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MASTERPLAN - 5 ZASAD PROJEKTOWANIA

01 NOWOCZESNY OŚRODEK SPORTOWY
Celem działań projektowych jest stworzenie nowoczesnego,
wszechstronnego i kompleksowego ośrodka rekreacyjno
- sportowego, z kompletnym zapleczem usługowym.
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02 REKREACJA RODZINNA
Tworzenie miejskich stref otwartej rekreacji jest
jednym z wyznaczników nowoczesnego podejścia
do zagospodarowania obszarów miejskich.
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03 RENOWACJA

04 ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE
Projektowanie zrównoważone jest ekologiczne i rozwojowe. Jego podstawowym założeniem
jest eliminacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zrównoważony design
cechuje projektowanie wrażliwe i umiejętne. Niezwykle istotną cechą projektowania zrównoważonego
jest stosowanie odnawialnych zasobów, dążenie do jak najmniejszej ingerencji w środowisko
naturalne i dążenie do harmonii człowieka z przyrodą.

Renowacja z poszanowaniem historycznej,
zabytkowej wartości obiektu. Wykorzystanie
nowoczesnych materiałów i metod stosowanych
w modernizacji obszarów miejskich.
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04 ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE
- KONCEPCJE SĄ ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI
STRATEGII WARSZAWA 2030
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MASTERPLAN - 5 ZASAD PROJEKTOWANIA

RKS Marymont Warszawa – jeden z najstarszych
klubów sportowych działających na terenie
dzisiejszej Warszawy. Powstały w ówcześnie
podwarszawskiej miejscowości Marymont
(dziś część dzielnicy Żoliborz w Warszawie),
jego historia sięga do 1911 roku. Jego terenami
i obiektami przy ul. Potockiej 1 – stadionem
piłkarskim, boiskami A i B, salami treningowymi
oraz szatniami zarządza obecnie administrator
terenu, OSiR Żoliborz.

05 HISTORIA RKS MARYMONT
Proponowane zmiany nie mogą pozostać
w oderwaniu od historii RKS Marymont.

Stadion, zbudowany w latach 50., liczy
ok. 10 tys. miejsc oraz posiada trybunę krytą.
Największym sukcesem Marymontu jest
awans do II ligi piłkarskiej pod koniec lat 50.
Drużynę prowadził m.in. Kazimierz Górski,
a grali w nim m.in. Paweł Kieszek, Michał
i Marcin Żewłakowowie, a także Jan Brodzki.
Data 1911 związana jest z owianą legendą
historią, według której pewna hrabina, ówczesna
właścicielka terenów nad Wisłą (wówczas
rozlewiska i łąki) widząc, że przychodzi tam
młodzież, aby grać w piłkę oraz uprawiać inne
sporty, postanowiła je odstąpić na cele sportowo
-rekreacyjne. Na tych terenach będzie
później istniał klub. Właściwą działalność
organizacyjno-sportową „Marymont” rozpoczął
dopiero po odzyskaniu niepodległości
i zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej.
Formalne zalegalizowanie działalności Klubu
nastąpiło dopiero w latach 1923 -1924, kiedy to
został zatwierdzony jego statut. Od początku klub
był blisko związany z demokratycznym nurtem
ruchu robotniczego. Współtworzyli go działacze
Polskiej Partii Socjalistycznej z Marymontu.
RKS Marymont był w 1925 roku jednym z 7 współzałożycieli Związku Robotniczych Stowarzyszeń
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Sportowych – czyli federacji PPS-owskich
organizacji sportowych. Poza Marymontem
ZRSS współzakładały 2 inne związane z PPS
warszawskie kluby – RKS Skra (założony
jako Sportowy Klub Robotniczo-Akademicki)
i RKS Sarmata.
Wojna przerwała działalność klubu. Wielu
zawodników i kibiców uczestniczyło w walce,
najpierw w Robotniczych Batalionach Obrony
Warszawy, później w antyfaszystowskiej
konspiracji.
Od samego początku podstawową sekcją
sportową była piłka nożna. Oprócz piłki
nożnej w klubie można było, lub można
w dalszym ciągu oglądać takie sekcje jak:
piłka ręczna (1930 r. Mistrzostwo Warszawy),
hokej na lodzie (1930 r. Mistrzostwo kl. „B”,
awans do klasy „A”), tenis stołowy, siatkówka
(kiedyś czołówka Polski, mężczyzn i kobiet),
koszykówka, szermierka (szermierze wychowani
w klubie wnieśli wielki wkład w rozsławieniu
tej dyscypliny na planszach świata – byli wśród
nich mistrzowie kraju, Europy, Świata, Igrzysk
Olimpijskich: Witold Woyda, Lech Koziejowski,
Ryszard Parulski, Adam Kaliński), narciarstwo,
gimnastyki artystycznej, saneczkarstwo,
kajakarstwo (kilka tytułów mistrzów Polski,
oraz występy w igrzyskach olimpijskich
– Górski, Kowalewski, Majda), żeglarstwo,
szachy, a ostatnio nawet sekcje bowlingową.
W okresie przedwojennym „Marymont”, jak
wiele klubów, borykał się z wieloma problemami.
W czasie wojny działalność klubu zostaje
przerwana, a większość jego członków bierze
udział w pracy konspiracyjnej. Klub ożywa
na nowo w roku 1945, ówcześnie biorąc udział
w konspiracyjnych Mistrzostwach Warszawy.
OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA
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W roku 1955 zostaje oddany do użytku stadion
klubowy przy ulicy Potockiej. W latach 1950
–1957, a także później 1964–1973-1975 na skutek
różnego rodzaju przeprowadzanych w sporcie
reorganizacji,
w wyniku których mogło dojść nawet do jego
likwidacji. W tym czasie pod naciskiem władz
administracyjnych, związkowych i sportowych
odbywały się tzw. fuzje (połączenia) i zmiany
nazw klubów np. po połączeniu SKS Warszawa
i Spójni Warszawa przyjęto nazwę „Spójnia
-Marymont Warszawa” – potem po połączeniu
dwóch Zrzeszeń Sportowych „Ogniwa” i „Spójni”
klub miał występować pod nazwą Sparta
Warszawa. W latach 1956–1957 czynione były
próby likwidacji „Marymontu”. Odebrano klubowi
obiekty przy ul. Wybrzeże Gdyńskie, a sekcję
przydzielono pod tzw. opiekę zakładów pracy
– potem włączono je do nowego klubu Spójnia
Warszawa.
Tylko dzięki postawie i uporczywym staraniom
działaczy oraz całej sekcji piłki nożnej „Marymont”
nie dopuszczono do zabrania klubowi stadionu,
co pozwoliło na rozpoczęcie działalności
na powrót jako R.K.S „Marymont”.
W oparciu o stadion reaktywowano działalność
sekcji siatkówki, hokeja na lodzie, szachowej.
W ciągu niespełna roku „Marymont” zrzeszał
ponad 500 członków w tym ok. 350 zawodników.
W roku 1964 następuje połączenie z K.S „Syrena”
Warszawa,
a w 1973 z K.S „Łączność” Warszawa, w wyniku
których powstaje silna sekcja łucznicza należąca
do dnia dzisiejszego do ścisłej czołówki krajowej
i europejskiej. W roku 1970 R.K.S „Marymont”
przejął łyżwiarstwo szybkie z CWKS „Legia”
Warszawa, natomiast w 1975 r. łyżwiarstwo
figurowe z W.K.K.F. „Ogniwo”. W minionym
45-leciu „Marymont” przechodził różne zmiany
12

organizacyjne, co w znacznym stopniu
wpłynęło na jego tożsamość. Największym
osiągnięciem piłkarzy Marymontu były występy
w II lidze w latach 1955–1956.
Marymont Warszawa jest złotym medalistą
drużynowych mistrzostw Polski w łyżwiarstwie
szybkim mężczyzn z 1978[2], a także mistrzostw
Polski w łucznictwie z 1982, które odbyły się
w Prudniku.
Aktualnie, na terenach i w okolicy klubu działa
OSiR Żoliborz, kompleks basenów i gabinetów
odnowy, kryte hale z kortami tenisowymi,
2 boiska do piłki nożnej i odremontowane
w 2005 roku tory łucznicze, które są
najnowocześniejszym tego typu obiektem
w Polsce. Od 2010 roku tradycje sekcji
łuczniczej kontynuuje Stowarzyszenie
„Łuczniczy Marymont” zrzeszające trenerów
i zawodników upadłego klubu.
Po sezonie 2006/2007 klub wycofał się
z rozgrywek piłkarskich.
W 2016 roku reaktywowano sekcję piłkarską,
która przyjęła nazwę Klub Sportowy
Marymont 1911 Warszawa i od sezonu
2016/2017 występowała w rozgrywkach
3 grupy warszawskiej klasy B. W sezonie
2019/2020 KS Marymont 1911 nie przystąpił
do rozgrywek, natomiast jego miejsce w klasie
B zajął Klub Piłkarski Marymont Warszawa,
do którego przeszło większość zawodników
wcześniejszego klubu.
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ZAŁOŻENIA / SPORT I REKREACJA – DLA CZŁONKÓW KLUBU I DLA MIESZKAŃCÓW

Istniejące boisko treningowe (boisko B) – zamiana
na sztuczną murawę;
Łucznictwo – przesunięte w stronę boiska, zostaje
więcej miejsca dla terenów rekreacyjnych (koncepcja 1)
i miejsce na halę (koncepcja 2);
Tenis – min. 2 korty kryte w nowej hali;
Boks – – pozostawiony w dotychczasowym miejscu;
Sporty halowe w dużej oraz w małej hali.
– mała hala zbudowana na miejscu skateparku
Skate Park przeniesiony w rejon pomiędzy boiskiem A
a boiskiem B;
Trasa biegowa – – trasa przygotowana
do samodzielnych treningów biegowych:
•

Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa

Światło – bardzo ważny element całej koncepcji:

•

Ścianka zewnętrzna – urozmaicona, dostępna,
atrakcyjna;

•

•

Trasy wspinaczkowe różnej trudności;

•

Automaty z linami do najwyższych tras;

•

Trasy do wspinania na czas.

