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II  OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Tytuł opracowania 

Projekt budowlany budowy centrum rekreacji dla mieszkańców Osiedlu Wielkopolska 

przy ul. Żubardzkiej w Łodzi. 

2. Adres inwestycji 

Łódź, ul. Żubardzka 1/3, dz. nr 108/8, obręb B – 44. 

3. Inwestor 

Miasto Łódź 

Departament Spraw Społecznych 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175. 

4. Jednostka projektowa 

Projektowanie Architektoniczno – Budowlane 

Wiktor Bartyka 

93 – 222 Łódź, ul. Kaszyńskiego 15/37 

5. Podstawa prawna 

- Umowa Nr 272.1.35.2018 z dnia 19.02.2018 r. 

- wytyczne funkcjonalno – programowe Rady Osiedla 

- wizja lokalna oraz pomiary własne w terenie 

- uzgodnienia z Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 

6. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy boiska wielofunkcyjnego oraz projekt 

oświetlenia w/w obiektu. 

Całość uzupełnia projekt zagospodarowania terenu wokół obiektu (dojście do obiektu,  kosz 

na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna itp.). 

7. Opis terenu 

Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania to działka wchodząca w skład zespołu 

trzech działek stanowiących Centrum Rekreacji Mieszkańców Osiedla Wielkopolska, 

usytuowanego pomiędzy ulicami Inowrocławską, Żubardzką oraz Al. Włókniarzy. 

Działka w kształcie zbliżona do trapezu, płaska, w części wschodniej obecnie 

niezagospodarowana z pozostałością trzech boisk sportowych różnej wielkości 

o nawierzchniach bitumicznych w złym stanie technicznym. 

W części zachodniej znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz zorganizowany wybieg (park 

zabaw) dla psów, połączone ze sobą aleją spacerową o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej w kolorze szarym. 

Teren opracowania jest terenem niezagospodarowanym (niezabudowanym), częściowo 

nieutwardzonym, porośniętym trawą z nielicznymi krzewami i drzewami głównie od strony 

ul. Żubardzkiej. 

W miejscu projektowanego boiska niewielki spadek terenu w kierunku południowo - 

- zachodnim. 

Powierzchnia działki : 

- dz. nr 108/8  – 0,7430 ha, 
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8. Przyjęte rozwiązania projektowe 

 

8.1. Zagospodarowanie terenu 

 

8.1.1. Dojście do obiektu 

Teren przeznaczony pod dojście do boiska (łącznik pomiędzy istniejącą główną aleją 

spacerową a projektowanym boiskiem) wykorytować, wyrównać i oczyścić. 

Dojście zaprojektowano jako ciąg pieszy bez możliwości wjazdu pojazdów mechanicznych 

do obsługi „gospodarczej” terenu. 

Szerokość dojścia - 2,2 m. 

Konstrukcja nawierzchni : 

-   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8,0 cm  

-   podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3,0 cm 

-   podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm grub. 15,0 cm  

    stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do IS > 1.0  z 50 % zawartością 

    kruszywa łamanego 

-   warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie grub. 10,0 cm 

-   podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0 

Dojście ujęto w systemowe obrzeża betonowe trawnikowe o wym. 8,0 x 30,0 cm ustawione 

na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, w kolorze kostki brukowej jw. 

 

Uwaga: 

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do budowy w/w ciągów powinny być z betonu 

min. kl. C25/30 oraz posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne. 

 

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych spadkami poprzecznymi na 

teren biologicznie czynny w granicach działki. 

 

8.1.2. Kosz na śmieci 

Przy wejściu na boisko ustawić parkowy kosz na śmieci z daszkiem o pojemności 35,0 l, 

wykonany ze stali i drewna. 

Konstrukcja kosza na śmieci wykonana ze stali - malowana proszkowo w kolorze czarnym. 

Na stalowych obręczach zamocowane deski wykonane z drewna. 

Kosz zawieszony na „nodze” z profilu zamkniętego, przekryty metalowym daszkiem. 

Zamontowany zamek zatrzaskowy otwierany w celu uchylenia daszka i opróżnienia 

pojemnika z odpadami (klucz do otwierania w komplecie). 

