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Oświadczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

oświadczamy, iż projekt techniczny budowy boiska do piłki nożnej w miejscowości Podlesie gm. 

Bogoria został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu któremu ma służyć. 

Zespół projektowy: 

Stanowisko: Branża: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: 

 
 
 

Projektant 
 
 
 

budowlana mgr inż. Maciej Baradziej  
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1  LOKALIZACJA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM  

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu technicznego boiska do piłki nożnej oraz 

utwardzenie powierzchni gruntu w miejscowości Podlesie gm. Bogoria, powiat Staszów na działce nr 

ewid. 144/1. 

1.2  NAZWA INWESTORA 

Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria. 

1.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

 „GENERICS” Maciej Baradziej, ul. Złota 11, 28-200 Staszów. 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Zlecenie Inwestora. 

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 

• Mapa sytuacyjno wysokościowa,  

• Wytyczne Zamawiającego,  

• Wizja lokalna w terenie, 

• Prawo budowlane oraz normy obowiązujące w budownictwie. 

2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny boiska do piłki nożnej oraz utwardzenie 

powierzchni gruntu w miejscowości Podlesie gm. Bogoria, powiat Staszów na działce nr ewid. 144/1. 

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Inwestycja przewiduje m. in.: 

• Wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0x60,0 [m], 

• Elementów towarzyszących: piłkochwytu, ogrodzenia terenu, montażu ławek;  

•  Wyrównanie i humusowanie terenu z obsianiem trawą  
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• Wykonanie terenu utwardzonego z kruszywa kamiennego. 

2.3 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę 

do rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. 

3 STAN FORMALNO-PRAWNY 

3.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowości Podlesie, 

gmina Bogoria, powiat Staszów obejmująca działkę nr 144/1. Powyższa działka jest własnością Gminy 

Bogoria. 

4 STAN ISTNIEJĄCY 

4.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Obecnie teren inwestycji to teren niezagospodarowany, zachwaszczony, o znacznych różnicach 
wysokościowych. 

4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Aktualnie teren inwestycji posiada istniejący zjazd z drogi publicznej.  

5 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

5.1  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie zespołu boiska do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej wraz z elementami towarzyszącymi w postaci piłko chwytów, ogrodzenia, ławek, 

utwardzonego dojścia. Obiekt przeznaczony jest dla jednoczesnego korzystania przez nie więcej niż 

50 osób. 

Usytuowanie boiska: 

Boisko - do piłki nożnej o wymiarach 30,0mx60,0m  

• 31,0m od granicy działki z działką nr ewid. 144/2; 

• 12,27m ÷ 14,45m od granicy działki z działką nr ewid. 143; 

Po obu stronach boiska zaprojektowano betonowe ławki z drewnianym siedziskiem posadowione na 

fundamencie betonowym. Lokalizację ławek przedstawiono na planie sytuacyjnym, a rozwiązania 

szczegółowe pokazano na rysunku nr 7. 
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Wokół nieruchomości przewiduje się budowę  ogrodzenia . Lokalizację ogrodzenia przedstawiono na 

planie sytuacyjnym, a rozwiązania szczegółowe na rys. nr 5.  

Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji pozostaje bez zmian. 

5.2 PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry techniczne: 

• Boisko do piłki nożnej ma pole gry o wymiarach 30,0mx60,0m. Nawierzchnia boiska – 

trawiasta. Po przeciwległych stronach boiska, na krótszych jego bokach ustawione są bramki 

Junior o szerokości 5,0m i wysokości 2,0m. Wzdłuż dłuższych boków boiska po obu stronach 

zaprojektowano ławki betonowe z drewnianym siedziskiem odsunięte od krawędzi boiska na 

odległość 3,0m szt.14. Całość boiska ogrodzona piłkochwytem z siatki stalowej powlekanej na 

słupach stalowych φ80 o wysokości 4,0m.  

• Ogrodzenie terenu -zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej o 

oczku 5,5x5,5cm. Wysokość ogrodzenia  1,5m. Całość zamontowana na słupkach stalowych 

φ48 malowanych osadzonych w stopach betonowych co 2,67m. Cokół o wysokości 30cm z 

prefabrykowanych elementów betonowych. Schemat konstrukcji ogrodzenia pokazano na 

rys. 5 

 

• Utwardzenie terenu  - zaprojektowano utwardzone dojście z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym. 

 

• Humusowanie terenu z obsianiem trawą- wokół boiska zgodnie z planem sytuacyjnym 

przewidziano uporządkowanie terenów zielonych poprzez odchwaszczenie, wyrównanie, 

plantowanie, humusowanie z obsianiem trawą. 

5.3 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE I ODWODNIENIE  

 
Rozwiązanie wysokościowe dowiązano do istniejących rzędnych (niwelacji państwowej). Poziom 

odniesienia zgodny z mapą sytuacyjno - wysokościową. Przyjęto Prawidłowe odwodnienie 

powierzchni projektowanego boiska zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadków 

poprzecznych, z którego woda będzie odprowadzana na własny nieutwardzony teren.  