•

Trasy dla dzieci;

•

Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie
skatepark’u;

zmierzone i opisane poszczególne odcinki biegowe,
podane długości i % nachylenia podbiegów, trasa
biegowa z możliwością biegu przez trybuny otwarte,
pasaż, tereny rekreacyjne, możliwość planów
treningowych dla biegów np. długodystansowe
(maraton, półmaraton) opisane i dostępne np. w
wersji elektronicznej w formie aplikacji, lub materiału
interaktywnego dostępnego na stronie OSiR;
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•
•

Oświetlenie ogólne przestrzeni wspólnych
– część rekreacyjna, kino letnie itd.
Oświetlenie dekoracyjne elementów historycznych
– brama, pozostałości po budynku szermierki,
podświetlenie zadaszenia trybun, podświetlenie
budynku boksu (koncepcja 2)

•

Podświetlenie śladu po historycznym obrysie
trybun (pozostawiona pamięć/ślad)

•

Oświetlenie ścieżki biegowej
– użytkowe i dekoracyjne,

•
•

13

Oświetlenie boisk i powierzchni sportowych
wykorzystywanych po zmroku

Podświetlenie ścianki wspinaczkowej
– użytkowe i dekoracyjne
Podświetlenie skatepark’u
– użytkowe i dekoracyjne

Historia – Proponowane zmiany nie mogą pozostać
w oderwaniu od historii RKS Marymont:
•

Wystawa stała – ekspozycja historii i dokonać RKS
Marymont w holu wejściowym dużej hali sportowej;

•

Zachowanie obrysu budynku szermierki w formie
podwyższenia/sceny (koncepcja 1);

•

Zachowanie bramy wjazdowej między
dotychczasowym skateparkiem a basenem;

•

Zachowanie obrysu widowni w postaci linii świetlnej;

Rekreacja:

Sport:

•

Przestrzeń wypoczynkowa – ławki, siedziska, leżaki,
hamaki, łąka, kino letnie (koncepcja 2);

• Boisko główne lekkoatletyczne;

•

Aktywność – siłownia terenowa, place zabaw dla dzieci,
miejsce na ekspozycje, wystawy, eventy, targi lokalne,
kiermasze, festyny, pikniki, imprezy lokalne;

• Boisko piłkarskie z murawą naturalną;
• Bieżnia 400 m – 6 torów;

Gastronomia – restauracja w budynku hali tenisowej i bar
letni na dachu (koncepcja 1), punkty usługowe/kawiarnie
przy strefie rekreacyjnej (koncepcja 2), food truck;

• Bieżnia prosta 100 / 110 m – 8 torów;

Wykorzystanie budynku szermierki - Budynek w bardzo
złym stanie technicznym. Projektuje się zachowanie
obrysu budynku szermierki w formie podwyższenia/
sceny (koncepcja 1);

• Trybuna zadaszona na ok. 700 miejsc;

•

Dach hali tenisowej – miejskie ogródki :”roof gardening”
– uprawa warzyw i owoców

• Miejsce dla treningów karabinka laserowego;

•

Łącznik między halą sportową – kino letnie;

•

Ogród sensoryczny

•

Zbiorniki wodne i fontanny/kaskady

•

•
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• Skocznie i rzutnie;

• Trybuna otwarta na ok. 300 miejsc;

• Boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną
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PLAN MIEJSCOWY

MAPA ZASADNICZA

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU US:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: usługi sportu i rekreacji, ośrodek
sportowy wielodyscyplinarny z obiektami
towarzyszącymi, w tym hotelowymi,
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
Dopuszcza się rozbudowę i budowę obiektów
towarzyszących,
Minimalna powierzchnia terenu biologicznie
czynna łącznie z boiskami – 60%
Maksymalny wskaźnik intensywności
zabudowy terenu I=0,5
Maksymalna wysokość zabudowy do 15 m n.p.t.
3) Zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną:
Zaopatrzenie w media – z sieci miejskiej
Odprowadzenie ścieków – do sieci miejskiej
4) Zasady obsługi terenu komunikacyjnie:
Dojazdy z ulicy Potockiej
Ustala się lokalizację miejsc parkingowych
na terenie działki własnej
5) Inne ustalenia wg paragrafów ustaleń ogólnych
a) Obowiązują ustalenia zawarte w §5,6,8,10,11
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w użytkowaniu:
Dopuszcza się wyburzenie, przebudowę lub remont
konserwatorski istniejących obiektów budowlanych
wartościowych architektonicznie: stadionu wraz
z trybunami, budynku biurowego i kortów.
Roboty budowlane należy poprzedzić wykonaniem
szczegółowej dokumentacji historycznej
Obowiązują ustalenia zawarte w 9
7) Warunki tymczasowego zagospodarowania
terenu;a) Obowiązują ustalenia zawarte w 12 pkt.1
8) Stawki procentowe:
a) 30% dla całego terenu
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STAN ISTNIEJĄCY - SIEĆ WODOCIĄGOWA

STAN ISTNIEJĄCY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

SIEĆ SANITARNA
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SIEĆ KANALIZACJI
SANITARNEJ
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STAN ISTNIEJĄCY - SIEĆ ELEKTRYCZNA

STAN ISTNIEJĄCY - SIEĆ CIEPŁOWNICZA

SIEĆ
ELEKTRYCZNA
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SIEĆ
CIEPŁOWNICZA
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STAN ISTNIEJĄCY - SIEĆ GAZOWA

STAN ISTNIEJĄCY - SIEĆ TELETECHNICZNA

SIEĆ GAZOWA
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SIEĆ
TELETECHNICZNA
22

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

HISTORIA RKS MARYMONT - ISTOTNY ELEMENT W PROCESIE PROJEKTOWANIA

OSiR ŻOLIBORZ
ZIELEŃ
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ZIELEŃ - STAN ISTNIEJĄCY
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ZIELEŃ DO ZACHOWANIA NA BAZIE OCENY DENDROLOGICZNEJ
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ZIELEŃ / KONCEPCJA 1
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ZIELEŃ / KONCEPCJA 2
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (BUDYNEK SZATNIOWY)

OSiR ŻOLIBORZ
Zdjęcie elewacji budynku od strony południowo zachodniej.

INWENTARYZACJA
KONSERWATORSKA

Zdjęcie lotnicze z 2018r. Oznaczono budynek ekspertyzy.
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KARTY BIAŁE / PAWILON
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KARTY BIAŁE / PAWILON
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ZADASZENIE TRYBUNY ZACHODNIEJ)

BUDYNEK MAGAZYNOWY – POD NASYPEM – STAN ISTNIEJĄCY

Rzut budynku. Zaznaczono przyjęty podział budynku.

Zdjęcie lotnicze z 1990-1994r.Zadaszenie Trybuny Zachodniej.

Budynek magazynowy na terenie
OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1
w Warszawie

Elewacja frontowa budynku magazynowego.

Zdjęcie zadaszenia Trybuny od strony południowej.
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KARTY BIAŁE / TRYBUNY OTWARTE
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KARTY BIAŁE / TRYBUNY OTWARTE
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KARTY BIAŁE / ZADASZENIE TRYBUN
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KARTY BIAŁE / ZADASZENIE TRYBUN
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KARTY BIAŁE / ZADASZENIE TRYBUN
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KARTY BIAŁE / ZADASZENIE TRYBUN / TRYBUNY
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KARTY BIAŁE / PAWILON
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ISTNIEJĄCE OBIEKTY

OSiR ŻOLIBORZ
WYTYCZNE
KONSERWATORSKIE

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

43

44

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

ISTNIEJĄCE OBIEKTY

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

ISTNIEJĄCE OBIEKTY

45

46

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

ISTNIEJĄCE OBIEKTY
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STAN ISTNIEJĄCY
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz znajduje się na działce nr 8/4 obrębu 7-01-02 o
powierzchni 7,1403ha. Mieści się na terenach niegdyś należących do Robotniczego Klubu Sportowego „Marymont”.
Klub zaczął powstawać w latach 50 XX wieku.

1.

5

12

Boisko A pełnowymiarowe (105mx68m) wraz z trybunami,
400m bieżnią lekkoatletyczną oraz dodatkowymi funkcjami
typu rzutnie oraz miejsca do wykonywania skoków w dal
zlokalizowanych przy trybunie zadaszonej. Trybuny boiska A
według dostępnych danych mogły pomieścić 18 tys. Kibiców

2. Pomieszczenia magazynowe mieszczące się pod trybuną zadaszoną
3. Boisko B – boczne boisko treningowe, na naturalnej nawierzchni
4. Budynek szatniowy (murowany, 3-kondygnacyjny,

8

OSiR ŻOLIBORZ

podpiwniczony) o powierzchni 788,51m2, zlokalizowany
przy boisku B, rok budowy 1955

6

5. Pawilon Biurowy – pawilon administracyjno – usługowy

zlokalizowany w rogu działki ul. Potockiej z ul. Gwiaździstą.
Wybudowany w latach 50 XX wieku.

11

6. Pawilon Kontenerowy (Stihl) – wybudowany w latach 50 XX wieku

10

STAN
ISTNIEJACY

7

7.

9
13

4

Budynek Administracyjny – zlokalizowany pomiędzy
skateparkiem / lodowiskiem, a pływalnią – wybudowany
w latach 50 XX wieku, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony,
murowany

8. Tor łuczniczy na naturalnej nawierzchni o wymiarach 90m x 50m
2

1

9. Boisko E z trybunami – aktualnie 4 korty tenisowe
10.Skatepark / Lodowisko – zadaszony na stalowej

konstrukcji, przykryty poliwęglanem komorowym.
Powierzchnia całkowita 1243m2

3

11.Budynek pływalni – zwarty budynek 3-kondygnacyjny,

ustawiony równolegle do ul. Potockiej, wybudowany w 1999r.
o łącznej kubaturze 31 202,5m3

12.Pomieszczenia warsztatowe i garaż – zlokalizowane
przy budynku biurowym (róg działki ul. Potocka
z ul. Gwiaździstą)

13.Siłownia plenerowa – zlokalizowana na terenie zielonym
za budynkiem pływalni.
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STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – TRYBUNA ODKRYTA
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STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – TRYBUNA ZADASZONA
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STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
– BUDYNEK BIUROWY I INNE

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

53

STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
– BUDYNEK SZATNIOWY / POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
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STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – KORTY / BOISKA
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STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
– SKATEPARK / BUDYNEK BIUROWY
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MASTERPLAN / KONCEPCJA 1
KONCEPCJA 1 / OPIS ZAŁOŻENIA
sKoncepcja nr 1 zakłada umiejscowienie głównego budynku hali w
centralnej części działki – obok basenu. Budynek hali sportowej z
halą tenisową przylega do basenu i wkomponowany jest w dawne
boisko sportowe (w tej chwili: korty tenisowe). Wzdłuż budynku
hal prowadzi pasaż do zadaszonych trybun stadionu (na ok 700
miejsc siedzących), do istniejącego pawilonu (w tej chwili Żoliborska
Szkoła Boksu) oraz do budynku szatniowego i części parkowej
rekreacyjnej. W odnowionym budynku pawilonu planuje się zaplecze
obsługujące boiska i część rekreacyjną. Za budynkami znajduje się
boisko treningowe z nowoprojektowaną nawierzchnią sztuczną.
Boisko będzie ogrodzone, oświetlone i będzie miało nową, sztuczną
murawę. Widownia dla tego boiska (50 miejsc) zaplanowana jest
od strony pasażu , który schodzi schodami po trybunie w formie
zielonych tarasów. Z tej strony można dojść do części rekreacyjnej
z zadaszonym Skateparkiem oraz małą ścianką wspinaczkową.
Te strefy rekreacyjne znajdują się w południowej części działki,
w miejscu dawnych trybun ziemnych. Dalej do części parkowej
prowadzą ścieżki i obszar ten jest zaprojektowany jako park miejski,
ze zbiornikiem wodnym, miejscami do wypoczynku i relaksu. Ścieżki

KONCEPCJA 1

i inne dojścia piesze są również przeznaczone dla amatorów biegania
(pętla ma ok. 800 m długości). Idąc dalej ścieżkami mijamy otwarte
trybuny stadionu (trybuny na ok. 300 miejsc siedzących, trybuny
częściowo z elementów prefabrykowanych, częściowo jako tarasy
zielone), od strony wschodniej pod trybunami planuje się toalety.
Ścieżka prowadzi do strefy rekreacyjnej oddzielonej od obszaru

