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OŚWIADCZENIE: 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst 

jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, projekt budynku zaplecza socjalnego oraz adaptacja projektu 
budowlanego zespołu boisk sportowych w Bartniczce w ramach programu „Moje 
Boisko-Orlik 2012”, została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu , któremu ma 
służyć. 
 

 
 
 

 

 Projektant - mgr inż. Benedykt Stecki                                  Projektant - mgr inż. arch. Bogdan Fryndt 
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II. OPIS TECHNICZNY DO ADAPTACJI PROJEKTU BOISK SPORTOWYCH I    
    PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  .  

 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowy kompleksu boisk 
sportowych ze sztucznej trawy i nawierzchni syntetycznej do uprawiania sportów 
zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis) oraz wykonanie 
projektu indywidualnego budynku zaplecza socjalnego.  

Projekt indywidualny budynku zaplecza wykonał zespół projektowy adaptujący 
projekty boisk sportowych. 

Projekt boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy został opracowany przez 
biuro projektowe Kulczyński Architekt Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki dla potrzeb programu „ Moje Boisko – Orlik 2012”  

Projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu został 
opracowany przez biuro projektowe Archisport Sp. z o.o. również na zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki również dla potrzeb programu j.w. jako wariantowe 
rozwiązanie. 

Projekt zaplecza socjalnego z uwagi na uwarunkowania urbanistyczne i charakter 
zabudowy sąsiedniej zmieniono z modułowego na murowany z zachowaniem 
podstawowych funkcji określonych w założeniach programowych. Zmiana została 
zaakceptowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

 Projekt realizowany będzie przez Gminę Bartniczka w Bartniczce na działkach  
nr  222/3, 227/1 i 345/1, położonych na lekkim skłonie nieopodal rzeki Brynicy, teren 
został częściowo przekształcony przez poprzedniego właściciela, który urządził na części 
terenu boisko piłkarskie trawiaste. 

 Adaptacja projektu wykonana została zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Zmiany adaptacyjne zostały naniesione  kolorem czerwonym. 
 
2. Inwestor i zleceniodawca 

Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka 

 
3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 
- umowa z inwestorem z dnia 22 września 2009r na wykonanie adaptacji projektu zespołu 

boisk sportowych,  
-  uzgodnienia z inwestorem, 
-  decyzja lokalizacji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia,  
-  mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- badania geotechniczne podłoża gruntowego miejsca lokalizacji zespołu boisk z 

zapleczem socjalnym, 
-  warunki techniczne włączenia do sieci zewnętrznych 
 
4. Przedmiot i zakres inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk sportowych z zapleczem 
składającego się z boiska do piłki nożnej o wymiarach  
30 m x 62 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy i boiska wielofunkcyjnego  
o wymiarach 30 m x 48 m o nawierzchni syntetycznej, oraz parterowego 
niepodpiwniczonego murowanego budynku zaplecza socjalnego o wymiarach 9,54 m x 
12,44 m z podcieniem o wymiarach 2,78 m x 12,20 m z dachem czterospadowym o 
konstrukcji drewnianej. 
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W zakres inwestycji wchodzą: 
- budowa BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ – nawierzchnia ze sztucznej trawy 
- budowa  BOISK DO KOSZYKÓWKI, PIŁKI RĘCZNEJ  I TENISA – nawierzchnia 

syntetyczna poliuretanowa. 
-  budowa zaplecza socjalnego  boisk - ORLIK 2012 
-  budowa ciągu komunikacyjnego 
-  budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 
-  budowa  ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi 
-  budowa infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania indywidualnego, 

zgodnie z  decyzjami i warunkami miejscowymi 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni boisk 
- wykonanie piłkochwytów 

 
5. Opis stanu istniejącego  

Teren przeznaczony pod budowę boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza 
znajduje się na terenie Bartniczki. Teren jest ogrodzony posiada urządzone boisko 
trawiaste do piłki nożnej z którego korzystał poprzedni właściciel nieruchomości.  
Na  terenie planowanym do zagospodarowania nie występują nasadzenia. Obok terenu 
znajdują się grunty rolne, baza SKR i zabudowania mieszkalne siedliskowe i 
jednorodzinne. Do terenu prowadzi droga gminna gruntowa.  Całość terenu ogrodzona za 
wyjątkiem  granicy północno-wschodniej oraz wjazdu. . 

 
6. Warunki gruntowe 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych wykonanych na terenie 
przeznaczonym pod inwestycję, stwierdzono proste warunki gruntowe. 

