
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Obiekty budowlane: 
 Boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej 

 
Adres obiektów i lokalizacja: 
 
Temat: „Projekt szkolnego boiska wielofunkcyjnego” 
 
1. Dane ogólne: 
- Projekt szkolnego boiska wielofunkcyjnego 
Inwestor:  
 Wójt gm. Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 - 313 Lubsza  
Lokalizacja inwestycji: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy 
 Ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza, nr dz. 459/2 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest: 
- Boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej 
Boisko jest projektowane  do celów rekreacyjno- sportowych przy Szkole 
Podstawowej w Lubszy, ul. Szkolna 2,  49-313 Lubsza, na dz. Nr 459/2; 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania działki dla w/w obiektu. 
 
3. Opis działki będącej przedmiotem opracowania 
Na działce 459/2 znajduje się budynek szkolny. Obecnie działka użytkowana jako 
szkolne boisko. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie działki 
Na działce jako uzupełnienie funkcji oświatowej projektuje się boisko wielofunkcyjne 
o całkowitych wymiarach 19,24/32,28 m w sposób pokazany w części graficznej 
opracowania.  
 

Zagospodarowanie terenu z wyposażeniem 
boisko wielofunkcyjne: 

 Powierzchnia działki 0,2458 ha 

 Nawierzchnia boiska  428 m2 

 Powierzchnia boiska z wybiegami 621 m2 

 Szerokość 15,24m + 2x2m wybiegi= 19,24 m 

 Długość 28,10m + 2x2,09 m wybiegi= 32,28 m 
 
 
5. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 
Obiekt sportowy utrzymuje i rozwija dotychczasową funkcję o charakterze sportowym 
i edukacyjnym. Obiekt wpisuje się w otaczający teren, nie narusza wartości 
kulturowych, środowiska oraz zachowuje wyznaczone linie rozgraniczające. 
 
6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 



7. Inne dane wynikające ze specyfiki obiektów 
Specyfika i charakter obiektów nie wywierają szczególnego wpływu na 
zagospodarowanie działki. 

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
Ze względu na charakter obiektu, który nie wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz.4,art. 29.1, ust.9) nie stosuje się 
wymogów badania i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego. 
 

II. PROJEKT BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNY 
1. Dane ogólne: 
- Boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej 
Inwestor: gm. Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 - 313 Lubsza  
Lokalizacja inwestycji: Publiczna Szkoła Podstawowa 

Ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza, dz. Nr 459/2  
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Stręg 
Projektant opracowujący: inż. arch. Stefania Stafij 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest: 
- Boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej 
Boisko jest projektowane  do celów rekreacyjno- sportowych przy Szkole 
Podstawowej w Lubszy ul. Szkolna 2,  49-313 Lubsza.; 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania działki dla w/w obiektu oraz 
sposób wykonania nawierzchni i ogrodzenia. 
 
3. Rozwiązanie techniczne boiska 
 
Boisko wielofunkcyjne  
 
Podbudowa: 
Przekrój przez podbudowę wg. rysunku przekroju 

 
W projektowanym boisku sportowym zaprojektowano drenaż wewnętrzny 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą 
obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie fundamentowej z betonu 
C16/20 z oporem lub odwodnieniem liniowym ( na krawędziach spadków) 

 
Nawierzchnia  
Badania na zgodność z obowiązującymi normami,lub wyniki badań 
specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 
producenta 

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni 
3. Autoryzacja producenta wystawiana dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tą nawierzchnię. 

 
 
 



Wyposażenie sportowe 
I. Koszykówka : 

Stojak stalowy, ocynkowany, regulowany, o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, 
obręcz uchylna, siateczka do obręczy. Ilość :2 zestawy. 

II. Siatkówka 
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości montowania siatki i 
mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa, ilość: 1 zestaw 

III. Piłka ręczna 
Bramki do piłki ręcznej osadzone w boisku 
 
Ogrodzenie terenu: 
Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. 
Wypełnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego, wysokość min 4 m. 
Rozstaw słupków od min 2 m do max 5m. furtki i bramy systemowe przesuwne lub 
rozwierne,. Szerokość furtki 1m, bramy 2,5m, wysokość 4m. Piłkochwyty o wysokości 
6m szerokość 10m.  
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze 
rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. 
Uwaga: przekrój słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi 
producenta ogrodzenia. 
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej   
 Nie dotyczy. 

Warunki ewakuacji 

Ewakuacja z terenu boiska 

Przewidziano furtki ewakuacyjne w ogrodzeniu zewnętrznym. Szerokość furtki 1m. 

Nie przewiduje się stałych i półstałych urządzeń gaśniczych. 

 
4. Bilans terenu 

Obszar działki 459/2- 0,2458 ha 

-Powierzchnia boiska- 621 m2 

6. Wytyczne do planu BIOZ 
 
6.1 Zakres robót całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich realizacji; 
- zdjęcie górnej warstwy gleby 
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 
- rozbiórka części skarpy ziemnej  
- usunięcie gruntu z terenu wykonanych prac budowlanych 
- wykonanie warstw podbudowy z zagęszczeniem; 
- montaż obrzeży betonowych; 
-wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z warstwą stabilizacyjną 
 
6.2 Wykaz istniejących obiektów w granicach działki 



Projektowane boisko wielofunkcyjne  sytuuje się na działce 459/2  będącej częścią 
funkcjonalną zespołu działek pełniących funkcję o charakterze oświatowym. 
Projektowana inwestycja jest przeznaczona do celów rekreacyjno-sportowych.  
 
6.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Na terenie działki brak jest elementów 
stwarzających zagrożenie dla ludzi; 
 
6.4 Wskazanie przewidywanych zagrożeń 
Obiekt nie leży w strefie zagrożeń. Budowa będzie prowadzona na terenie czynnej 
szkoły, zatem istnieje niebezpieczeństwo wejścia na teren budowy osób 
nieupoważnionych, w związku z tym na czas budowy należy zabezpieczyć strefę 
objętą budową oraz teren budowy ogrodzeniem, oraz odpowiednio oznakować. 
 
6.5 Wykaz robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
- możliwość wypadku lub potrącenia przez sprzęt budowlany w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych 
- ryzyko porażenia prądem przy używaniu narzędzi i urządzeń elektrycznych; 
 
6.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 
- w związku z tym, że szkoła jest obiektem czynnym, roboty budowlane należy 
wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego okablowania i sieci wewnętrznych. 
Strefy budowy powinny być wydzielone 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany 
przeprowadzić instruktaż BHP dotyczący: 

o Zabezpieczenia przed zatruciem farbami i klejami do nawierzchni 

poliuretanowych 

o Odpowiednie składowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi 

środków chemicznych; 

o Zabezpieczenie przed porażeniem prądem przy używaniu narzędzi i urządzeń 

elektrycznych; 

o Zabezpieczenia przed urazami ciała przy wszystkich robotach; 

- Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym BHP. 
 
Ze względu na charakter i wielkość robót nie zachodzi konieczność 
opracowania planu BIOZ 