UWARUNKOWANIA
I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

stadionu terenem treningów łuczniczych (z własnym zapleczem i
ogrodzeniem). Z drugiej strony terenu łuczników znajduje się strefa
przeznaczona dla mieszkańców. Zaprojektowano tam pawilony
usługowe, strefy wypoczynku place zabaw z otoczeniu parkowym
ze zbiornikiem wodnym i fontanną. Jest tu również symboliczna w
obrysie pozostałość po historycznym budynku treningów szermierzy,
scena w formie 40 cm podwyższenia. Teren jest ogrodzony, z
dostępem dla mieszkańców, również z przesuwnymi bramami w
ogrodzeniu tak aby dostęp był swobodny. Wjazd na teren stadionu
jest zapewniony drogą dojazdową służąca również jako wjazd do
garażu podziemnego pod budynkiem hal. Na działce znajduje się
również mała hala sportowa zaprojektowana w zachodniej części
działki obok basenu. Hala połączona jest łącznikiem na poziomie
1 piętra , tak aby zapewnić dojazd (także autokarom) do strefy
zaplecza obu boisk . Autokar może się zatrzymać na placu za
halą. W tej strefie zlokalizowana jest działająca siłownia terenowa
ogólnodostępna.
Zgodność z zapisami MPZP:
Intensywność zabudowy (max 0,5): 0,2
Powierzchnia biologicznie czynna (min60%): 61% powierzchni działki
Liczba miejsc parkingowych (min 20/100 użytkowników
jednocześnie):211 m.p.
Przyjmuje się że na terenie będzie równocześnie przebywało ok.
1000 osób – potrzeba min. 200 m.p.
Wysokość budynków (max 15m): 5 m (zaplecze łuczników), 9 m (hala
tenisowa) i 15 m (budynek szatniowy, hala, mała hala)
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REKREACJA I SPORT AMATORSKI
ŚCIEŻKA BIEGOWA
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PLACE ZABAW
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I PLAC ZABAW

SIŁOWNIA TERENOWA

OGRÓD
SENSORYCZNY

100m
600m
OGRÓD SENSORYCZNY

SQUASH

SIŁOWNIA
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200m
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SKATE PARK

PARK
ŚCIANKA
WSPINACZKOWA
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SQUASH
ŚCIANKA
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MASTERPLAN / MAŁA ARCHITEKTURA

Mała architektura będzie kojarzyć się z
daną przestrzenią, wyróżniać ją na arenie
krajowej, a nawet międzynarodowej.
Kształt przestrzeni publicznej
ma kluczowe znaczenie.

PLAC ZABAW DLA DZIECI

slow
life
ŁAWKI, SIEDZISKA,
KOSZE NA ŚMIECI – ROZSIANE
PO CAŁYM TERENIE
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STREFA REKREACYJNA
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MASTERPLAN / MAŁA ARCHITEKTURA / ZIELONE ŚCIANY / OGRODY NA DACHU

Obszary zielone - zielone dachy,
zielone ściany. Długoterminowe strategie,
które przy odpowiedniej konserwacji
są w stanie stworzyć bardzo
zrównoważone środowisko.

HISTORIA RKS MARYMONT - ISTOTNY ELEMENT W PROCESIE PROJEKTOWANIA

ZIELONE DACHY I OGRODY NA DACHACH

green

environment
WERTYKALNE
OGRODY

ŚCIANY
Z MCHU

EKRAN
Z BLUSZCZU

ŻYWA ŚCIANA
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MASTERPLAN / MAŁA ARCHITEKTURA / OŚWIETLENIE
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Światło to niezwykle istotny
element przestrzeni publicznej.
Eksponuje i podkreśla charakter
i atuty oświetlanego miejsca.

light
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MASTERPLAN - KONCEPCJA 2
KONCEPCJA 2 / OPIS ZAŁOŻENIA
W koncepcji nr 2 zaprojektowano centralną część działki jako teren
rekreacyjny. Istniejące ukształtowanie terenu zostało wykorzystane
na strefowanie przestrzeni rekreacyjnej. Od stron ul. Potockiej
znajdują się strefy zabaw dla dzieci (place zabaw). Za łukową pergolą
zaprojektowano strefę rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
W części obniżonej, zamkniętej widokowo istniejącym budynkiem
Żoliborskiej Szkoły Boksu, znajduje się zbiornik wodny z kaskadą,
łąki kwietne i tereny zielone . Od strony wschodniej wbudowane są
w skarpę dwa pawilony usługowe z tarasami dostępnymi z pasażu i
pergolami – przestrzenią wypoczynkową. Skarpy ukształtowane są
w formie zielonych tarasów. Od wejścia, wzdłuż strefy rekreacyjnej
prowadzi pasaż do zadaszonych trybun stadionu (na ok 700 miejsc
siedzących), Budynek pawilonu sportowego ma widownię która jest
wykorzystana jako przestrzeń dla widzów, także może służyć za
widownię kina letniego. Przy strefie rekreacji znajduje się siłownia
terenowa. Obok istniejącego budynku zaprojektowano nowy obiekt
zaplecza boisk, z barkiem otwartym na taras budynku istniejącego.
Taras jest dostępny również od strony rekreacyjnej. W istniejącym
budynku będą toalety ogólnodostępne. W odnowionym budynku
pawilonu planuje się zaplecze obsługujące boiska i część rekreacyjną.

KONCEPCJA 2

Za budynkami znajduje się boisko treningowe z nowoprojektowaną
nawierzchnią sztuczną. Boisko będzie ogrodzone, oświetlone i będzie
miało nową, sztuczną murawę. Widownia dla tego boiska (50 miejsc)
zaplanowana jest od strony pasażu , który schodzi schodami po
trybunie w formie zielonych tarasów. Z tej strony można dojść do

UWARUNKOWANIA
I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

części rekreacyjnej z zadaszonym skateparkiem oraz małą ścianką
wspinaczkową. Te strefy rekreacyjne znajdują się w południowej części
działki, w miejscu dawnych trybun ziemnych. Dalej do części parkowej
prowadzą ścieżki i obszar ten jest zaprojektowany jako park miejski, ze
zbiornikiem wodnym, miejscami do wypoczynku i relaksu. Ścieżki i inne
dojścia piesze są również przeznaczone dla amatorów biegania (pętla
ma ok. 800 m długości). Idąc dalej ścieżkami mijamy otwarte trybuny
stadionu (trybuny na ok. 300 miejsc siedzących, trybuny częściowo
z elementów prefabrykowanych, częściowo jako tarasy zielone), od
strony wschodniej pod trybunami planuje się toalety. Ścieżka dalej
prowadzi obok ogrodzonego terenu treningów łuczniczych i następnie
wzdłuż projektowanego budynku hali wielofunkcyjnej i hali tenisowej.
Wejście do hal znajduje się od strony ul. Potockiej. Wjazd na teren
stadionu jest zapewniony drogą dojazdową służąca również jako wjazd
do garażu podziemnego pod budynkiem hal. Na działce znajduje się
również mała hala sportowa zaprojektowana w zachodniej części
działki obok basenu. Hala połączona jest łącznikiem na poziomie 1
piętra , tak aby zapewnić dojazd (także autokarom) do strefy zaplecza
obu boisk . Autokar może się zatrzymać na placu za halą.
Zgodność z zapisami MPZP:
Intensywność zabudowy (max 0,5): 0,2
Powierzchnia biologicznie czynna (min60%): 60% powierzchni działki
Liczba miejsc parkingowych (min 20/100 użytkowników
jednocześnie):229 m.p.
Przyjmuje się że na terenie będzie równocześnie przebywało ok. 1000
osób – potrzeba min. 200 m.p.
Wysokość budynków (max 15m): 9 m (hala tenisowa) i 15 m (budynek
szatniowy, hala, mała hala)
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REKREACJA I SPORT AMATORSKI
ŚCIEŻKA BIEGOWA
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MASTERPLAN / MAŁA ARCHITEKTURA

Mała architektura będzie kojarzyć się z
daną przestrzenią, wyróżniać ją na arenie
krajowej, a nawet międzynarodowej.
Kształt przestrzeni publicznej
ma kluczowe znaczenie.

PLAC ZABAW DLA DZIECI

slow
life

ŁAWKI, SIEDZISKA,
KOSZE NA ŚMIECI – ROZSIANE
PO CAŁYM TERENIE

STREFA REKREACYJNA
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MASTERPLAN / MAŁA ARCHITEKTURA / ZIELONE ŚCIANY / OGRODY NA DACHU

Obszary zielone - zielone dachy,
zielone ściany. Długoterminowe strategie,
które przy odpowiedniej konserwacji
są w stanie stworzyć bardzo
zrównoważone środowisko.

ZIELONE DACHY I OGRODY NA DACHACH

green

environment
WERTYKALNE
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ŻYWA ŚCIANA
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MASTERPLAN / MAŁA ARCHITEKTURA / OŚWIETLENIE

Światło to niezwykle istotny
element przestrzeni publicznej.
Eksponuje i podkreśla charakter
i atuty oświetlanego miejsca.

light
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ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ RZUTNI

12
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2

4

4

9

3

3

2

4

1

4

3

1

5

5

1.

BOISKO PIŁKARSKIE 105x64m

2.

ROZBIEG DO RZUTU OSZCZEPEM x2

3.

DWA ROZBIEGI DO SKOKU O TYCZCE

4.

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

5.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU x2

6.

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

7.

RZUTNIA DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM

8.

STRZELNICA LASEROWA

9.

BIEŻNIA SPRINTERSKA 8 - TOROWA

10. BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 6 – TOROWA
10

10
11

7

8
6

11

7

8

2

6

12
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11.

STANOWISKO SĘDZIÓW

12

BIEŻNIA TRENINGOWA
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MAŁA HALA SPORTOWA
SALA WIELOFUNKCYJNA
PARTER
WIDOKI

UMYWALNIA
28 m2

UMYWALNIA
28 m2
PRZEDSIONEK
12 m2
WEJŚCIE
DO HALI

KL.SCH.
21 m2

LOKALIZACJA
SZATNIA NR 1
25 m2

SZATNIA NR 2
25 m2

PRZEDSIONEK
4 m2

KOMUNIKACJA
20 m2

WEJŚCIE
DO BIUR

POM.PORZ.
5 m2
WC NN
7 m2

MAGAZYN SPRZĘTU
37 m2

OSiR ŻOLIBORZ

HOL
102 m2

2x SIATKÓWKA
1x KOSZYKÓWKA

PRZEDSIONEK
8 m2

MAŁA HALA SPORTOWA

KL.SCH.
18 m2

SALA KONF.
22 m2

32

BIURO 1
15 m2

SALA SPORTOWA
768 m2

BIURO 2
15 m2

24

KOMUNIKACJA
60 m2
BIURO 3
15 m2

PRZEKRÓJ TERENOWY
POM.SOCJ.
15 m2

WC K
10 m2
POM.PORZ.
3 m2
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WC M
11 m2
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MAŁA HALA SPORTOWA /PARTER
SALA WIELOFUNKCYJNA
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PARTER

OPIS FUNKCJONALNY / MAŁA HALA SPORTOWA
UMYWALNIA
28 m2

UMYWALNIA
28 m2
PRZEDSIONEK
12 m2
WEJŚCIE
DO HALI

KL.SCH.
21 m2
SZATNIA NR 1
25 m2

SZATNIA NR 2
25 m2

PRZEDSIONEK
4 m2

HOL
102 m2

KOMUNIKACJA
20 m2

WEJŚCIE
DO BIUR

POM.PORZ.
5 m2
WC NN
7 m2

MAGAZYN SPRZĘTU
37 m2

PRZEDSIONEK
8 m2

2x SIATKÓWKA
1x KOSZYKÓWKA

KL.SCH.
18 m2

SALA KONF.
22 m2

• W północno-zachodnim narożniku działki, od strony ul. Potockiej
zaprojektowano halę sportową z zapleczem szatniowym. Budynek
ma 3 kondygnacje. Wejście główne zaprojektowano od strony
istniejącego budynku basenu.