W rejonie projektowanego posadowienia budynku zaplecza występują grunty nośne 
nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów budynku. Wykonano 
obliczenia sprawdzające nośności podłoża dla posadowienia projektowanego budynku .  

Z uwagi na zmienny stan zagęszczenia podłoża po wykonaniu niwelacji terenu,  w 
obrębie boisk należy wykonać dogęszczenie mechaniczne gruntu przy użyciu walców 
drogowych z uwzględnieniem występowania sąsiadującej zabudowy i dostosowania 
częstotliwości wibracji aby nie naruszyć konstrukcji istniejących budynków.  

Dogęszczenie należy wykonać po zdjęciu warstwy humusu z terenu pod projektowane 
boiska oraz wykonaniu niwelacji do projektowanych rzędnych przed wykonaniem warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni.    

 
7. Lokalizacja  

Teren przeznaczony pod budowę boisk sportowych wraz budynkiem zaplecza 
usytuowany będzie w obrębie istniejącego boiska piłkarskiego oraz w południowej części 
nieruchomości. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmie wszystkie działki 
wchodzące w skład nieruchomości. 
 
8. Podstawowe parametry inwestycji: 

 
- Powierzchnia boiska piłkarskiego    – 1860,00 m2 
- Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego   – 1440,00 m2 
- Powierzchnia budynku zaplecza     –   118,70 m2 
- Powierzchnia tarasu zadaszonego     –     33,90 m2 
- Powierzchnia terenów zielonych     –  1500,00 m2 
- Powierzchnia dróg dojazdowych    –    920,00 m2 
- Powierzchnia placóa)w parkingowych   –    267,50 m2 
- Powierzchnia chodnikób)w     –    355,00 m2 
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9. Uzbrojenie terenu 
 

Teren przeznaczony pod budowę boisk uzbrojony jest w sieć wodociągową oraz sieć   
kanalizacji sanitarnej, brak jest kanalizacji deszczowej.  

Zaprojektowano przyłącze wodociągowe do budynku socjalnego z wykonaniem studni 
wodomierzowej. Przewidziano hydrant nadziemny przy budynku socjalny. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza socjalnego zaprojektowano jako 
rurociąg grawitacyjny do przydomowej przepompowni  ścieków z której ścieki tłoczone 
będą przewodem ciśnieniowym do studni rozprężnej usytuowanej przy drodze 
wyjazdowej, a następnie włączone do istniejącej studni rewizyjnej na sieci gminnej. 

Warunki gruntowe, położenie na lekkim skłonie oraz naturalne warunki hydrologiczne 
potwierdzone badaniami geotechnicznymi oraz przyjęte rozwiązania konstrukcji 
nawierzchni przepuszczalnych pozwoliły na rezygnację z drenażu boisk . 

Zaprojektowano kanalizację deszczową dla zebrania wody opadowej z dachu budynku  
zaplecza oraz placu utwardzonego przy nim z odprowadzeniem do studzienki osadczej  
i skrzynek rozsączających.      

Zasilanie elektroenergetyczne obiektów nastąpi z przyłącza wykonanego przez Rejon 
Energetyczny w Brodnicy w oparciu o wydane warunki przyłączenia. Zewnętrzne sieci 
zalicznikowe zasilane będą z projektowanego złącza licznikowego usytuowanego przy 
budynku zaplecza socjalnego. 
       Trasy i lokalizacje przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz linii 
zalicznikowych  elektroenergetycznych  pokazano na projekcie zagospodarowania  terenu 
w skali 1:500 oraz w opracowaniach branżowych. 
. 
10. Ukształtowanie terenu 

 
Teren projektowanych boisk  jest terenem płaskim lekko pochylonym w części dla 

boiska wielofunkcyjnego, w części dla  boiska piłkarskiego usypany jest wał z gruntu 
zebranego z istniejącego boiska użytkowanego sporadycznie do gry w piłkę nożną . 
Projektuje się niwelację terenu pod warstwy konstrukcyjne boiska do poziomów od 78,45 
m n.p.m. do 78,65 m n.p.m. co odpowiednio oznacza poziom nawierzchni w stanie 
wykończonym od 78,80 m n.p.m. do 79,00 m n.p.m.  

Nadmiar gruntu przemieszczony zostanie do części wschodniej terenu z 
przeprofilowaniem istniejących skarp w części zachodniej terenu dla umieszczenia boiska 
wielofunkcyjnego. 

Rzędna terenu przy budynku socjalnym wyniesie 79,00 m n.p.m. i będzie równa 
rzędnej boisk po wykonaniu konstrukcji nawierzchni. 

