRAWIASTEJ WCHODZĄCA W CZĘŚC OBOWIĄZKÓW  
       WYKONAWCY NAWIERZCHNI 
 

1. KOSZENIE - Wysokość koszenia zależy od typu trawnika i rodzaju 
tworzących go mieszanek, lecz nie powinna być większa niż 10cm (8-10cm 
trawniki gazonowe, 10-15cm parkowe, łąkowe). Zbyt wysokie koszenie 
stwarza niebezpieczeństwo wypierania traw szlachetnych przez gatunki 
pospolite i chwasty! Z kolei zbyt niskie koszenie powoduje osłabienie 
wzrostu traw i przerzedzenie murawy. 
Zalecane wysokości koszenia to (wartości orientacyjne): 
trawniki  sportowe - 3,5-4cm 
Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwałowanie trawnika lekkim 
wałem w celu dociśnięcia roślin i podłoża. 
Pierwsze koszenie wykonujemy gdy najszybciej rosnąca trawa osiągnie 
wysokość: 8-10cm wykonując je wysoko- na 4,0-4-5 cm (dotyczy to również 
drugiego koszenia). Dopiero następne możemy wykonać niżej. Należy 
pamiętać  dobrym naostrzeniu noża do pierwszego koszenia! 
Zaleca sie do koszenia kosiarki wrzecionowe (bębnowe), które nie niszczą 
trawy, w odróżnieniu od kosiarek rotacyjnych- nieznacznie uszkadzających 
źdźbła. 

 
2. NAWADNIANIE – Ustalenia optymalnego terminu nawadniania murawy 

powinno odbywać się na podstawie pomiarów miernikami wilgotności. 
Najbardziej optymalnym czasem do podlewania są wczesne godziny 
poranne. Należy unikać nawadniania podczas mocnego operowania słońca 
oraz silnego wiatru, które zmniejszają wydolność nawadniania na skutek 
parowania i znoszenia wody przez wiatr.  Ogólnie można kierować się 
zasadą, iż średnia ilość wody potrzebna do nawodnienia murawy na 
głębokość 7-8 cm wynosi ok. 20l/m2. 
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3. NAWOŻENIE – Należy wykonywać 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, 
zaczynając od końca marca. Należy używać mieszanek nawozowych 
wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się nawozem 
dolistnym np. doskonałym nawozem jest Florovit w płynie (bardzo dobry 
szczególnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosną). W 
przypadku nawozów stałych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyż 
spowoduje to przyklejanie się nawozu do trawy i przypalenie roślin. Jeżeli 
trawnik został nawieziony mokrym nawozem stałym, należy po nawożeniu 
trawnik bardzo dokładnie podlać. Należy uważać również na nawożenie 
nawozami wolnodziałającymi (typ Osmocote)- nie stosować ich zbyt późno 
oraz nie dopuszczajmy do przeschnięcia trawnika! 
Skladniki mineralne ze względu na szybkie ich pobieranie przez system 
korzeniowy traw i wielokrotne koszenie, muszą być często i systematycznie 
uzupełniane. Należy zachowywać odpowiednią proporcję makroskładników 
N:P:K, prowadzać bardzo równomiernie. W tym celu, jeśli jest to możliwe 
zaleca się dostarczyć składniki w formie płynnej (rozcieńczone wodą). W 
zależności od rodzaju trawnika należy stosować dawki składników podane w 
tabeli. 
Nawozy minaralne stosować zaraz po skoszeniu murawy. Należy ograniczać 
stosowanie pełnego nawożenia azotowego póżną jesienią ze względu na 
stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju pleśni śniegowej na 
przedwiośniu.  

Nawożenie kg/ha 
Trawnik 
sportowy 
(także 
golfowy) 

N (rocznie nie 
przekraczać) 70 

- maju/czerwcu 70 

-wrześniu/pażdzierniku 60 

- maju/czerwcu 140 

-wrześniu/pażdzierniku 120 

 
 
4… OGRODZENIE 
 
       Ogrodzenie wykonane siatki stalowej powlekanej rozpiętej  na słupkach z rury   
       stalowej okrągłej. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy  
       fundamentowe 40x40 cm z betonu c12/16, zagłębione min 80 cm poniżej  
       poziomu terenu.  Ogrodzenie wykonać w kolorze zielonym. 
       W ogrodzeniu wykonać furtkę wejściową o szerokości 100cm oraz bramę   
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       wjazdową szerokości 300 . 
       Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych  wysokości 25 cm. 
 
5… PIŁKOCHWYTY 
 

        Piłkochwyty wykonane z siatki osłonowej, bezwęzłowej wykonanej z 
polipropylenu o oczkach 10*10cm, grubości splotu 5,0 mm 

        Siatka rozpięta na słupkach z kształtownika stalowego RK 80x80x5. Pod 
słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe  60x60 cm z betonu B15, 
zagłębione min 80 cm poniżej poziomu terenu .  

       Ogrodzenie wykonać w kolorze zielonym. 
 