•

• Na parterze głównego budynku znajduje się sala sportowa
(siatkówka, koszykówka), szatnie z zapleczem sanitarnym z
dodatkowym wyjściem od strony zachodniej, magazyn. Na 1 piętrze
zaprojektowano siłownię z oddzielnym zapleczem szatniowym oraz
łącznik z sąsiadującym basenem. Na 2 piętrze znajduje się sala z
możliwością montażu dwóch boksów do squash’a oraz mała sala
ćwiczeń.

Od strony wschodniej zaprojektowano wydzieloną
dwukondygnacyjną cześć biurową z niezależną klatką schodową
i wejściem. Znajdują się tu biura, sale konferencyjne i zaplecze
socjalne. Część biurowa ma połączenie z halą i basenem (poprzez
nadwieszony łącznik) i ma również możliwość wydzielenia i
funkcjonowania niezależnie.

• Bryła budynku jest prosta, z wyraźnie oddzieloną częścią biurową i
łącznikiem. Zaprojektowano zielony dach, zielone ściany (od strony
południowej i zachodniej).

• Wszystkie poziomy użytkowe mają połączenie klatką schodową i
windą.
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BIURO 1
15 m2

SALA SPORTOWA
768 m2

BIURO 2
15 m2
KOMUNIKACJA
60 m2

24

BIURO 3
15 m2
POM.SOCJ.
15 m2

WC K
10 m2
POM.PORZ.
3 m2
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WC M
11 m2
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MAŁA HALA SPORTOWA / PIERWSZE PIĘTRO
SALA WIELOFUNKCYJNA

MAŁA HALA SPORTOWA / DRUGIE PIĘTRO
SALA WIELOFUNKCYJNA
1 PIĘTRO

2 PIĘTRO
ŁĄCZNIK
DO BASENU

KL.SCH.
21 m2
SIŁOWNIA
200 m2

SZATNIA 1
12 m2

UMYWALNIA
16 m2

SQUASH
9.75 m x 6.4 m
KL.SCH.
21 m2
HOL
42 m2

HOL
123 m2

SZATNIA 2
12 m2

SQUASH
9.75 m x 6.4 m

UMYWALNIA
16 m2
KL.SCH.
18 m2

PRZESTRZEŃ NAD SALĄ SPORTOWĄ

SALA 1
197 m2

SALA 2
74 m2

PRZESTRZEŃ NAD SALĄ SPORTOWĄ

SALA KONF.
22 m2
BIURO 1
15 m2

BIURO 2
15 m2
KOMUNIKACJA
72 m2
BIURO 3
15 m2
POM.SOCJ.
15 m2

WC K
10 m2
POM.PORZ.
3 m2
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WC M
11 m2
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HALA SPORTOWA / KONCEPCJA 1

LOKALIZACJA

WIDOKI

OSiR ŻOLIBORZ
HALA SPORTOWA KONCEPCJA 1

PRZEKRÓJ TERENOWY
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HALA SPORTOWA / PARTER / HALA / KONCEPCJA 1
HALA - PARTER

±

0
0,0

HALA SPORTOWA / PARTER / TENIS / KONCEPCJA 1

5

3,6

=8

PARTER

PARTER
eks
ycja

HOL
299 m2

KL.SCH.
18 m2

poz

± 0,00 = 83,65

SZATNIA
OCHRONA
8 m2
WC NN
5 m2
WYJŚCIE EW.
5 m2

KL.SCH.
37 m2

KOMUNIKACJA
6 m2
POM.SOCJ.
19 m2

UMYWALNIA
15 m2

MAGAZYN
15 m2

PRZEDSIONEK
5 m2

KOMUNIKACJA
17 m2

SZATNIA 1
9 m2

SZATNIA
17 m2

UMYWALNIA
6 m2

WYJŚCIE EW.
5 m2

UMYWALNIA
9 m2

84,15

SZATNIA 2
7 m2

UMYWALNIA
15 m2

IA

WYJŚCIE EW.
5 m2

SZATNIA SĘDZIÓW
10 m2
POK.MED.
13 m2

84,92

10,97

23,77

HALA TENISOWA
1284 m2

34,14

UMYWALNIA
6 m2

84,60

10,97

10,97

34,14

KL.SCH.
18 m2

HOL
69 m2

23,77

ZEN

SZATNIA
17 m2

boisko
1x piłka halowa
3x siatkówka
2x koszykówka

KL.SCH.
21 m2

IES

KOMUNIKACJA
51 m2

KOMUNIKACJA
20 m2

PRZEDSIONEK
12 m2

10,97

UMYWALNIA
15 m2

UMYWALNIA
14 m2
SZATNIA 2
12 m2
UMYWALNIA
13 m2
SZATNIA 1
11 m2

W
AD
S N

WYJŚCIE EW.
5 m2

HALA SPORTOWA
1650 m2

RY

OB

SZATNIA
17 m2

MAGAZYN HALI
45 m2
WC NN
6 m2
POM.PORZ.
3 m2

POM.TECHN.
97 m2

KOMUNIKACJA
6 m2
POM.SOCJ.
19 m2
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PRZEDSIONEK
5 m2

KOMUNIKACJA
17 m2

87

39

84,85
POM.TECHN.
97 m2

88

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

HALA SPORTOWA / PIETRO / HALA / KONCEPCJA 1

HALA SPORTOWA / PIĘTRO / TENIS / KONCEPCJA 1
PIĘTRO
WC NN
4 m2

TOALETA MĘSKA
25 m2

WC MĘSKIE
49 m2

PIĘTRO

POM.PORZ.
2 m2

KL.SCH.
18 m2

TOALETA DAMSKA
31 m2
WC DAMSKIE
45 m2
HOL
143 m2

FA

RE

ST

GA

II

OM

ON

R
ST

KINO LETNIE

KL.SCH.
37 m2

POK.MEDIALNY
22 m2

KUCHNIA/ZAPLECZE
183 m2

RESTAURACJA
128 m2

poziom terenu+1.5m

PRZESTRZEŃ NAD HALĄ SPORTOWĄ
poziom terenu

805

TRYBUNY
575 m2

jsc

mie
PRZESTRZEŃ NAD HALĄ TENISOWĄ

poziom terenu+1.5m

poziom terenu

poziom terenu+1.5m

poziom terenu

KL.SCH.
18 m2

1 PIĘTRO

KINO LETNIE
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HALA SPORTOWA / PIETRO / GARAŻ / KONCEPCJA 1

HISTORIA RKS MARYMONT - ISTOTNY ELEMENT W PROCESIE PROJEKTOWANIA

OPIS FUNKCJONALNY / HALA SPORTOWA / KONCEPCJA 1
widownia

GARAŻ

DACH

hala

widownia
szatnie

HALA - PRZEKRÓJ

15%

8%

5%

TARAS
328 m 2

DACH ZIELONY
OGRÓD DLA MIESZKAŃCÓW

• Budynek składa się z dwóch połączonych brył o różnej wysokości
i kształcie. Główną bryłę stanowi hala sportowa wielofunkcyjna
przeznaczona do imprez z udziałem widowni. Zaprojektowano
hale do rozgrywania spotkań piłki ręcznej, piłki halowej, siatkówki
i koszykówki. Od strony wschodniej jest trybuna na ok. 800 miejsc
siedzących. Na parterze, oprócz głównej sali sportowej znajdują
się szatnie zawodników i sędziów z zapleczem sanitarnym, pokój
medyczny, magazyny oraz toalety. Z holu dostępna jest szatnia
dla widzów. Zakłada się w holu głównym ekspozycje dokonań
klubowych. Na piętrze znajduje się zaplecze sanitarne dla widzów
z odpowiednią liczbą urządzeń oraz pokój medialny. Oba poziomy
połączone są klatką schodową i windami, ewakuacja zapewniona
jest również przez schody prowadzące bezpośrednio z widowni
wprost na pasaż.

zapleczem sanitarnym, magazyn oraz zaplecze socjalne. Na piętrze
zaprojektowano restauracje z dostępem również z zewnątrz (od
strony „zielonego klina”.
• Pod budynkami zaprojektowano garaż podziemny na 211 miejsc
parkingowych. Wjazd do garażu jest od strony wschodniej. Garaż
połączony jest rampą z garażem istniejącego budynku basenu.
W garażu przewiduje się przestrzeń na niezbędne pomieszczenia
techniczne i zapleczowe.
• Wszystkie poziomy użytkowe mają połączenie klatkami schodowymi
i windami.
• Dojścia do hal znajdują się od strony północnej i wschodniej – z
pasażu.

• Hala tenisowa jest oddzielną bryłą połączoną przestrzenią zieloną
/ tarasową, stanowiącą formę amfiteatru dla kina letniego lub
dodatkową przestrzenią do wypoczynku.

• Bryła budynku hali sportowej wyróżnia się dynamiczną formą
z nadwieszeniem nad pasażem biegnącym wzdłuż dłuższego,
wschodniego boku. Zaprojektowano asymetryczne przeszklenia i
elewację z okładziny strukturalnej.

• Wzdłuż tego specyficznego „zielonego klina” prowadzą schody na
dach nad halą tenisowa przewidziany do użytkowania częściowo
jako taras/bar letni i przestrzeń miejskiego ogrodnictwa „roof
gardening”.

• Elewacja hali tenisowej zaprojektowana jest głównie jako zielona
ściana (strona wschodnia i zachodnia), od południowej strony
zaprojektowano możliwość otwarcia ściany aby umożliwić
uczestnictwo kibicom tenisa.