Deski frezowane i polerowane oraz dwukrotnie pokryte impregnatem do drewna. 

W środku wkład stalowy o pojemności 35,0 l z popielnicą - wkład malowany proszkowo 

w kolorze czarnym jw. 

Wymiary kosza : 

- wysokość całkowita ok. 95,0 cm (po wbetonowaniu łącznie z daszkiem) 

- długość desek 54,0 cm 

- średnica w środku ok. 30,0 cm 

- długość całkowita profilu 120,0 cm; profil zakończony wąsami do wbetonowania 

  w prefabrykat podstawy 

 

UWAGA ! 

Wszystkie elementy stalowe kosza są malowane proszkowo co zapewnia większą trwałość 

oraz perfekcyjny wygląd. 
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Kosz na śmieci. 

 

Projektowany kosz identyczny do koszy już istniejących ustawionych wcześniej na terenie 

Centrum Rekreacji. 

 

8.1.3. Stojak rowerowy 

Projektowany obiekt wyposażyć także w stojak rowerowy 5 - cio stanowiskowy. 

Stojak wykonany z profili stalowych 30 x 50 x 1,5 mm i prętów stalowych, ocynkowanych 

ogniowo. 

Wymiary całkowite pojedynczego stojaka - 2,14 m x 0,35 m, wysokość - 0,33 m.  

W/w stojak mocować do podłoża poprzez kotwienie śrubami w betonowych elementach 

fundamentowych dostarczanych łącznie ze stojakami przez ich producenta. 

 

 
 

Stojak rowerowy. 
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Projektowany stojak rowerowy identyczny do stojaków już istniejących ustawionych 

wcześniej na terenie Centrum Rekreacji. 

 

8.1.4. Tablica informacyjna 

Przy wejściu do projektowanego obiektu ustawić tablicę informacyjną (regulamin korzystania 

z boiska) wolnostojącą zewnętrzną jednostronną. 

Konstrukcja tablicy wykonana z rur stalowych Ø 48,3 x 2,9 mm, Ø 30,0 x 2,0 mm oraz 

pręta Ø 16,0 mm, tablica wykonana z blachy 700,0 x 495,0 x 2,0 mm. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana ogniowo). 

Całość montować do dostarczanego przez producenta w komplecie prefabrykatu 

fundamentowego wykonanego z betonu B30 (C25/30). 

Urządzenie powinno posiadać oświadczenie producenta o zgodności wykonania z normami 

bezpieczeństwa. 

 

 
 

 

Tablica informacyjna. 

 

Projektowana tablica informacyjna identyczna do tablic już istniejących ustawionych 

wcześniej na terenie Centrum Rekreacji. 
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8.1.5. Monitoring terenu 

Teren boiska wyposażyć w cztery atrapy kamer CCTV (kamer kopułkowych do monitoringu) 

umieszczone we wszystkich narożnikach na masztach oświetlenia obiektu. 

 

 

 
 

Atrapa kamery kopułkowej 

 

8.2. Ogrodzenie sportowe 

Wzdłuż boków płyty boiska zaprojektowano ogrodzenie z elementów zabezpieczających 

jednocześnie przed wyrzuceniem/wybiciem piłki na zewnątrz obiektu. 

Ogrodzenie/piłkochwyt zaprojektowano jako ogrodzenie systemowe panelowe specjalnie 

przeznaczone do wygrodzeń boisk sportowych, odporne na uderzenia piłką. 

Przęsła – masywne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, odporne na działanie szkodliwych 

czynników atmosferycznych, panele proste 2D wykonane z prętów stalowych podwójnych 

poziomych Ø6 mm w rozstawie co 200,0 mm oraz pojedynczych pionowych Ø5 mm 

w rozstawie co 50,0 mm. 

Wymiary pojedynczego panelu – szerokość 2500,0 mm, wysokość 2030,0 mm. 

Słupy - stalowe profile rurowe o przekroju prostokątnym 80,0 x 40,0 x 3,0 mm w rozstawie 

osiowym co 2520,0 mm; długość słupa – 4900,0 mm. 

