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    Prudnik – maj 2013 r.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

NAWA INWESTYCJI: Stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole

Szkół Rolniczych w Prudniku

OBIEKTY: Ogrodzenie wys.4,00m; Piłkochwyty wys.4,00m;
Wiaty trenerskie; Trybuna zewnętrzna; Chodnik

LOKALIZACJA: PRUDNIK, Gmina PRUDNIK, Powiat PRUDNIK,
Ul. Kościuszki 76, dz. nr 2594/59

INWESTOR: Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Isalski Witold WIKON

48-200 PRUDNIK, Plac Wolności 4/2

           ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Projektant:
mgr inŜ. arch. Witold STANDERA

upr. 14/07/DOIA

Asystent Projektanta:
mgr inŜ. Witold ISALSKI

upr. 78/02/Op

Zakres prac budowlanych podlegających zgłoszeniu:
- MontaŜ ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym wysokości

4,00m. Oczko siatki 35x35mm. Słupy stalowe malowane w kolorze zielonym. Słupy
kotwione w stopach fundamentowych. W ogrodzeniu 3 bramy (2szt – 2,50mx2,00m; 1 szt –
5,00mx2,50m), 4 furtki (1,20mx2,00m).

Długość sumaryczna ogrodzenia – 173,50m
- MontaŜ piłkochwytów – siatka pleciona sznurkowa śr.5mm, oczko 100x100mm. Wysokość

piłkochwytu 6,00m. Słupy stalowe malowane w kolorze zielonym.  Słupy kotwione w
stopach fundamentowych

Długość piłkochwytu - 27,50m
- MontaŜ dwóch wiat stadionowych (ławek trenerskich i rezerwowych) 10 osobowej -

wykonana z profili stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze zielonym, mocowana
na stałe (stopy betonowe do kotwienia wiat w zestawie), ściany wypełnione poliwęgalnem
komorowym bezbarwnym gr.6mm, siedzisko fotelik plastikowy w kolorze Ŝółty, wiata bez
podłogi. Posadzka wiat z kostki polbruk.

WIATA (2 szt):
Szerokość - 1,18m,
Długość - 5,00m,
Pole zabudowy - 5,90m2 x 2 = 11,80m2

ZABRUK POSADZKI:
Szerokość - 1,78m,
Długość - 5,60m,
Pole zabruku -  9,97m2 x 2 = 19,94m2



- Chodnik dla celów dojścia do trybuny zewnętrznej. Kostka polbruk gr.6cm układana na 3-
4cm warstwie odsiewki (miału kamiennego) oraz 10cm tłucznia (frakcja 8-32mm)

Długość chodnika – 61,50m
Szerokość chodnika – 1,40m
Pole chodnika – 86,10m2

- MontaŜ trybuny stałej - trybuna 3 rzędowa z dwoma wejściami, konstrukcja z elementów
stalowych ocynkowanych, siedziska plastikowe na przemian zielone i zółte, podesty z blachy
stalowej aluminiowej, kotwienie do stóp Ŝelbetowych wykonanych wraz z trybunami. Obiekt
kompleksu nie będzie wykorzystywany do  organizacji imprez masowych, nie przewiduje się
pobyt na stadionie więcej niŜ 200 osób.

Długość trybyny – 15,00m
Szerokość trybuny – 1,00m
Wysokość górnego podestu – 0,56m
Ilość miejsc siedzących – 78

- MontaŜ bramy z siatki w ogrodzeniu zewnętrznym od strony północnej działki, o wysokości
2,00m i szerokości 2,50m – 1 szt
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