• Przestrzeń hali tenisowej ma możliwość otwarcia na widownię w
istniejącym budynku Żoliborskiej szkoły boksu. W środku budynku
hali tenisowej na parterze znajduje się zaplecze szatniowe z

211 m.p., (20m.p./100)
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BUDYNEK SZATNIOWY

LOKALIZACJA

WIDOKI

OSiR ŻOLIBORZ
BUDYNEK SZATNIOWY
BUDYNEK ISTNIEJĄCY (BOKS)
MAGAZYNY POD TRYBUNĄ
PRZEKRÓJ TERENOWY
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BUDYNEK SZATNIOWY / ZAPLECZE / PARTER

SZATNIA GOŚCI 1
30 m2
20 m2

TOALETA
12 m2

SZATNIA GOŚCI 2
30 m2
TOALETA
12 m2

ŁAZIENKA
5 m2
UMYWALNIA
12 m2

ŁAZIENKA
5 m2
20 m2

KL.SCH.
21 m2

BUDYNEK SZATNIOWY / 1 PIĘTRO

UMYWALNIA
12 m2

SZATNIA
33 m2

BAREK
70 m2
TOALETY
PUBLICZNE

SZATNIA SZATNIA
30 m2
25 m2

SZATNIA SZATNIA SZATNIA
47 m2
23 m2
20 m2

HOL
51 m2

MEETING ROOM
40 m2

POM.TECHNICZNE
22 m2

PARTER

DOBUDOWANA CZĘŚĆ TARASU
TOALETY
PUBLICZNE

PRZEDSIONEK
9 m2

WEJŚCIE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK - DO ZACHOWANIA

WEJŚCIE
PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA POD NASYPEM TRUBYN

KRAWĘDŹ
NASYPU

BAREK
49 m2

MAGAZYN
STADIONU
190 m2

45 m

2

1 PIĘTRO
MAGAZYN
STADIONU
190 m2

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

95

TARAS

SALA KONFERENCYJNA
98 m2

KL.SCH.
21 m2

SALA TRENINGÓW BOKSERSKICH

HOL
44 m2

WC NN
6 m2

WC NN
6 m2

96

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

BUDYNEK SZATNIOWY / 2 PIĘTRO

HISTORIA RKS MARYMONT - ISTOTNY ELEMENT W PROCESIE PROJEKTOWANIA

OPIS FUNKCJONALNY / BUDYNEK SZATNIOWY
• W centralnej części działki, obok zadaszonej trybuny głównej
znajduje się budynek pawilonu sportowego (aktualnie użytkowany
przez Żoliborską Szkołę Boksu). Budynek jest w złym stanie
technicznym i planuje się jego remont z przywróceniem pierwotnej
formy. Na parterze zlokalizujemy toalety publiczne, szatnie,
zaplecza sportowe oraz salę „meeting room” (na potrzeby
zawodników). Planuje się budowę barku od strony północnej
(wzdłuż widowni). Na piętrze , tak jak to funkcjonuje teraz, zostaje
sala treningowe z wyjściem na taras. Projektuje się także dodatkowe
zadaszenie – przedłużenie tarasu nad widownią. Taras ma być
dostępny dla wszystkich użytkowników terenu. Projektuje się
przywrócenie pierwotnych balustrad , z uzupełnieniem balustradą
przeszkloną nad nową częścią tarasu. Z tarasu projektuje się
przejście – połączenie z barkiem nowego budynku szatniowego/
zaplecza boisk. Nowo projektowany , 3-kondygnacyjnyc budynek
z wejściem od strony boiska treningowego przeznaczony jest
na potrzeby trenujących na boiskach oraz na zaplecze zawodów
sportowych. Na parterze znajdują się dwie duże szatnie dla

UMYWALNIA
UMYWALNIA
UMYWALNIA
14 m2 UMYWALNIA 14 m2 UMYWALNIA 14 m2 UMYWALNIA
14 m2
14 m2
14 m2

SZATNIA 1 SZATNIA 2 SZATNIA 3 SZATNIA 4 SZATNIA 5 SZATNIA 6
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2
15 m2

POM.SOCJALNE
22 m2

HOL
48 m2
KL.SCH.
21 m2

drużyn oraz dwie szatnie dla sędziów. Na piętrze znajduje się sala
konferencyjna, obok jest barek (z wyjściem na taras), toaleta oraz
pomieszczeni odnowy biologicznej. Na drugim piętrze znajduje się
sześć szatni dla zawodników, wszystkie z zapleczem sanitarnym.
W budynku zaprojektowano także pomieszczenie techniczne oraz
zaplecze socjalne. Wszystkie poziomy użytkowe mają połączenie
klatką schodową i windą.
• Budynek ma prostą formę, elewacja jest połączeniem drewna, szkła
i betony, dach został zaprojektowany jako zielony.
• Magazyny pod pasażem/nasypem obecnie są bardzo złym stanie
technicznym więc planuje się ich odtworzenie z rozbudową (wzdłuż
nasypu). Pomiędzy magazynami jest przejście – tunel prowadzący
na płytę stadion. Tunel jest przeznaczony do zachowania i remontu.

2 PIĘTRO
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TEREN ŁUCZNIKÓW / KONCEPCJA 1

LOKALIZACJA

WIDOKI

OSiR ŻOLIBORZ
TEREN ŁUCZNIKÓW
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TEREN ŁUCZNIKÓW / KONCEPCJA 1

HISTORIA RKS MARYMONT - ISTOTNY ELEMENT W PROCESIE PROJEKTOWANIA

PIE

A NA SKAR

WIDOWNI

PAWILON 4
29 m2

MAGAZYN
72 m2

PAWILON 2
30 m2

TOALETA
15 m2

HOL
54 m2

SZATNIA 1
30 m2

UMYWALNIA
13 m2

PAWILON 3
30 m2

PRZEDSIONEK
10 m2

TARASY NA SKARPIE

PAWILON 4
14 m2

HWYTY

STRZAŁOC

SZATNIA 2
30 m2
TOALETA
15 m2

SKARPA

UMYWALNIA
14 m2

SKARPA

WIATA
150 m2

OPIS FUNKCJONALNY / KLUB ŁUCZNICZY MARYMONT I PAWILONY USŁUGOWE
/ KONCEPCJA 1

90

60

52,9

41,9

31,1

30
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• Teren treningów jest ogrodzony i zabezpieczony.
• Od strony północnej / ul. Potockiej zaprojektowano cztery pawilony
usługowo-handlowe z dostępem do strefy rekreacyjnej. Pawilony
mają formę lekkich przeszklonych kubików.

IE

ZEN

D
RO

OG

• W miejscu istniejącego terenu treningu łuczników zaprojektowano
nowy budynek z zapleczem szatniowym i sanitarnym, magazyn
oraz wiatę przylegającą do tego budynku. Budynek jest
jednokondygnacyjny i pokryty jest zielonym dachem. Budynek jest
wykończony drewnem elewacyjnym.
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WIZUALIZACJA
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WIZUALIZACJA
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WIZUALIZACJA
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HALA SPORTOWA / KONCEPCJA2

WIDOKI

LOKALIZACJA

PARTER
KL.SCHODOWA
18

50
HALA WIELOFUNKCYJNA
1x piłka halowa
3x siatkówka
2x koszykówka

33
PRZEDSIONEK
19

HALA SPORTOWA
1650

2x KORT TENISOWY

OCHRONA
20

MAGAZYN HALI
28
MAGAZYN HALI
133

SZATNIA
HOL
227

36,5

33

UMYWALNIA
18
KOMUNIKACJA
14
SZATNIA 5
12
KL.SCH.
37

SZATNIA 6
12

PRZESTRZEŃ
NAD WJAZDEM

UMYWALNIA
18
POM.PORZ.
4
SZATNIA 7
14

TRYBUNY ROZKŁADANE: 320 MIEJSC

OSiR ŻOLIBORZ

POM.PORZ.
9

SZATNIA 8
14

KOMUNIKACJA
92

KL.SCH.
18

SZATNIA 1
19

SZATNIA 2
19

UMYWALNIA
15

HALA SPORTOWA KONCEPCJA 2

POK.MED.
15

SZATNIA 4
18

UMYWALNIA
15

WIATA 130 m2

UMYWALNIA
15

SZATNIA 3
19

UMYWALNIA
15

UMYWALNIA
15

SALA KLUBOWA
41

SALA ŁUCZNIKÓW
32

UMYWALNIA
14

UMYWALNIA
14
MAGAZYN ŁUCZNIKÓW
49

MAGAZYN TENISA
49

SZATNIA SĘDZIÓW
14

90
60
30

53

PRZEKRÓJ TERENOWY
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HALA SPORTOWA / PARTER / KONCEPCJA 2

HALA SPORTOWA / PIĘTRO / KONCEPCJA 2
PARTER

PIĘTRO

KL.SCHODOWA
18

34,14

50
HALA WIELOFUNKCYJNA
1x piłka halowa
3x siatkówka
2x koszykówka

PRZEDSIONEK
19

HALA SPORTOWA
1650

2x KORT TENISOWY

OCHRONA
20

MAGAZYN HALI
28
MAGAZYN HALI
133

SZATNIA
HOL
227

POK.MEDIALNY
15

33

UMYWALNIA
18
KOMUNIKACJA
14
SZATNIA 5
12
KL.SCH.
37

36,5

KL.SCH.
18

PRZESTRZEŃ NAD HALĄ TENISOWĄ
PRZESTRZEŃ NAD HALĄ SPORTOWĄ

WC DAMSKI
76
TOALETA DAMSKA
34

PRZESTRZEŃ
NAD WJAZDEM

STREFA GASTRONOMII

SZATNIA 6
12
UMYWALNIA
18
POM.PORZ.
4
SZATNIA 7
14

TRYBUNY ROZKŁADANE: 320 MIEJSC

POM.PORZ.
9

SZATNIA 8
14

KOMUNIKACJA
92

KL.SCH.
18

SZATNIA 1
19

SZATNIA 2
19

UMYWALNIA
15

SZATNIA 3
19

UMYWALNIA
15

POK.MED.
15

SZATNIA 4
18

UMYWALNIA
15

UMYWALNIA
15

UMYWALNIA
15

SALA KLUBOWA
41

SALA ŁUCZNIKÓW
32

UMYWALNIA
14

HOL
189

KL.SCH.
37

UMYWALNIA
14
MAGAZYN ŁUCZNIKÓW
49

POM.PORZ.
5

MAGAZYN TENISA
49

WC MĘSKI
80

SZATNIA SĘDZIÓW
14

WC NN
5
TOALETA MĘSKA
43

WIATA 130 m2

KL.SCH.
18

90
60

TRYBUNY
564

RAZEM: 992 MIEJSCA

30

53
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HALA SPORTOWA / PIĘTRO / KONCEPCJA 2

HISTORIA RKS MARYMONT - ISTOTNY ELEMENT W PROCESIE PROJEKTOWANIA

GARAŻ / DACH / PRZEKRÓJ

OPIS FUNKCJONALNY / HALA SPORTOWA / KONCEPCJA 2

DACH

DACH ZIELONY

szatnie

widownia:
480 miejsc

DACH ZIELONY - OGROD DLA MIESZKAŃCÓW

• Budynek hali ma prostą formę o wyraźnym podziale na wyższą
halę sportową wielofunkcyjną i niższą halę tenisową, połączonych
szklanym łącznikiem.

• Wszystkie poziomy użytkowe mają połączenie klatkami schodowymi
i windami.
• Bryła budynku ma prostą formę z charakterystycznymi pochylonymi
połaciami dachowymi. Elewacja wykonana jest z drewna, betonu i
stali, z częściowymi przeszkleniami.

widownia:
192 miejsca

• Hala sportowa wielofunkcyjna zaprojektowana jest do rozgrywek
piłki ręcznej, piłki halowej, siatkówki i koszykówki. Zaprojektowano
trybuny stałe i rozkładane dla maksymalnie 992 widzów. Na piętrze
znajdują się zaplecza sanitarne i pokój medialny a na parterze
szatnie dla zawodników i sędziów z zapleczem sanitarnym,
pokój medyczny, sala klubowa, magazyny, hol łączący obie hale,
zaplecze szatniowo-sanitarne dla graczy tenisa, szatnia dla kibiców,
pomieszczenie ochrony oraz zaplecze szatniowo-sanitarne dla
łuczników. Wejście główne zaprojektowano od strony północnej,
od ulicy Potockiej. Łucznicy mają bezpośrednie wyjście z zaplecza
na teren treningów łuczniczych, na terenie jest także wiata dla
trenujących. Teren treningów łuczników będzie ogrodzony i
zabezpieczony.

widownia składana:
320 miejsc

PRZEKRÓJ

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
105

KL.SCH
18

WJAZD
DO
GARAŻU
BASENU

GARAŻ PODZIEMNY
6679

• Dach hali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako dach zielony a dach
nad halą tenisową

KL.SCH
37

KL.SCH
18

229 m.p. , (20m.p./100)
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• Dla łuczników zaprojektowano wiatę od strony zachodniej terenu
treningów. Teren ten będzie w całości ogrodzony.