Słupy osadzone w gruncie za pośrednictwem żelbetowych bloków fundamentowych (beton 

C20/25; stal  A-III /34GS/ + A-I /St3SX-b/) o wymiarach 60,0 x 60,0 x 120,0 cm 

posadowionych na podkładzie z ”chudego betonu” C8/10 grub. 10,0 cm. 

Głębokość posadowienia – 1,25 m poniżej poziomu terenu. 

Całość ocynkowana ogniowo. 

Wysokość całkowita w/w ogrodzenia/piłkochwytu – 4,1 m. 

Wejście na płytę boiska szerokości i wysokości jednego przęsła usytuowano w południowo - 

- zachodnim narożniku obiektu. 

Wejście na płytę boiska poprzez dwuskrzydłowe wrota otwierane na zewnątrz. 

Konstrukcja, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie jak w ogrodzeniu/piłko chwycie 

powyżej. 

Wrota wyposażone w zamek i klamkę; skrzydło podstawowe wrót (skrzydło otwierane na co 

dzień) wyposażyć dodatkowo w samozamykacz. 

Profile stalowe stanowiące ościeże wrót pokryć poliestrową powłoką lakierniczą w kolorze 

jaskrawo pomarańczowym.  

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CENTRUM REKREACJI 

DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WIELKOPOLSKA W ŁODZI – ETAP II 
ŁÓDŹ UL. ŻUBARDZKA 1/3, dz. nr 108/8, obręb B – 44 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 

 

 

8.3. Boisko wielofunkcyjne 

Istniejące nawierzchnie bitumiczne dawnych boisk sportowych zerwać, istniejące podbudowy 

usunąć i zutylizować. 

Istniejące bramki stalowe (2 szt.) z profili rurowych Ø100 zdemontować. 

Teren po zlikwidowanych boiskach oczyścić z pozostałości materiałów budowlanych, 

wyrównać i splantować z wykorzystaniem ziemi z wykopu pod nową płytę projektowanego 

boiska – w/w ziemię wymieszać z nasionami traw. 

Na tak przygotowanym podłożu wykonać warstwę licową z humusu wymieszanego 

z nasionami traw, grub. warstwy ok. 5,0 cm. 

Teren przeznaczony pod nową płytę boiska wykorytować, wyrównać i oczyścić. 

W/w boisko wielofunkcyjne wraz ze strefą ochronną o antyurazowej nawierzchni 

syntetycznej przepuszczalnej dla wód opadowych zaprojektowano jako prostokąt 

o wymiarach 27,64 x 42,76 m. 

 

Konstrukcja nawierzchni : 

- nawierzchnia nośna elastyczna poliuretanowa przepuszczalna, grub. min. 16,0 mm 

- podbudowa elastyczna poliuretanowa przepuszczalna, grub. min. 35,0 mm 

- podbudowa zasadnicza zagęszczona mechanicznie : 

   kliniec - warstwa kruszywa łamanego frakcji 0,74 – 4,0 mm, grub. 5,0 cm 

   kliniec - warstwa kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm, grub. 5,0 cm 

   tłuczeń - warstwa kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63,0 mm, grub. 20,0 cm 

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, grub. 15,0 cm 

- geowłóknina przepuszczalna dla wody, 

- grunt rodzimy zagęszczony do Is = 0,98. 

 

Nawierzchnia nośna poliuretanowa przepuszczalna grub. min. 16,0 mm : 

warstwa górna : 

- minimalna grubość warstwy 8,0 mm, 

- granulat EPDM (1 – 3 mm) połączony lepiszczem poliuretanowym jednoskładnikowym, 

  całość mieszana w mikserze, 

- warstwa nakładana mechanicznie bezspoinowo przy pomocy nakładarki mas 

   poliuretanowych, 

 

warstwa dolna : 

- minimalna grubość warstwy 8,0 mm, 

- granulat gumowy (1 – 4 mm) połączony lepiszczem poliuretanowym jednoskładnikowym, 

  całość mieszana w mikserze, 

- warstwa nakładana mechanicznie bezspoinowo przy pomocy nakładarki mas 

   poliuretanowych. 