 
6… WZMOCNIENIE SKARPY 
        
       Skarpę od strony drogi na długości równej połowie szerokości boiska – zgodnie 
z rysunkiem – należy wzmocnić przed wymywaniem poprzez wbudowanie w 
warstwę wegetacyjna z trawy teokraty. 
Dodatkowo w celu ustabilizowania całości skarpy należy wykonać mór oporowy 
zagłębiony w ziemi zgodnie z rysunkami. 
 
 
 

IV  
UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym z zachowaniem wymagań BHP w budownictwie; przy użyciu wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
 

OPRACOWAŁ: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
OBIEKT:   Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach –   
                            rekultywacja istniejącej murawy. 
 
ADRES:  62-310 Pyzdry dz. Nr 1381/11, 1382, 1379, 1383, 1385/4 
 
INWESTOR: Gmina Pyzdry 
                            ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 
 
PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI 
    63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2 
                           Upr. nr ewid. WKP/0060/PWOK/06 
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CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

1. Zakres robót zamierza budowlanego : 
     a)  Renowacji Płyty Boiska trawiastego. 
 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

a) działka zabudowana budynkami i obiektami wchodzącymi w skład kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego  

 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
a) nie występują. 
    

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  
     robót budowlanych: 

1) wykopy pod warstwy nawierzchni. 
2) obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem. 
3) dowóz, rozładunek i składowanie materiałów budowlanych. 

 
5.   Podczas przystąpienia do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
      należy przeprowadzić indywidualny, szczegółowy instruktaż pracowników. 
 
6.  Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w   
     strefach szczególnego zagrożenia należy :     

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi. 
- używać środków ochrony osobistej. 
- używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi. 
- pozostawić wolne drogi ewakuacyjne. 

 
 
 
 
 

OPRACOWAŁ: 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
OBIEKT:   Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach –   
                            rekultywacja istniejącej murawy. 
 
ADRES:  62-310 Pyzdry dz. Nr 1381/11, 1382, 1379, 1383, 1385/4 
 
INWESTOR: Gmina Pyzdry 
                            ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 
 
PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI 
    63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2 
                           Upr. nr ewid. WKP/0060/PWOK/06 
 
 
 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oświadczam, że 

dokumentacja techniczna, obejmująca projekt architektoniczno – budowlany 

„Budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy” 

na dz. Nr 1381/11, 1382, 1379 została opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
 

OPRACOWAŁ: 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GEOTECHNICZNYCH
(Badanie zag szczenia)

Lokalizacja zadania : ul. Farna, Pyzdry

Informacje podst. : Projektowana budowa p yty boiska sportowego

Zleceniodawca : PRACOWNIA PROJEKTOWA „KOWALSKI”
KRZYSZTOF KOWALSKI
Ul. Konwaliowa 2
Jarocin

Opracowa  : mgr Szymon Mielcarek
Upr. XI232010 XII242010

Ostrów Wielkopolski stycze 2012

http://www.pracowniatopaz.eu
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W styczniu 2011 na zlecenia Pracowni Projektowej „KOWALSKI”

przeprowadzono wst pne badania geotechniczne dla projektowej p yty boiska

sportowego przy ul. Farna w miejscowo ci Pyzdry.

Zakres bada - zosta narzucony przez zleceniodawc i obejmowa  : 

Ø Wizj lokaln w styczniu 2011

Ø Zgodnie z Polsk Norm PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe ,

wykonano cznie 2 sondowania dynamiczne do g boko ci 2,0 m sond

dynamiczn ITB-ZW dla okre lenia zag szczenia - wyra onego stopniem i

wska nikiem zag szczenia.

Ø Wykonanie jednego otworu badawczego

Ø Ocena makroskopowa pobranych prób gruntu

Metodyka bada :
Ø P ytkie otwory badawcze wykonano zestawem r cznym przy u yciu widra

okienkowego o rednicy 90 mm.

Ø Sondowania dynamiczne wykonano z poziomu gruntu z zastosowaniem

poprawki wg Z. Wi una („Zarys geotechniki”, str. 672) : 

 NN = NZ ηW zN /  z, gdzie:

 NN – warto ci nominalne

 NZ – liczba udarów powy ej warto ci nominalnej

ηW – wspó czynnik uwzgl dniaj cy nawodnienie piasku. Dla piasków nie

nawodnionych przyjmuje si warto 1.

zN – g boko nominalna, dla sondy lekkiej wynosi 0,6 m.

 z – g boko sondowania (0 < z < zN).

http://www.pracowniatopaz.eu
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Wyniki bada , zalecenia:

Ø Za pomoc sondowania dynamicznego otrzymano stopie zag szczenia ID(n)

w zakresie 0,38 do 0,60, co odpowiada wska nikowi zag szczenia 0,91 do

0,96.

Ø Otrzymane wyniki mieszcz si w stanie redniozag szczonym

Ø Powierzchniow warstw stanowi nasypy niekontrolowane

Ø Warstw gruntu rodzimego (stwierdzon w 1 otworze) stanowi piaski rednie

przewarstwione py em

Ø Zaleca si dodatkowe wykonanie otworów badawczych oraz sondowa

dynamicznych.

http://www.pracowniatopaz.eu
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