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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

• Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oświadczenie o kompletności dokumentacji.

• Kopie Kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczeń o przynależności do izby inż.

Projekt
• Część opisowa.

• Część rysunkowa:
Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Detale ogrodzenia skala 1:20

Oświadczenie projektantów

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
późn.  zm.),  oświadczam,  że  sporządziliśmy  projekt  wykonawczy  ogrodzenia  stadionu
piłkarskiego na terenie  Ośrodka Sportu  i  Rekreacji  m.  st.  Warszawy w Dzielnicy  Ursus,  ul.
Sosnkowskiego  3,  Warszawa,  dz.  nr  ew.  31/8,  31/9,  31/10,  31/12,  obręb  21112  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  z  treścią  zamówienia.
Jednocześnie oświadczamy, że dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY
Spis treści:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i cel inwestycji
3. Stan istniejący
4. Dane liczbowe
5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

 1 Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:

• Zlecenie inwestora

• Uzgodnienia z Inwestorem

• Obowiązujące normy i przepisy

 2 Przedmiot inwestycji i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest stadion piłkarski położony na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.
st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.
Celem  inwestycji  jest  ogrodzenie  stadionu  w  celu  umożliwienia  rozgrywania  meczów  na
poziomie III ligi.

 3 Stan istniejący
Boisko o murawie z trawy naturalnej otoczone bieżnią o nawierzchni poliuretanowej.
Po dwóch stronach boiska odkryte trybuny o konstrukcji z wałów ziemnych.

 4 Dane liczbowe
• Łączna długość ogrodzenia 623,5 m.b.

• Ilość bram        2 szt.

• Ilość bramek obrotowych        1 szt.

• Liczba furtek      11 szt. 

 5 Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Nowe ogrodzenie wokół stadionu z wykorzystaniem istniejących ogrodzeń. Przewidziano dwa
typy  ogrodzenia:  wysokości  2,0  m  i  2,2,  m  (wydzielenie  strefy  kibiców  gości).  Ogrodzenie
systemowe, panelowe, bez podmurówki. W ogrodzeniu dwie bramy przesuwne szerokości 5,0 i
4,0 m, Bramka - kołowrót, podwójna wysoka i 11 furtek szerokości w świetle po 1,2 m.
Ilość (bez bram i furtek):
Ogrodzenie h=200 cm 524,2 m.b.
Ogrodzenie h=220 cm   75,0 m.b.

 5.1 Prace rozbiórkowe
Należy zdemontować i wywieźć z terenu budowy istniejące ogrodzenie sektora kibiców gości.
Ogrodzenie panelowe wysokości ok. 220 cm. Słupy stalowe.
Ilość: 75 m.b.

 5.2 Ogrodzenie
 5.2.1 Fundamenty wiercone
Fundament  okrągły,  wiercony,  o  średnicy  ok.  35  cm,  bezszalunkowy.  Górna  powierzchnia
fundamentu powinna znajdować  się  ok. 3 cm poniżej  gruntu.  Spód fundamentu min.  90 cm
poniżej poziomu gruntu. Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20, niezbrojony.



 5.2.2 Słupy
Słupy wysokości 200 cm (220 cm strefy kibiców gości) ponad teren, dodatkowo zagłębione w
fundamencie.  Element  wykonany  z  profilu  stalowego,  prostokątnego  60  x  40  mm. Grubość
ścianki min. 2 mm. Rozstaw typowy słupów co 2,6 m. Słupy zakończone daszkiem z tworzywa
sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL
6002, słupy przyległe do furtek na kolor żółty RAL 1016.
 5.2.3 Panele
Przęsło wykonane z paneli wysokości 195 cm (209 cm strefy kibiców gości) i długości 250 cm.
Panel z przetłoczeniami wzmacniającymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min.
5  mm. Elementy  stalowe  malowane  proszkowo na  kolor  zielony  RAL 6002.  Mocowanie  za
pomocą  systemowych,  stalowych  obejm  montażowych.  Śruby  mocujące  i  podkładki
ocynkowane.
Panele należy zainstalować również nad trzema furtkami w wysokim ogrodzeniu sekcji kibiców
gości.