 Projektowany spadek boisk wynosić będzie  0,4 %. Głębokość wykopów w granicach 
od 0,40 do 1,2 m i dotyczy robót instalacyjnych. Nie planuje się usuwania gruntów 
podłoża poza humusem którego średnia grubość wynosi 20 cm . Masy ziemne zebranego 
humusu  należy rozplantować w obrębie obszaru rezerw terenu istniejącego boiska.  

   
     11. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego oraz boiska piłkarskiego 
 

Projektuje się spływ wód deszczowych z boiska poprzez przepuszczalne nawierzchnie 
syntetyczne i warstwy konstrukcyjne nawierzchni do gruntu z uwagi na bardzo dobre 
warunki chłonne gruntu oraz bardzo niski poziom wód gruntowych. Powierzchnie boisk 
ukształtowane zostaną ze spadkiem w kierunku rzeki Brynicy aby umożliwić spływ wód 
powierzchniowo w przypadku opadów ulewnych. 
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12. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztuczna trawa 
 

Projektowane boisko będzie obiektem o nawierzchni z trawy syntetycznej . 
 Wymiary boiska: 30 x 62 m (pole gry 26 x 56m), powierzchnia: 1860 m2.   
Projektuje się podbudowę pod nawierzchnię z następujących warstw zaczynając od góry: 

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm, 
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- grunt rodzimy zagęszczony 

Na tak przygotowane podłoże ułożona zostanie trawa syntetyczna o wysokości włókna 
60 mm i parametrach określonych poniżej. 

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15  
z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,4 %. 

Boisko wyposażone będzie w dwie bramki o wymiarach 2 x 5 m, za bramkami 
wykonane będą piłkochwyty o wysokości 6 m.  

 

Charakterystyka nawierzchni boiska do piłki nożnej 

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I  WARUNKI  STOSOWANIA 

Trawa syntetyczna piłkarska, wypełniona piaskiem i granulatem gumowym SBR. 
System jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.  

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania  nawierzchni 
sportowych na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni  obiektów sportowych lub 
rekreacyjnych oraz  w halach sportowych.  

Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać 
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym SBR. 

Frakcje warstw wypełnienia zgodne z zaleceniami producenta danego typu trawy 
syntetycznej. 

 
WYMAGANE PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ 

Poniżej podano minimalne wymagania dla trawy syntetycznej. Dopuszcza się 
oferowanie produktów równoważnych, o parametrach zgodnych (lub wyższych)  z 
poniższymi: 
  -   wysokość włókna: minimum 60 mm, 
  -   rodzaj włókna: monofil 
  -   ilość pęczków : minimum 8 400 szt /m2 
  -   ilość włókien: minimum 100 800 szt /m2 
  -   ciężar włókna: minimum 12 800 Dtex  

Ponadto, włókno trawy musi być wykonane w 100% z polietylenu 

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZTUCZNEJ TRAWY 

- Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB,  lub  
       rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium  
       badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

 - Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzające  zgodność 
parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA. 

   -  Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
   -  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
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   -  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na              
        realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez          
        producenta na ta nawierzchnie. 
 

13. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej 
 
Projektowane boisko wielofunkcyjne będzie obiektem o nawierzchni syntetycznej.  

Wymiary boiska 30 m x 48 m, powierzchnia 1460 m2.  

Nawierzchnię i podbudowę boiska projektuje się wg następujących warstw: 
- warstwa górna z granulatu EPDM zmieszanego z PU  gr. 7 mm 
- warstwa dolna z granulatu SBR zmieszanego z PU gr. 7 mm 
- warstwa stabilizująca typu ET 35mm 
- warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-6mm gr. 5cm 
- warstwa kruszywa łamanego o frakcji 5 - 40mm gr. 15cm 
 - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
-  grunt rodzimy zagęszczony 
 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 z oporem.  
  Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 0,4%. Kolor boiska 
czerwono - zielony. 
 
Boisko wielofunkcyjne wyposażone będzie w dwie bramki o wymiarach  
2 x 3m, cztery kosze o regulowanej wysokości, siatkę do gry w tenisa oraz siatkę do gry w 
piłkę siatkową. Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach. Linie wytyczające 
boisko będą malowane w kolorze białym. 
 

Charakterystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 

 
Technologia typu EPDM – nawierzchnia przepuszczalna dla wody, wykonana 
dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu 
ET o grubości 35mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7mm, górna warstwa 
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. 
 
WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI: 
 

Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość 
wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,  (MPa)  0,60 

2. Wytrzymałość na rozdzieranie ,  (N)  100 

3. Ścieralność    (mm)  0,09 

4. Przyczepność do podkładu :   ( MPa) 
o mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu     

     gumowego i spoiwa PU  

 

 0,5 
 

5. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 

 0,35 

 0,30 

6. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 

 

550  50 
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WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI 
- Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

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

 
PODBUDOWA: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm .  

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej.  
 
WYKONANIE WARSTWY NOŚNEJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ. 
Składa się ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU)  w mikserze.   
     

      WYKONANIE WARSTWY UŻYTKOWEJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ.                
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy , który jest zmieszany z granulatem EPDM. 
Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez układanie  
mechaniczne. 
Całkowita grubość systemu wynosi  14mm. 
 
WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co 
najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI 
- nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość 
- powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
- warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
- całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  naturalna cecha nawierzchni . 
- powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
 
14. Budynek zaplecza socjalnego 

 
Projektowany budynek zaplecza o powierzchni zabudowy 118,70 m2 (powierzchnia 

użytkowa 92,80 m2) posiada pomieszczenie trenera, magazyn, sanitariat dla 
niepełnosprawnych,  sanitariat ogólnodostępny,  2  przebieralnie z łazienkami.   

Budynek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach. Poziom parteru budynku = 79,15 m n.p.m. 

Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony na ławach żelbetowych z betonu C12/15 o 
wysokości 40 cm i szerokości 50 cm.  
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Ściany nadziemia murowane z gazobetonu klasy 600 na zaprawie cementowo-
wapiennej M5 ocieplone płytami styropianu EPS 80 gr. 12 cm z wyprawą elewacyjną 
akrylową.  

Dach drewniany czterospadowy o kącie nachylenia 150 (27%), odeskowany z 
pokryciem gontem papowym „w karo”. 

Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV w kolorze białym.  
Wysokość budynku od powierzchni gruntu do kalenicy 4,66 m. 
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez zaprojektowane 

pochylnie zlokalizowane pod zadaszeniem oraz toaletę.     
 

15. Ogrodzenie 
 

Kompleks boisk sportowych ogrodzony będzie jako całość projektowanym ogrodzeniem 
plecionym na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości h=4,0m i rozstawie słupów 
b=2,5m. Słupki podporowe i narożne - d60,0 x 2,0mm, pośrednie – d60,0 x 2,0mm. 
Między słupkami w rozstawie 50cm – ściągi z linki stalowej. Miedzy słupami zamocowana 
będzie siatka stalowa ocynkowana o oczkach 45 x 45 mm. Wytrzymałość na rozciąganie 
Rm= 700 MPa. Kolor RAL 6005 – zielony.  

Fundamenty betonowe należy wykonać z betonu klasy B20. Poziom posadowienia 
fundamentów 1,0m poniżej poziomu nawierzchni. 
W ogrodzeniu zaprojektowano 2 bramy wjazdową 300 x 200 cm (dwuskrzydłowa) oraz 
cztery furtki wejściowe 120 x 200 cm. 
Ogrodzenie należy wykonać wyłącznie dokoła boisk, nie planuje się ogrodzenia  
modułowego zaplecza socjalnego . 

Ogrodzenie z bramami i furtkami wykonać zgodnie z rysunkami i opisem zawartym  
w projekcie boiska wielofunkcyjnego 30x50 za wyjątkiem zmian adaptacyjnych 
polegających na zastosowaniu stóp betonowych do  słupków o wymiarach 30x30 cm i 
wysokości 93 cm.   
 
16. Piłkochwyty  

 
Za bramkami boiska piłkarskiego  projektuje się wykonanie piłkochwytów  

z rur o średnicy 83 mm w odstępach osiowych 4,4 m. Pomiędzy profilami naciągnięta 
będzie siatka polipropylenowa w kolorze zielonym odporna na warunki atmosferyczne. 
Siatka posiadać będzie otwory o wymiarach 10 x 10 cm. Wysokość piłkochwytów: 6m.  
 
17. Chodniki i dojazdy oraz plac pod kontener na odpadki stałe 

 
Projektuje się chodnik z kostki betonowej brukowej o grubości 6cm w kolorze szarym 

na podsypce piaskowej gr. 5 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem. Jako opory dla 
chodnika – obrzeża betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem ze spoinami 
wypełnionymi zaprawa cementową. 

Do kompleksu projektuje się nawierzchnię drogi dojazdowej oraz parkingu przez 
utwardzenie płytami ażurowymi typy MEBA o wymiarach 60x40x10 cm z zasypką 
piaskową.  

 
 
        Sporządził:   
              
                 mgr inż. Benedykt Stecki 
 
 