 

Parametry nawierzchni wg normy PN-EN 14877:2014 : 

- grubość nawierzchni, mm: - multisport  ≥ 7 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm
2
 (MPa) ≥ 0,4 

- wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40 

- tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV : 

  nawierzchnia sucha 80 - 110 

  nawierzchnia mokra 55 - 110 

- przepuszczalność wody, mm/godz ≥ 150 

- odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, q ≤ 4 
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- odporność po przyśpieszonym starzeniu : 

  wytrzymałość na rozciąganie, N/mm
2
 ≥ 0,4 

  wydłużenie podczas zerwania, % ≥40 

  amortyzacja, % ≥40 

  multisport 35 - 44 typ SA 35 – 44 

- odporność po sztucznym starzeniu : 

  odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm ≤4 

  zmiana barwy, stopnie skali szarej  ≥3 

- amortyzacja, % : 

  multisport 35 - 44 typ SA 35 - H44 

- odkształcenie pionowe, mm : 

  multisport ≤ 6 

 - zachowanie się piłki odbitej pionowo : 

   piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport  ≥ 0,89/ ≥ 85 

 

Wymagane dokumenty : 

- Aprobata Techniczna lub Rekomendacja Techniczna lub inny dokument wydany przez 

  instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający że oferowana 

  nawierzchnia spełnia wymagania Zamawiającego, 

- aktualne badanie dotyczące zgodności wyrobu z normą PN-EN 14877:2014, 

- aktualny Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 

- karta techniczna wyrobu potwierdzająca spełnienie wymagań Zamawiającego, 

- oświadczenie potwierdzające dostarczenie oryginalnych wyrobów / systemu, 

- autoryzacja producenta wyrobu / systemu potwierdzająca możliwość zastosowania 

  wyrobu / systemu w przedmiotowym zadaniu, 

- potwierdzenie udzielenia gwarancji przez producenta wyrobu / systemu dotyczące 

  wyrobu / systemu zastosowanego w przedmiotowym zadaniu. 

 

Podbudowa elastyczna poliuretanowa przepuszczalna, grub. min. 35,0 mm : 

- minimalna grubość warstwy 35,0 mm, 

- granulat gumowy (1 – 4 mm),  

- kruszywo mineralne / kruszywo kwarcowe (4 – 8 mm), 

- lepiszcze poliuretanowe jednoskładnikowe, 

- warstwa nakładana mechanicznie, bezspoinowa, 

- warstwa nakładana przy pomocy nakładarki mas poliuretanowych. 

 

Kliniec - warstwa kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm, grub. 10,0 cm. 

Tłuczeń - warstwa kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63,0 mm, grub. 25,0 cm. 

 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102. 

Krzywa uziarnienia, określona według PN-B-06714-15 powinna być zgodna z wymogami 

normy PN-S-06102. 

 

Do warstwy górnej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0 – 31,5 mm, do warstwy dolnej 

preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 31,5 – 63,0 mm, kruszywo powinno być jednorodne, 

bez zanieczyszczeń. 
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Geowłóknina przepuszczalna dla wody : 

- materiał o właściwościach dyfuzyjnych,  

- materiał o właściwościach pozwalających na swobodny przepływ wody, 

- materiał o niezmiennych właściwościach w stanie suchym i wilgotnym, 

- materiał odporny na środowisko agresywne chemicznie, grzyby, pleśnie itp., 

- materiał o wieloletniej żywotności, 

 

parametry techniczne : 

- geowłóknina igłowana, nietkana („non movens”), 

- geowłóknina wykonana z polipropylenu 100% (PP), 

- wytrzymałość na przebicie statyczne CBR  1750 N, 

- wytrzymałość na przebicie dynamiczne / średnica otworów 17,0 mm, 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma 10,0 kN/m, 

- wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma 12,0 kN/m, 

- wydłużenie względne w chwili zerwania wzdłuż pasma 60%, 

- wydłużenie względne w chwili zerwania wszerz pasma 80%, 

- przepuszczalność wody przy obciążeniu 2,0 kPa prostopadle do pow. 37,0 m/s10
-4

, 

- przepuszczalność wody przy obciążeniu 2,0 kPa równolegle do pow. 46,0 m/s10
-4

, 

- umowna wielkość porów O90 0,11 mm, 

- wymiary typowe / szerokość 5,0 m, 

- wymiary typowe / długość 100,0 m, 

- wymiary typowe / średnica rolki 0,49 m, 

- masa rolki o szerokości 5,00 m 100,0 kg, 

 

wymagane dokumenty : 

