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1 Wstęp 
 

 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem dokumentacji są informacje dotyczące budowy boiska do streetballa 

przy ulicy Kutnowskiej - miejsce rzutów do kosza z ogrodzeniem. 

 

1.2 Podstawa wykonania dokumentacji 
Podstawą do wykonania dokumentacji jest umowa na opracowanie dokumentacji 

przetargowej, przeprowadzenie procedury zamówień publicznych oraz pełnienie 

nadzoru inwestorskiego. Umowa zawarta pomiędzy: 

Zarządem Zieleni Miejskiej z siedzibą na ul. Strzegomskiej 3, 60-194 Poznań, a  

Projekt Malecha Tomasz z siedzibą na ul. Tyrwackiej 21/8, 61-615 Poznań 

 

1.3 Podstawa do wykonania dokumentacji 
 

• Zlecenie inwestora 

• Wizja lokalna 

• Obowiązujące normy i przepisy 

 

 

 

 

 

 



2 Informacje o terenie 
 

 

2.1. Lokalizacja 
 

 

Lokalizacja obiektu (Źródło: https://www.google.pl/maps) 

 

 

 

2.2. Opis stanu istniejącego 
 

Boisko do streetballa – miejsce rzutów do kosza zlokalizowane zostanie w parku 

miejskim przy ulicy Kutnowskiej w Poznaniu. W tym celu wydzielona została część 

parku o powierzchni 60m2, na której obecnie znajduje się obszar zieleni miejskiej. 

Przedsięwzięcie nie przewiduje naruszenia chodników, znajdujących się w pobliży 

miejsca powstania obiektu. 



 

Fot. Wizja lokalna (Źródło: Własne) 

3 Opracowanie projektowe 
 

3.1. Opis ogólny 
W zakresie opracowania znajduje się budowa boiska streetball – miejsce rzutów do 

kosza wraz z ogrodzeniem. Górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju 

poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona metodą natrysku. Wymiary płyty 

boiska z natryskową, sztuczną nawierzchnią wynoszą 5m x 7,5m. Całkowita 

powierzchnia nawierzchni natryskowej wynosi 37,5m2. Podczas trwania prac 

przewiduje się przygotowanie powierzchni wraz z podbudową wykonaną z 

kruszywa. Na rysunku S-1 pt. „Plan zagospodarowania terenu” określono lokalizację 

konstrukcji kosza.  Na płycie boiska zostaną wykonane linie określające miejsca 

rzutów do kosza (rysunek S-4 pt. „Wymiarowanie linii boiska”).  

Wokół płyty boiska należy zamontować ogrodzenie panelowe o wysokości 4m wraz 

z bramką wejściową. Ogrodzenie w odległości 0,5m od płyty boiska.  



3.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 
Na boisku należy zamontować jednosłupową konstrukcje do kosza cynkowaną 

ogniowo, mocowaną w tulei, w komplecie z deklem maskującym (rysunek S-3 pt. 

„Konstrukcja kosza”). Konstrukcja wraz z wysięgnikiem o długości 160cm. Należy 

zamontować tablice do koszykówki, wykonaną ze stalowej kratownicy o wymiarach 

90x120cm na cynkowanej ogniowo metalowej ramie. Należy zastosować 

cynkowaną ogniowo obręcz do koszykówki z 8 uchwytami do zamocowania siatki 

cynkowanej. Montaż tulei konstrukcji do kosza  w fundamencie, za pośrednictwem 

rury PCV, po stronie dostawcy. Fundament o wymiarach 100cm x 50cm do 

konstrukcji wykonać z betonu niezbrojonego (rysunek S-3 pt. „Konstrukcja kosza”).  

 

Rysunek 1 Widok montażu kosza(Źródło: DTR dostępnego na rynku wyposażenia do koszykówki zewnętrznej) 

 

Należy ułożyć kostkę brukową na poziome równym płycie boiska (rysunek S-1.1 pt. 

„PZT-widok szczegółowy boiska”): 

-między płyta boiska, a ogrodzeniem - szerokość 0,5m, 

-od istniejącego chodnika do bramki wejściowej - szerokości 1,2m,  

-od bramki wejściowej wzdłuż boiska - szerokość 1m i długość 4,8m. 

Wokół kostki brukowej należy zamontować krawężniki. 

Przy boisku do kosza w miejscach wyznaczonych na rysunku S-1.1 pt. „PZT-widok 

szczegółowy boiska” zainstalować dwie ławki o długości 1,8m. 



Dodatkowo planuje się zamontowanie stojaka dla rowerów w miejscu wskazanym 

na rysunku S-1.1. 

3.3. Przygotowanie podbudowy płyty boiska  
Płyta boiska wykonana zostanie z natryskowej, sztucznej nawierzchni. Naniesiona 

zostanie ona na wcześniej przygotowanej podbudowie z kruszywa mineralnego 

łamanego (rysunek S-2 pt. ”Przekrój boiska”). W miejscu powstania płyty boiska 

należy usunąć powierzchnię istniejącego humusu na głębokość 25 cm, następnie 

nanieść 10cm warstwę zagęszczonego piasku na całej powierzchni. Kolejno należy 

wykonać 15cm warstwę  z kruszywa o grubości 0 - 31,5mm oraz zagęścić wraz z 3cm 

warstwą miału kamiennego 1 – 4mm (warstwa zamykająca). Zamawiający 

dopuszcza po uprzedniej akceptacji zastosowanie podbudowy z kamienia 

łamanego. 