5.4 KONSTRUKCJA 

5.4.1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ: 

5.4.1.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

• nawierzchnia trawiasta wykonana siewem z przekryciem nasion humusem; 
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• warstwa wegetacyjna gr.20cm zagęszczana walcem pierścieniowym;   

• warstwa odsączająca z piasku gr.10cm. 

5.4.1.2 PIŁKOCHWYT 

Wokół boiska zaprojektowano piłkochwyt  o wysokości 4,0m z powlekanej siatki stalowej 

ocynkowanej o oczku 55mm zamocowanej do słupków stalowych φ80x3mm osadzonych w stopach 

betonowych. W piłkochwycie przewidziano furtkę o wymiarach 3,0mx2,10m. Schemat i konstrukcję 

piłko chwytu pokazano na rys.4. 

5.4.1.3 BRAMKI 

Po przeciwległych stronach boiska, na krótszych jego bokach ustawione są bramki Junior o szerokości 

5,0m i wysokości 2,0m. Konstrukcję bramki przedstawiono na rys. 6. 

5.4.1.4 ŁAWKI 

Wzdłuż dłuższych boków boiska po obu stronach zaprojektowano ławki betonowe z drewnianym 

siedziskiem odsunięte od krawędzi boiska na odległość 3,0m szt.14. Konstrukcję ławki przedstawiono 

na rys. 7 

 

5.4.2 UTWARDZENIE TERENU : 

5.4.2.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

• nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/8 gr.5cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15cm 

Uwaga! Teren utwardzony wewnątrz ogrodzenia należy obramować obrzeżem betonowym 8x30 na 
ławie betonowej. 

 

5.4.3 HUMUSOWANIE TERENU Z OBSIANIEM TRAWĄ : 

5.4.3.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Wokół boiska zgodnie z planem sytuacyjnym przewidziano uporządkowanie terenów zielonych 

poprzez odchwaszczenie, wyrównanie, plantowanie, humusowanie z obsianiem trawą. 

6 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, które oddziałują negatywnie na 
środowisko w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), 
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nie wymaga więc uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7 CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami) budowa obiektów małej architektury (placów zabaw) w miejscach publicznych wymaga 
zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, nie wymaga więc 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
POUCZENIE: Do budowy inwestor może przystąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego 
wniosku, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystąpienie do budowy przed 
potwierdzeniem zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu organu będzie traktowane jako samowola, pod 
rygorem rozbiórki (art. 48). 
 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami 
techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pod 
nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach . Przy montażu urządzeń (bramki do piłki nożnej) 
należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. 

8 WARUNKI BHP 
Podczas prowadzenia prac budowlano - montażowych należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• zapoznać pracowników z technologią montażu oraz organizacją prac, a także zwrócić uwagę 
na grożące niebezpieczeństwa, 

• w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów 
trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i 
oznakować napisami ostrzegawczymi, 

• przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznaczyć. 

9 ROBOTY ZIEMNE 
Wykonanie ukształtowania wysokościowego boisk wymaga prac w zakresie wykonania wykopów i 

nasypów. Przy budowie pojawią się prace związane z korytowaniem, profilowaniem i wyrównaniem 

terenu. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 i obowiązującymi 

przepisami BHP w tym zakresie. 

10 UWAGI KOŃCOWE 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym 

aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm. Elementy wyposażenia sportowego wymagają 

dopuszczenie do stosowania na zewnątrz.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z pełna dokumentacja 

techniczną. W sprawach nie określonych dokumentacja obowiązują: 
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•  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych 

•  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

•  Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów. 

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologie inne 

od proponowanych w projekcie pod warunkiem , że będą posiadały one równą wartość techniczną, 

użytkową, estetyczna i będą spełniać wymagania określone w SIWZ. Roboty budowlane powinny być 
wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Po 

zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. W 

razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować 

sie z projektantem.  

Zestawienie powierzchni: 

• Boisko nr 1 (do piłki nożnej)       - 2691,0 m2 

• Teren utwardzony       - 1057,6m2 

• Humusowanie terenu z obsianiem trawą   - 2510,1m2 
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Część rysunkowa 

Spis rysunków: 

1. Rys.1 – Orientacja 

2. Rys.2 – Projekt zagospodarowania terenu-Plan sytuacyjny  skala 1:500 

3. Rys.3 – Schemat boiska       skala 1:250 

4. Rys.4 – Piłkochwyt       skala 1:100 

5. Rys.5 – Schemat ogrodzenia      skala 1:50 

6. Rys.6 – Bramka do piłki nożnej      skala 1:50 

7. Rys.7 – Betonowa ławka z drewnianym siedziskiem   skala 1:25 

 

 

 