- Aprobata Techniczna lub Rekomendacja Techniczna lub inny dokument wydany przez 

  instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający że oferowany 

  materiał spełnia wymagania Zamawiającego, 

- karta techniczna wyrobu potwierdzająca spełnienie wymagań Zamawiającego, 

- każde opakowanie / rolka geosyntetyku powinna posiadać etykietę zawierającą co najmniej 

  nazwę i typ wyrobu, nazwę i adres producenta, datę produkcji, parametry, informację 

  iż wyrób posiada Aprobatę Techniczną lub Rekomendację Techniczną lub inny dokument 

  wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów. 

 

Uwaga   

Wszystkie warstwy konstrukcyjne płyty boiska po wykonaniu zagęszczenia muszą być 

przepuszczalne dla wody. 

 

Nawierzchnię płyty boiska należy obramować krawężnikiem betonowym o wymiarach 

15,0 x 30,0 cm ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) grub. 5,0 cm i na ławie 

betonowej z oporem (beton B20 – C16/20). 

Na gotowej nawierzchni wymalować farbą poliuretanową metodą natrysku linie definiujące 

pola gry; szerokość linii – 5,0 cm. 

 

Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego : 

 

bramki do piłki ręcznej    - 2 sztuki 

kosze do koszykówki     - 4 sztuki 

słupki do zawieszenia siatki do gry w siatkówkę - 2 sztuki (demontowalne) 
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Bramki do piłki ręcznej o wym. 3,0 x 2,0 m, stalowe, ocynkowane ogniowo, wykonane 

z profili 80,0 x 80,0 mm, z łukami stałymi. 

Rama główna spawana w całości. 

Głębokość bramki – 1,0 m dołem, 0,8 m górą. 

Wykonanie i znakowanie zgodne z normą IHF; znakowanie w kolorze białym i czerwonym 

na przemian. 

Łuki tylne wykonane z rury stalowej Ø35 mm cynkowanej galwanicznie. 

Montaż bramek za pośrednictwem stalowych ocynkowanych ogniowo tulei mocujących 

z adapterami. 

Wyposażenie boiska do gry w piłkę ręczną musi być zgodne z obowiązującymi na dzień 

realizacji boiska przepisami Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Międzynarodowej 

Federacji Piłki Ręcznej IHF. 

 

Słupy tablic do koszykówki - stalowa konstrukcja jednosłupowa zabezpieczona 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, wykonana z profili zamkniętych 

kwadratowych 100,0 x 100,0 mm, przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 

105,0 x 180,0 cm, mocowana na stałe w podłożu w betonowym bloku fundamentowym 

o wymiarach 0,6 x 0,6 x 1,2 m, beton klasy B25 - C 20/25, stal  A-III (34GS) + A-I 

(St3SX-b) posadowionym na podkładzie z „chudego betonu” B10 - C 8/10; wysięg ramienia 

mocującego tablicę  - 1,6 m. 

Tablice do koszykówki – tablice epoksydowe profesjonale o wymiarach 105,0 x 180,0 cm, 

wykonane z nieprzeźroczystej płyty epoksydowej grub. 18,0 mm mocowanej do metalowej 

ramy zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe; mocowanie obręczy do 

ramy tablicy uniemożliwiające przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na tę 

obręcz. 

Obręcze tablic do koszykówki – obręcze stałe wzmocnione cynkowane z dwunastoma 

uchwytami do mocowania siatki łańcuchowej. 

Obręcze wykonane z ruryo średnicy Ø20 mm. 

Elementy wsporcze wykonane z blachy stalowej grub. 5,0 mm oraz 6,0 mm, posiadające 

kołnierz usztywniający oraz dodatkowe żebra wzmacniające obręcz i podwyższające jej 

wytrzymałość i wykonane z blachy stalowej grub. 5,0 mm; z czterema otworami do 

mocowania w standardowym rozstawie poziomym H = 110,0 mm i pionowym V = 90,0 mm. 

Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. 