 5.3 Bramka - kołowrót
Bramka obrotowa,  wysoka,  podwójna  (stadionowa),  mechaniczna,  przeznaczona  do  kontroli
ruchu  osobowego.  Stelaż  i  rotory  bramki  wykonane  są  ze  stali  ocynkowanej.  Rotory  ze
sterowaniem odblokowującym umożliwiając przejście w wybranym kierunku (wyjście, wejście, w
obie strony). Rotory wyposażone w liczniki  przepływu osób mechaniczne (nie przewiduje się
doprowadzenia zasilania do bramki).
Ilość: 1 szt.

 5.4 Bramy przesuwne
Jako wjazd pożarowy,  ratunkowy oraz  serwisowy  zaprojektowano  bramy przesuwne.  Bramy
wysokości 200 cm i szerokości w osiach słupów 500 cm (północna) i 400 cm (południowa).
Ilość: 2 szt.
 5.4.1 Ramy
Brama wyposażona będzie w 2 ramy – ramę prowadzącą i słupek najazdowy. Słupy połączone
górą poprzeczką. Ramy wykonane z profilu stalowego. Słupki zaślepione od góry.
Ponadto rama najazdowa wyposażona dodatkowo w:

• 2  amortyzatory  stopujące  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  usztywnione  poprzeczką  z
płaskownika stalowego przyspawanego do słupków.

• Stopy  najazdowej  wykonanej  z  arkusza  blachy  stalowej  usztywnionej  poprzeczką  z
płaskownika stalowego przyspawanego do słupków.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor żółty RAL 1016.
 5.4.2 Skrzydło
Brama wykonana z ram z profili stalowych min. 60 x 40 mm, ze skośnymi usztywnieniami. Do
spodniego  profilu  należy  przyspawać  profil  nośny  dla  wózków  jezdnych.  Profil  stalowy,
systemowy.  Do  profilu  nośnego  należy  przymocować  kółko  najazdowe.  Skrzydło  bramy
poruszać się będzie na 2 systemowych wózkach jezdnych. Wypełnienie identyczną siatką jak
reszta ogrodzenia. Brama wyposażona w zamknięcie na kłódkę lub zamek z wkładką. Brama
zamykana i otwierana ręcznie.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor żółty RAL 1016.

 5.5 Furtki
W ogrodzeniu zaprojektowano 11 furtek jednoskrzydłowych. Każda furtka wysokości 200 cm i
szerokości w osiach słupów 125 cm. Minimalna szerokość w świetle skrzydła to 120 cm.
Furtka wykonana z ram z profili stalowych min. 60 x 40 mm. Każde skrzydło wyposażone w min.
2 zawiasy. Wypełnienie identyczną siatką jak reszta ogrodzenia. Zamknięcie za pomocą zamka
z klamką i wkładką patentową. Furtki otwierane do na zewnątrz.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor żółty RAL 1016.
Ilość: 11 szt.

 5.6 Bariera
W miejscu zlikwidowanego sektora kibiców gości należy uzupełnić barierę ochronną.
Bariera wykonana z z rur stalowych średnicy 60,3 mm i grubości ścianki min. 2,9 mm. Pochwyt z
dodatkową poprzeczką w środku wysokości. 4 słupki. Wysokość powyżej poziomu chodnika 120



cm. Barier ocynkowana i malowana na kolor szary o odcieniu maksymalnie zbliżonym do do
tego na barierach istniejących. Nie dopuszcza się cięcia i spawania barier na miejscu.
Ilość: 5,0 m.b.

 5.7 Kasa biletowa
Przy wejściu głównym, w linii ogrodzenia należy zainstalować pawilon kasy.
Pawilon  prefabrykowany,  np.  z płyty obornickiej  o wymiarach w rzucie min.  150 x 220 cm i
wysokości min. 250 cm. Nie planuje się doprowadzenia do pawilonu żadnych mediów niemniej
obiekt musi być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną z możliwością podłączenia do
sieci elektrycznej.
Pawilon posadowić na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt.

Pawilon wyposażony w min.:
• Drzwi wejściowe wyposażone w okno, dwa zawiasy, klamkę z zamknięciem na klucz.
• Okno frontowe, z otwieranym okienkiem kasowym.
• Okno boczne.
• Pełną tylną ścianę.
• Zadaszenie chroniące wejście i okno kasowe.
• Podłogę.
• Blat zewnętrzny przy oknie kasowym.
• Blat wewnętrzny.
• Oświetlenie wewnętrzne i min. 2 gniazda 230v.
Ilość: 1 szt.
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