• Pod budynkiem zaprojektowano garaż podziemny na 229 miejsc
parkingowych. Wjazd do garażu jest od strony zachodniej. Garaż
połączony jest rampą z garażem istniejącego budynku basenu.
W garażu przewiduje się przestrzeń na niezbędne pomieszczenia
techniczne i zapleczowe.
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KONCEPCJA OŚWIETLENIA TERENU
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ETAPOWANIE- HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC
Etap 0

•
•

Przygotowanie infrastruktury technicznej (przyłącza) na całym terenie.
Oczyszczenie terenów przeznaczonych pod ścieżki, staw retencyjny wraz z pielęgnacją zieleni.

KONCEPCJA 2

KONCEPCJA 1
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ETAPOWANIE- HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC
Etap 1A

•
•
•

Remont budynku szatniowego
Remont i przebudowa pomieszczeń magazynowych
Remont zadaszenia trybuny wraz z przebudową trybuny głównej

KONCEPCJA 2

KONCEPCJA 1
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ETAPOWANIE - HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC
Etap 1B

•
o
o

KONCEPCJA 1
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o

•

Modernizacja i przebudowa boisk piłkarskich
Budowa bieżni lekkoatletycznych oraz rzutni i skoczni
Przebudowa pozostałych trybun
Przebudowa boiska B – nawierzchnia sztuczna
Budowa parkingu tymczasowego
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ETAPOWANIE - HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC
Etap 2

•
•

Przeniesienie skate- park
Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią biurową oraz łącznikiem z basenem

KONCEPCJA 2

KONCEPCJA 1

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

133

134

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

ETAPOWANIE - HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC
Etap 3A

•

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z garażem podziemnym

KONCEPCJA 2

KONCEPCJA 1

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

135

136

OSIR ŻOLIBORZ | WARSZAWA, POLSKA

ETAPOWANIE - HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC
Etap 3B

•

Budowa terenów rekreacyjnych

KONCEPCJA 2

KONCEPCJA 1
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OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Architektura - opis rozwiązań technicznych i wytyczne projektowe
Zagospodarowanie terenu
Zieleń: gospodarka zielenią zgodnie z inwentaryzacją i koncepcją
zagospodarowania, dodatkowe nasadzenia krzewów, gazony kwiatowe i
trawniki.
Drogi dojazdowe z kostki betonowej, z odpowiednią nośnością gdzie
wymagana. Drogi dojazdowe projektować z zachowaniem niezbędnej
nośności. Chodniki z kostki kamiennej lub cementowej barwionej w masie.
Dojścia i ciągi pieszo-jezdne zróżnicować materiałowo w zależności od funkcji.
ścieżki parkowe z nawierzchni przepuszczalnej, nawierzchnie placów zabaw –
nawierzchnia przepuszczalna.
Schody terenowe – prefabrykowane lub płyt kamiennych/cementowych
barwionych w masie.
Odwodnienia liniowe – szczelinowe.
Ogrodzenia: istniejące ogrodzenie działki – do remontu. Należy przewidzieć
montaż bram rozsuwanych w rejonie strefy rekreacyjnej (dotyczy koncepcja
1) aby powiększyć dostęp z ulicy Potockiej. Ogrodzenie strefy łuczników
wysokie, nie przepuszczające strzał.
Murki oporowe: murki betonowe/gabiony.
Balustrady – do odtworzenia zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz
tam gdzie niezbędne inne szklane lub stalowe.
Mała architektura: ławki, place zabaw, kosze na śmieci, elementy dekoracyjne,
meble parkowe.
Oświetlenie terenu: lampy wysokie, niskie i wbudowane.
Architektura: Konstrukcja budynków: stropy i słupy żelbetowe, klatki
schodowe żelbetowe, szachty windowe i instalacyjne żelbetowe, konstrukcja
dachu: stropy żelbetowe, konstrukcja dachów hal – dźwigary stalowe lub z
drewna klejonego.
Konstrukcja pawilonów usługowych: lekka konstrukcja stalowa.
Ściany wewnętrzne i zewnętrzne: żelbetowe i murowane, ściany działowe z
betonu komórkowego lub g/k. Ściany zielone – systemowe.
Izolacja termiczna – wełna mineralna.
Dachy zielone systemowe, dachy użytkowe ( „roof gardening”), w pawilonach
usługowych dachy lekkie stalowe,
Elewacje –
Hala koncepcja 1: płyty elewacyjne , ściana zielona, beton elewacyjny,
Hala koncepcja 2: drewno elewacyjne, beton elewacyjny
Mała hala sportowa: drewno elewacyjne, beton elewacyjny, ściana zielona
Zaplecze szatniowe: drewno elewacyjne, beton elewacyjny,
Pawilon boksu: tynk elewacyjny szlachetny,
Magazyny: tynk elewacyjny szlachetny,
Przeszklenia w systemie słupowo-ryglowym w konstrukcji aluminiowej.
Drzwi – stalowe i aluminiowe.
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•
•
•
•

Należy zachować zgodność z zapisami MPZP.
Należy uwzględniać wytyczne i potrzeby użytkowników.
Projekt musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami
i normami oraz posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia.
Obiekty sportowe muszą posiadać wymagane akceptacje
odpowiednich związków sportowych.

1.Przyłączenie obiektu do sieci miejskiej
1.1 Przyłącze wodociągowe.
Teren Inwestycji znajduje się w obrębie infrastruktury miejskiej i będzie
podłączony do sieci wodociągowej.
Zaopatrzenie w wodę projektowanych obiektów będzie możliwe z istniejącej
sieci wodociągowej rozbiorczej, znajdującej się w ulicach okalających
teren planowanej inwestycji. Na trasie przyłączy wodociągowych, będą
umiejscowione liczniki wody wraz z zaworami odcinającymi, filtrami
mechanicznymi oraz zaworami antyskażeniowymi.
1.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Teren Inwestycji znajduje się w obrębie infrastruktury miejskiej i będzie
podłączony do sieci kanalizacyjnej.
Ścieki sanitarne z terenu planowanej inwestycji będą odprowadzane poprzez
rozdzielcze systemy kanalizacyjne prowadzone na terenie inwestycji do
istniejących kanałów kanalizacji ogólnospławnej, zlokalizowanych w ulicach
sąsiadujących z działką Inwestycji.
1.3 Przyłącze kanalizacji deszczowej.
Teren Inwestycji znajduje się w obrębie infrastruktury miejskiej i będzie
podłączony do sieci kanalizacyjnej.
Wody opadowe z terenu planowanej inwestycji będą odprowadzane poprzez
rozdzielcze systemy kanalizacyjne prowadzone na terenie inwestycji do
istniejących kanałów kanalizacji ogólnospławnej, zlokalizowanych w ulicach
sąsiadujących z działką Inwestycji.
1.4 Przyłącze gazu ziemnego.
Zaopatrzenie w gaz ziemny projektowanego obiektu jest możliwe z istniejącej
i projektowanej rozbiorczej sieci niskiego i średniego ciśnienia do 0,5MPa,
która jest zlokalizowana we wszystkich ulicach osiedla.
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W linii ogrodzenia powinna być umieszczona szafka gazowa otwierana
na stronę ulicy. W szafce zlokalizowany gazomierz główny oraz elementy
wymagane przez PSG i określone w warunkach podłączenia obiektu do sieci
gazowej. Szafka umieszczona 0,5m nad terenem. Odległość ogrodzenia od
sieci gazowej nie powinna być mniejsza niż 0,5m.
1.5 Przyłącze ciepłownicze.
Zaopatrzenie w ciepło projektowanego obiektu jest możliwe z istniejącej
magistrali cieplnej w ul. Toruńskiej 2, zlokalizowanej wzdłuż trasy Armii
Krajowej oraz z jej odgałęzienia zlokalizowanego wzdłuż ul. Mickiewicza i
prowadzonej w ul. Potockiej.
Do istniejącego basenu jest doprowadzone przyłącze ciepłownicze 2x
DN150mm. Jednak z uwagi, że w terenie projektuje się więcej budynków
wykorzystujących ciepło średnica przyłącza może ulec zwiększeniu.
1.6 Przyłącze elektryczne.
Zaopatrzenie w energię elektryczną należy wykonać z miejskiej sieci
elektroenergetycznej poprzez istniejącą na terenie inwestycji stację 15/0,4kV.
W przypadku braku możliwości zasilania kompleksu z istniejącej stacji należy
zaprojektować wolnostojącą lub wbudowaną stację elektroenergetyczną
15/0,4kV zasilaną linią kablową SN-15kV.
Zapotrzebowanie na moc zgodnie z bilansem mocy, który należy wykonać na
podstawie danych branżowych.
Ostateczny sposób zasilania kompleksu w energię elektryczną określony
zostanie w warunkach technicznych wydanych przez dostawcę energii
elektrycznej, o które należy wystąpić niezwłocznie po wykonaniu bilansu
mocy.
2. Rozwiązania techniczne w obiekcie
2.1 Instalacje wodociągowe.
Instalacja wodociągowa będzie dostarczała wodę na cele:
- bytowo-gospodarcze projektowanych budynków
- usługowe m.in. gastronomii
- technologiczne
- dla obsługi budynku (pomieszczenia techniczne, podlewanie zieleni)
- ppoż. (zasilanie hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych)
Instalacja wodna będzie dostarczała wodę do wszystkich znajdujących się na
terenie obiektu przyborów sanitarnych.
Przewody wodociągowe wymiarowane będą w oparciu o ilości przyborów
sanitarnych obsługiwanych przez daną instalację. Średnice przewodów
instalacji wodociągowej dobierane będą z zachowaniem warunku utrzymania
na najniekorzystniej położonym pod względem hydraulicznym przyborze
sanitarnym, ciśnienia minimalnego wynoszącego min.1 bar. Maksymalne
ciśnienie w instalacji PN6.
Ciepła woda zostanie podgrzana w węźle cieplnym. Instalacja ciepłej wody
będzie zapewniała w punktach czerpalnych temperaturę nie niższą niż 55°C i
nie wyższą niż 60°C.
2.2 Instalacje hydrantowe.
Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego projektowanych budynków oraz
terenu zewnętrznego zostanie zaprojektowana instalacja wodociągowa
przeciwpożarowa.
Na etapie koncepcji zakłada się, że instalacja wewnętrzna przeciwpożarowa
będzie zasilana poprzez zbiornik hydrantowy o poj. 100,0 m3 wraz z
pompownią hydrantową. Hydranty zewnętrzne będą zasilane w wodę
bezpośrednio z sieci zewnętrznej miejskiej.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna będzie miała
następujące wyposażenie:

Zapotrzebowanie wody na cele zewnętrzne przeciwpożarowe – dla 2
sąsiednich hydrantów zewnętrznych Dn80 o wydajności 10 dm3/s każdy, przy
ciśnieniu nominalnym mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody 0,2MPa. Odległość hydrantów podziemnych od budynku nie może
przekraczać 75 m.
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2.3 nstalacje kanalizacji sanitarnej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzała ścieki z:
- budynków (zaplecza sanitarne)
- z garażu podziemnego
- z pomieszczeń technicznych
Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków z zapleczy sanitarnych
odprowadzone będą poprzez pionowe przewody spustowe zlokalizowane
bezpośrednio przy zgrupowaniach przyborów sanitarnych. Następnie poprzez
grawitacyjny system, ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do kanalizacji
zewnętrznej. Ścieki, których nie uda się odprowadzić grawitacyjnie będą
kierowane do pompowni ścieków sanitarnych.
Ścieki tłuszczowe z przestrzeni gastronomicznych zbierane będą poprzez
oddzielne przewody pionowe, a następnie kierowane będą do separatora
tłuszczu. Oczyszczone ścieki będą pompowane do kanalizacji sanitarnej.
Ścieki z posadzki garażu zbierane będą poprzez wpusty garażowe i
kierowane do separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie garażu, skąd będą pompowane do
grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej.
2.4
Instalacje kanalizacji deszczowej.
Ścieki deszczowe z dachów projektowanych budynków odprowadzane
będą przez system kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych
zlokalizowanych na terenie inwestycji.
Zakłada się, że wody opadowe powstające na terenie Inwestycji będą
wykorzystywane na cele podlewania zieleni oraz na cele porządkowe.
Nadmiar wód opadowych, będzie odprowadzany do sieci kanalizacyjnej
miejskiej.
2.5
Instalacje gazu ziemnego.
Gaz ziemny, będzie zasilał urządzenia gastronomiczne w restauracji i
kawiarniach (jeżeli będzie taki wymóg technologii kuchni).
Instalacja z szafki gazowej umieszczonej w linii ogrodzenia będzie
rozprowadzona w terenie do budynków. W każdym z budynków powinien
być umieszczony podlicznik gazu pozwalający na indywidualne rozliczenie
najemców ze zużycia gazu przez właściciela obiektu. W pomieszczeniach
powinien być zamontowany system wykrywania gazu i zabezpieczenia
pożarowe.
2.6
Instalacje HVAC.
Przyłącze ciepłownicze doprowadzone jest do istniejącego węzła ciepła
w budynku basenu. Jeżeli wymiary pomieszczenia dla zwiększonego
zapotrzebowania ciepła są wystarczające, to pomieszczenie to powinno
pozostać głównym węzłem ciepła. Węzeł ciepła przygotowywać powinno
ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
oraz ciepłej wody użytkowej. Z węzła do poszczególnych budynków
rozprowadzona zostanie wewnętrzna ziemna instalacja grzewcza. W każdym
budynku w pomieszczeniu technicznym zgodnie z jego potrzebami nastąpi
rozdział medium.
Każdy z obiektów powinien być wyposażony w instalację grzewczą:
grzejniki, nagrzewnice powietrzne, kurtyny ewentualnie klimakonwektory
oraz w instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych.
W obiektach należy przewidzieć instalacje proekologiczne. Przykładem mogą
być panele fotowoltaiczne lub instalacja solarna. Urządzenia umieszczone na
dachu.
Instalacja wentylacji powinna być zastosowana w każdym obiekcie.
Wydajności i rozwiązania należy dostosować do możliwości technicznych
każdego obiektu. Duże i małe sale sportowe i wielofunkcyjne należy
wyposażyć w instalacje wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z odzyskiem
ciepła zapewniające wymagane przepisami oraz uwarunkowaniami
użytkowymi strumienie powietrza. Szatnie i umywalnie należy wyposażyć w
układy nawiewno-wyciągowe z odzyskiem ciepła zapewniające wymaganą
przepisami ilość wymian powietrza oraz zapobiegające gromadzeniu się
wilgoci. Pomieszczenia biurowe i konferencyjne powinny zostać wyposażone
w instalację wentylacyjną nawiewno-wyciągową zapewniającą higieniczne
ilości powietrza przy uwzględnieniu maksymalnej liczby przebywających w
nich osób. Zakłada się, że pomieszczenia biurowe obsługiwane będą przez
klimakonwektory grzewczo-chłodzące zapewniające komfort cieplny przez
cały rok .
Jako lokalne źródła chłodu w zależności od budynku przewiduje się
zastosowanie systemów split / vrf lub kompaktowych agregatów wody
lodowej o niskiej mocy z własnymi modułami hydraulicznymi.
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Magazyny, pomieszczenia techniczne oraz obszary komunikacyjne i wspólne należy
wyposażyć w instalacje wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zgodnie z przewidywanym sposobem użytkowania. Zakłada się, że urządzenia
wentylacyjne jak centrale i wentylatory instalowane będą w wydzielonych obszarach
technicznych na dachach lub wewnątrz budynków . Instalacje wentylacyjne
obsługujące pomieszczenia klimatyzowane jak biura wyposażone będą w
nagrzewnice i chłodnice powietrza. Instalacje wentylacyjne obsługujące obszary
nieklimatyzowane jak szatnie i umywalnie wyposażone będą tylko w nagrzewnice. Dla
pomieszczeń biurowych należy przewidzieć nawilżanie powietrza w okresie zimowym
w celu zapewnienia minimalnej wilgotności na poziomie 40%.
2.7

Instalacje elektryczne.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Lokalizacja układów pomiarowych oraz sposób wykonania powinny być zgodne z
warunkami wydanymi przez dostawcę energii.
Dla potrzeb wewnętrznego monitorowania zużycia energii elektrycznej należy
wyposażyć lokalne rozdzielnice dystrybucyjne w liczniki z możliwością zdalnego
odczytu zużycia energii elektrycznej.
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Na obecnym etapie nie przewiduje się instalowania agregatu prądotwórczego.
WEWNĘTRZNA SIEĆ DYSTRYBUCYJNA
Doprowadzenie energii do poszczególnych obiektów należy wykonać liniami
kablowymi niskiego napięcia prowadzonymi bezpośrednio w ziemi lub wewnątrz
budynków.
W poszczególnych budynkach wg. potrzeb należy zlokalizować w wydzielonych
pomieszczeniach rozdzielnicę RGnn, z której zasilone zostaną rozdzielnice/tablice
elektryczne obwodowe (strefowe/piętrowe) i rozdzielnice wyposażenia technicznego
i technologicznego.
Przewody zasilające przy wyjściu z rozdzielnic głównych należy układać na
drabinkach kablowych w korytkach kablowych lub bezpośrednio w ziemi.
Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez strefy zakwalifikowane do różnej
odporności ogniowej muszą być uszczelnione specjalną zaprawą ogniową z
materiałów do uszczelnień przejść ogniowych o stopniu ochrony nieosłabiającym tej
odporności.
Do zasilania i sterowania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej należy
stosować kable, wraz z zamocowaniami, zapewniające ciągłość dostawy energii
elektrycznej w wymaganym czasie w warunkach pożaru.
Przewiduje się prowadzenie przewodów zasilających poszczególne odbiory pod
podłogą podniesioną w korytkach kablowych perforowanych, natynkowo lub
bezpośrednio pod tynkiem.
Należy stosować kable w izolacji spełniającej wymagania Polskich Norm
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Z rozdzielnic głównych niskiego napięcia zasilane będą:
tablice oświetleniowe i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
tablice komputerowe zintegrowane z tablicami piętrowymi ogólnego przeznaczenia
tablice administracyjne - zasilanie oświetlenia, gniazd wtykowych w przestrzeniach
ogólnych
szafy sterowniczo-zasilające odbiorów mechanicznych (w zakresie wykonawcy
instalacji mechanicznych)
rozdzielnice odbiorów siłowych związanych z obsługą urządzeń technicznych
w budynku (w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych) - zasilanie innych
odbiorów administracyjnych (ogrzewania kablowe rurociągów, ogrzewanie wpustów
dachowych wg. wytycznych branży mechanicznej).
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacja gniazdek wtykowych, osprzęt elektroinstalacyjny
zasilana z sieci ogólnej dla zasilania wyposażenia miejsca pracy i drobnych odbiorów
elektrycznych oraz celów porządkowych
instalacja gniazd wtykowych dla zasilania komputerów
W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach i WC gniazda powinny być w
wykonaniu szczelnym.
Instalację gniazd proponuje się wykonać przewodami kabelkowymi układanymi p.t.
i w rurkach n.t.- w pomieszczeniach technicznych, ciągi zbiorcze instalacji będą
układane w korytkach a w przestrzeniach, w których występuje podłoga podniesiona
pod podłogą. Przewiduje się montaż gniazd w puszkach podłogowych oraz w
ścianach w wykonaniu p/t. W pomieszczeniach technicznych przewiduje się montaż
osprzętu n/t.
INSTALACJA OŚWIETLENIA
Poszczególne obiekty należy wyposażyć w instalację oświetlenia podstawowego
i awaryjnego zróżnicowaną w zależności od charakteru pomieszczeń i ich
użytkowników.
Najmniejsze dopuszczalne średnie natężenie oświetlenia podstawowego
pomieszczeń wg PN-EN 12464-1.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy projektować, zgodne z PN-EN 1838
“Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 “Systemy
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.
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Należy stosować oświetlenie energooszczędne z wykorzystaniem technologii LED.
Dla zapewnienia oświetlenia zewnętrznego budynku przewiduje się:
•
oświetlenie reklam (jeżeli będą występować),
•
oświetlenie płyty stadionu,
•
oświetlenie terenu
•
oświetlenie części technicznej dachów
Instalacja oświetlenia zewnętrznego powinna być zgodna z PN-EN 12464-2 oraz
wymaganiami zawartymi w wytycznych technologii obiektów.
Należy stosować oświetlenie energooszczędne z wykorzystaniem technologii LED.
STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW
W trakcie prac projektowych należy rozważyć możliwość zainstalowania na terenie
OSiR stacji do ładowania samochodów elektrycznych.
OCHRONA ODGROMOWA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
Obiekty należy wyposażyć w instalację piorunochronną oraz połączeń
wyrównawczych zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN.
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SSP
Obiekty należy wyposażyć w Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP zgodnie z
wymaganiami przepisów.
Powiadamianie o zagrożeniu zgodnie z przepisami i/lub wytycznymi rzeczoznawcy
ds. ochrony pożarowej.
SYSTEM DETEKCJI STĘŻENIA TLENKU WĘGLA CO I GAZU PŁYNNEGO LPG
Obiekt (garaż) wyposażony będzie w system detekcji tlenku węgla CO.
Opcjonalnie (do decyzji Inwestora) przewiduje się zastosowanie systemu detekcji
gazu płynnego LPG. W chwili nie wykonywania tej instalacji będzie ustanowiony
zakaz wjazdu do garażu podziemnego.