3.4. Ogrodzenie z bramką wejściową 
Ogrodzeni panelowe o wysokości 4m,  długości 29 m.b.. Umieścić w odległości 0,5m 

od płyty boiska. Ogrodzenie należy wykonać w sposób uniemożliwiający demontaż 

np. poprzez zastosowanie obejm na słupkach oraz panelach ogrodzeniowych wraz 

z maskownicami śrub. 

Dokładny sposób trwałego montażu do ustalenia i wykonania przez wykonawcę. 

Przed rozpoczęciem prac wybrany sposób  należy uzgodnić z inwestorem. 

 

Parametry panelu ogrodzeniowego: 

 

 

Fot: fragment panela ogrodzeniowego 6/5/6 

(Źródło: karta katalogowa jednego z dostępnych na rynku producenta paneli ogrodzeniowych) 

 



 

 

Długość panela  2506mm 

Wysokość panela   2030mm 

Parametry drutów:   
pionowych 5mm (pojedyncze). 

poziomych 6mm (podwójne). 

Wymiary oczek :  

 

pionowo 200mm. 

poziomo 50mm. 

Zakończenie panela:  od góry drutami pionowymi o długości 30mm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne:  
panel ocynkowany ogniowo, 

opcjonalnie lakierowany farbą proszkową  

Parametry bramki wejściowej: 

 

Fot: bramka wejściowa 

(Źródło: karta katalogowa jednego z dostępnych na rynku producenta bramek wejściowych) 
 

POŁĄCZENIE Z OGRODZENIEM  standardowe za pomocą modelowanego pręta (na życzenie 

bez połączenia). 

ZAWIASY:     regulowane, wysokiej jakości, o kącie otwarcia 90° 

ZAMEK:     standardowo, zamek ze stali nierdzewnej z wkładką i 3 

kluczami. 

ZACZEP OPOROWY (zapadka):  zapewniający stabilne zamknięcie. 

RAMA:     wykonana z profla kwadratowego 40x40x2mm. 



WYPEŁNIENIE BRAMY: mata stalowa, zgrzewana podwójnie z prętów pionowych o 

średnicy Ø6mm i podwójnych, poziomych o średnicy 

Ø8mm, dających oczko o wymiarach 50x200mm. 

ZABEZPIECZENIE 

ANTYKOROZYJNE: cynkowanie ogniowe wg Polskiej Normy PN-EN ISO 1461. 

Opcjonalnie lakierowanie farbą proszkową wg NEN 5254 

Kolory standardowe: RAL 5000 – 9000 

 

 

3.5. Nawierzchnia boiska  
Natrysk EPDM - warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest poprzez nanoszenie 

metodą natryskową. Składa się z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu. 

Granulat EPDM cechuje duża wytrzymałość na ścieranie i odporność na działanie 

warunków atmosferycznych.  

Należy wykonać kolejno warstwy na podbudowie z kruszywa (pkt 3.3.): 

- warstwa ET w postaci: kamień oraz granulat SBR z klejem - 35mm.  

- warstwa SBR z klejem - 10mm 

- warstwa EPDM z farbą - 2-3mm  

Grubość całkowita nawierzchni wraz z warstwą stabilizującą syntetyczno-mineralną 

wynosi około 47-48 mm. Spadki podłużne wykonanej nawierzchni nie powinny 

przekroczyć 1%. 

 

 
Fot: fragment nawierzchni nanoszoną metodą natryskową 

(Źródło: karta katalogowa jednej z dostępnych na rynku nawierzchni natryskowych) 

 

 



 

 

Parametry techniczne nawierzchni EPDM natrysk:  
 

Twardość nawierzchni 60 0 ±5 Sh A 

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,90 Mpa 

Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 70 % 

Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 110 N 

Ścieralność w aparacie Tabera ≤ 0,95 g 

Przepuszczalność dla wody ≥ 10300 mm/h 0,15 cm/s 

Przyczepność do: 

betonu ≥ 0,65 MPa 

asfaltobetonu ≥ 0,50 MPa 

podbudowy ≥ 0,50 MPa 

Współczynnik tarcia 

kinetycznego: 

powierzchnia sucha ≥ 0,40 

powierzchnia mokra ≥ 0,35 

Wysokość odbicia względnego piłki ≥ 100 % 

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy ≤ 0,50 % 

Mrozoodporność oceniona zmianą masy ≤ 0,50 % 

Odporność na starzenie, stopnie skali szarej 5 

Zmiana wymiarów w temp. 600C ≤ 0,01 % 

 

 

 

Uwaga:  

Wszystkie wykorzystane w projekcie materiały, sugerujące konkretnych 

producentów, stanowią wyłącznie przykład i mają 

na celu  określenie parametrów i cech konkretnego produktu.   

Dopuszcza się stosowanie zamienników, jednak o parametrach nie gorszych niż 

zaproponowane. Ewentualne zmiany należy wcześniej, bezwzględnie uzgodnić z 

Inwestorem i jednostkami zaangażowanymi w projekt. 

 

 



 

4 Rysunki 
 

• Rysunek S-1 PZT 

• Rysunek S-1.1 PZT-widok szczegółowy 

• Rysunek S-2 Przekrój boiska 

• Rysunek S-3 Konstrukcja kosza 

• Rysunek S-4 Wymiarowanie linii boiska 

  



 

 

5 Załączniki 
 

• Tabela ofertowa prac  

 

 