 

Obręcze wykonane zgodnie z przepisami FIBA winny posiadać certyfikat zgodności 

z PN-EN 1270 oraz  PN-EN-913. 

Siatki koszy do koszykówki – stalowe siatki łańcuchowe cynkowane galwanicznie 

przeznaczone do obręczy cynkowanych, 12 – zaciskowe (12 punktów mocowania). 

Wyposażenie boiska do gry w koszykówkę musi być zgodne z obowiązującymi na dzień 

realizacji boiska przepisami Polskiego Związku Koszykówki oraz Międzynarodowej 

Federacji Koszykówki FIBA. 

 

Słupki do gry w siatkówkę wielofunkcyjne, stalowe, ocynkowane ogniowo, wykonane 

z profili 80,0 x 80,0 mm, z naciągiem typu SLIM, mocowane w tulejach osadzanych 

w podłożu; śruba naciągu siatki osłonięta dodatkowym profilem stalowym. 

Tuleje montażowe stalowe, ocynkowane ogniowo, wykonane z profili 90,0 x 90,0 mm; tuleje 

zabezpieczyć w poziomie nawierzchni boiska specjalnymi ramkami PU z deklami 

maskującymi, przeznaczonymi do mocowania na boiskach zewnętrznych z nawierzchnią 

poliuretanową.  
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W skład kompletu słupków wchodzą zewnętrzne urządzenia naciągowe z zastosowaniem 

osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego; haki zaczepowe zamocowane na 

przeciwległym słupku, przesuwne – możliwość zawieszenia siatki na dowolnej wysokości, co 

umożliwia również grę w badmintona oraz w tenisa. 

Wyposażenie boiska do gry w siatkówkę musi być zgodne z obowiązującymi na dzień 

realizacji boiska przepisami Polskiego Związku Siatkówki oraz Międzynarodowej Federacji 

Siatkówki FIVA. 

 

UWAGA : montaż w/w elementów wyposażenia boiska wykonać wg wytycznych oraz  

                   zgodnie z instrukcjami montażu podanymi przez producentów tego wyposażenia. 

 

8.4. Oświetlenie obiektu 

Oświetlenie boiska - wg odrębnego opracowana branżowego. 

 

9. Uwagi końcowe 

Wymiary pola gry do piłki ręcznej oraz oznakowanie / linie należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi na dzień realizacji boiska przepisami Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz 

Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF. 

 

Wymiary pola gry w koszykówkę oraz oznakowanie / linie należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi na dzień realizacji boiska przepisami Polskiego Związku Koszykówki oraz 

Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA. 

 

Wymiary pola gry w siatkówkę oraz oznakowanie / linie należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi na dzień realizacji boiska przepisami Polskiego Związku Siatkówki oraz 

Międzynarodowej Federacji Siatkówki FIVA. 

 

Pod wszystkie projektowane urządzenia plenerowe (kosze, tablice itp.) należy stosować 

systemowe fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniami 

lub inne spełniające  wymagania podane przez producenta tych urządzeń. 

 

Wszystkie w/w prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem osób 

uprawnionych. 

 

 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne 

oraz winny być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez ich 

producentów. 

 

Wszystkie urządzenia sportowe oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym niniejszym 

opracowaniem winny bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami. 

Jakość i bezpieczeństwo tych urządzeń powinny potwierdzać odnośne certyfikaty  wydane 

przez niezależne osoby lub instytucje do tego uprawnione. 

 

We wszystkich urządzeniach sportowych oraz komunalnych zainstalowanych na terenie 

objętym niniejszym opracowaniem dopuszcza się różnicę w podanych wymiarach 

+/- 10,0 cm, bez możliwości zmian pozostałych parametrów, kolorystyki i rodzaju materiałów 

użytych do produkcji w/w wyrobów. 
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Wszystkie zastosowane w projekcie gotowe elementy małej architektury pod względem 

kolorystyki winny spełniać wymogi przepisów Uchwały RM w Łodzi nr XXXVII/966/16 

z dnia 16.11.2016 r. 

 

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne oraz 

materiałowe i kolorystyczne winny spełniać wymogi przepisów Zarządzenia Prezydenta 

Miasta Łodzi Nr 7120/VII/17 z dnia 20.10.2017 r. 


