Nie dopuszcza się zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo
oraz EPDM z recyklingu.
Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzięki swojej strukturze jest
odpowiednio przyspojona do podbudowy, nie odrywa się od niej a jej wierzchnia
warstwa użytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne i zapewnia przez wiele lat
możliwość użytkowania obiektu bez potrzeby renowacji czy wymiany. W stosunku
do nawierzchni dodatkowo wymaga się aby producent posiadał wdrożony system
zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001.
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać
określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie
zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA). Związki
zawarte w użytkowej warstwie produktu, powinny spełniać dopuszczalne limity
wartości WWA, według obowiązujących ogólnoeuropejskich wymagań REACH. W
związku z dużą różnicą temperatur występującą w Polsce, nawierzchnia powinna być
odporna na działanie mrozu (mrozoodporność/ odporność na zamrażanie).
a.) Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach
określonych poniżej:
1. Grubość nawierzchni
2. Grubość górnej warstwy użytkowej 		
3. Wytrzymałość na rozciąganie:		
4. Wydłużenie w chwili zerwania:		
5. Redukcja siły w temp 23 ºC:			
6. Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC:
7. Współczynnik tarcia TRRL			
8. Mrozoodporność/zmiana masy po badaniu:
9. Mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego:

min 14 [mm]
min 4 [mm]
od 0.70 do 0.75 [MPa]
od 62 do 68 [%]
od 37 do 40 [%]
od 1.7 do 1.9 [mm]
od 50 – 55
max 0,1 %
bez zmian

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD
Kontrola dostępu SKD (punkty kontroli – przejścia kontrolowane) należy
zaprojektować zgodnie ze standardem przyjętym dla poszczególnych obiektów po
ostatecznych rozmowach z Inwestorem, które w sposób precyzyjny określą sposób
funkcjonowania poszczególnych obiektów.
Zaleca się zastosować czytniki zbliżeniowe Mifare / iClass z wbudowanymi modułami
NFC i BLE.
SYSTEM DOMOFONOWY (INTERKOM)
System domofonowy (interkomowy) w standardzie IP, należy zaprojektować
zgodnie z założeniami przyjętymi dla poszczególnych obiektów po ostatecznych
rozmowach z Inwestorem, które w sposób precyzyjny określą sposób funkcjonowania
poszczególnych systemów.
TELEWIZJA DOZOROWA CCTV
Telewizję dozorową CCTV należy zaprojektować w oparciu o kamery kolorowe
IP stacjonarne i obrotowe PTZ pracujące po sieci Ethernet. Zasilanie kamer w
standardzie PoE.
Takie rozwiązanie proponuje się przyjąć jako standard dla całego kompleksu.
INSTALACJE IT
Należy przewidzieć możliwość dołączenia budynków do zewnętrznej sieci
telefonicznej min. dwóch operatorów teleinformatycznych.
Okablowanie pionowe wielowłóknowymi kablami światłowodowymi jednomodowymi.
W ramach kompleksu należy zaprojektować wydzielone pomieszczenie dla potrzeb
operatorów telekomunikacyjnych.
Jako standard dla poszczególnych obiektów należy zaprojektować okablowanie
teleinformatyczne poziome min kat. 6 (zalecane 6A). Okablowanie pionowe – kable
światłowodowe OS.
NAWIERZCHNIA BIEŻNI I INNYCH POWIERZCHNI SPORTOWYCH NA STADIONIE:
Opcja nr 1
Charakterystyka nawierzchni typu pełny poliuretan (system tradycyjny
trójwarstwowy):
Nawierzchnia sportowa typu pełny poliuretan „Full Pur” bezspoinowa,
poliuretanowo-gumowa, grubość min 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody do
użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na
podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Składająca się z 3 warstw z czego
górna warstwa użytkowa o grubości min 4 mm. W każdej warstwie nawierzchnia
posiada jednolitą barwę w połączeniu z granulatem EPDM. Służy do pokrywania
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych
zawodów lekkoatletycznych na obiektach na których odbywają się zawody
najwyższej światowej rangi. Nawierzchnia ma spełniać wymogi IAAF. Poszczególne
warstwy muszą posiadać barwę pochodzącą od koloru zastosowanego granulatu
EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Grubości warstw i komponenty
muszą być potwierdzone w kompletnym raporcie wydanym przez akredytowane
przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produktowego tzw: „Product
Certificate”. Nie dopuszcza się stosowania komponentów z recyklingu w żadnej
warstwie nawierzchni.
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piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
grunt rodzimy
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej
zwykłej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do
kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.
Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm.
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.
Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie
występowało wykruszania się warstwy górnej, nie wymaga impregnacji .
Impregnacja podłoża .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża.
Do tego celu używa się impregnatu :
przy podbudowie asfaltobetonowej
– nie impregnuje się
przy podbudowie betonowej
- impregnat do betonu
Zużycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m2 ( w zależności od struktury podłoża) .
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk
pistoletem. Impregnat jest jednoskładnikowy .
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.
Nawierzchnia właściwa jest układana wielowarstwowo .

Dodatkowo Zamawiający stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do
zastosowania na przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na co najmniej
dwóch stadionach w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce,
posiadających certyfikat IAAF Class 1.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
1.
Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny.
2.
Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WA/IAAF,
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA/IAAF, potwierdzający
wyszczególnione powyżej parametry WA/IAAF, oraz raport z badań niezależnego
laboratorium potwierdzające pozostałe parametry.
3.
Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne
oraz zawartość określonych związków chemicznych, wydane przez niezależne
laboratorium posiadające akredytację.
4.
Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014,
potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się
wyników badan z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych
raportów.
5.
Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne
akredytowane laboratorium.
6.
Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność),
wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania.
7.
Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania.
8.
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy
i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji
9.
Certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych
zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni.
10. Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni
polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,
11. Aktualny certyfikat WA/IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości
na bieżnię.
12. Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.
Konstrukcja systemu nawierzchni:
nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min 13,9 mm
asfaltobeton zamknięty 3,0cm
asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0cm
warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm
kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm

Warstwa dolna
Wykonuje się ją w następujący sposób. System PUR mieszany jest w odpowiedniej
proporcji wagowej składników A i B . Składnik A powinien być wstępnie wymieszany.
Mieszać należy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym działaniu tak, aby nie
napowietrzyć systemu . Obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 300 obr/min.
Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowane podłoże ( patrz :
podbudowa , impregnacja ) oraz rozprowadzany raklami .
Rakle posiadają „zęby” o wysokości zależnej od żądanej grubości rozprowadzonego
systemu PUR. Teoretyczne zużycie systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni
poliuretanowej powinno wynosić ok. 2,20 kg.
Należy pamiętać , iż w przypadku nierówności podłoża z asfaltobetonu lub nie
dostatecznym jego zagęszczeniu zużycie systemu PU wzrośnie. Po upływie 5-10 min.
warstwę PU zasypuje się z nadmiarem „lekkim” granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm
, który pod wpływem swojego ciężaru topi się w warstwie PUR. Należy nie dopuszczać
do powstawania „łysych plam” . Przyjęto teoretycznie, iż zużycie granulatu EPDM
wynosi 2,20 kg na 1 m2 .
Nie dopuszcza się zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo
oraz EPDM z recyklingu.
Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu należy zebrać .
Warstwa pośrednia .
Warstwy pośrednie wykonuje się w identyczny sposób jak warstwę dolną. Podczas
wykonywania tej warstwy zmniejsza się ewentualne nierówności warstw poprzednio
ułożonych wynikających np. z nierówności podłoża. Należy jednak pamiętać, iż duże
nierówności są trudne do usunięcia, a wręcz niemożliwe. Przy zachowaniu zużycia
podanego materiału w granicach 2,20 kg i granulatu EPDM – 2,00 kg , grubość
warstwy powinna być taka sama jak warstwy dolnej.
Nie dopuszcza się zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo
oraz EPDM z recyklingu.
Dopuszcza się zmienną grubość tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubości
wynoszącej 9-10 mm.
Warstwa górna – użytkowa .
Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany
jest odmienny system PUR a materiałem wypełniającym system PU jest granulat EPDM
o średnicy ziarna 1-4 mm. Kolor EPDM-u powinien korespondować z kolorem użytego
systemu PUR.
Grubość warstwy wynosi ok. 4-5 mm, przy zużyciu systemu PUR i
granulatu EPDM na 1 m2.

Nie dopuszcza się zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo
oraz EPDM z recyklingu.
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 14,0 mm
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 a tam gdzie będzie użytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 14 mm .
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity
kolor. Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą
poliuretanu. Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam” a nadmiar granulatu
EPDM powinien być zebrany. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji)
powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać
wartościom określonych w przepisach WA/IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la)
lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz
jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie
zastałych nierówności.
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących
nawierzchni
Nawierzchnie prefabrykowane, kauczukowe powinna spełniać poniższe wymagania:
Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, grubość 13 - 14 mm składająca się z dwóch
zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Ponieważ nawierzchnia użytkowana
jest przez sportowców biegających w butach z kolcami, wierzchnia warstwa
kauczukowa teksturowana ma być o grubości min. 6mm, natomiast dolna warstwa
składać się z konstrukcji o kształcie geometrycznym zapewniająca optymalne cechy
funkcjonalne dla amortyzacji oraz zwrotu energii o grubości 7 mm. Całość nawierzchni
nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, montowana na
podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Służy do pokrywania nawierzchni
bieżni lekkoatletycznych, zakoli, rozbiegów konkurencji technicznych zawodów
lekkoatletycznych na obiektach LA. Obiekty z niniejszą nawierzchnią powinny spełniać
wymogi IAAF Class1.
Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montażu na placu budowy.
Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą
„In-situ” (w całości ani częściowo). Do wykonania zadania należy zastosować elementy
dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadające wymagane aprobaty
bądź rekomendacje techniczne, atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej
nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga się aby producent posiadał wdrożony
system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowiązany do
przedłożenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upoważnione jednostki
do certyfikacji potwierdzającego stosowanie powyższych wymagań jakościowych
w toku produkcji nawierzchni. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska
oraz użytkowników i spełniać wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz
w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA),
związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny spełniać dopuszczalne limity
wartości WWA. W związku dużą z amplitudą temperatur charakteryzującą klimat w
Polsce, nawierzchnia powinna być odporna na działanie mrozu (mrozoodporność/
odporność na zamrażanie).

- zmiana masy po badaniu (%)
- zmiana wyglądu zewnętrznego 		
Zawartość metali ciężkich
·
Ołów ( Pb )
·
Kadm ( Cd )		
·
Chrom ( Cr ) < 0,005
·
Chrom VI ( CrVI )
·
Rtęć ( Hg ) 		
·
Cynk ( Zn ) 		
·
Cyna ( Sn ) 		

max 0,40
brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu

nie może przekraczać (mg/l) :
< 0,002
< 0,005
<
<
<
<

0,008
0,001
0,05
0,02

Dla potwierdzenia jakości produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczące
nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:
•
certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadającego wyżej wyszczególnionym parametrom,
•
autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta)
dotyczącą konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji
·
kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez
IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające określone cechy
funkcjonalne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF,
·
Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność),
wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania.
·
Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi
europejskimi regulacjami (REACH).
·
kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014
potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne,
·
kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego
wykonane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację, potwierdzające
wymagane wyszczególnione maksymalne zawartości metali ciężkich,
·
aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny,
·
próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu,
•
aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni
polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,
Przed instalacją:
•
sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża,
|•
odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być
większe niż 2 mm,
•
podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),
•
nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),
•
prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności
powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyżej o co najmniej
3ºC od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy,
•
sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni.
Prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe powinny być montowane przez klejenie
do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. W przypadku
nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych
na placu budowy metodą „In-situ”( w całości ani częściowo). Podbudowa
asfaltobetonowa lub betonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki
podłużne i poprzeczne powinny umożliwić ułożenie nawierzchni o spadkach zgodnych
z przepisami IAAF. Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało
wykruszenie się warstwy górnej.

Dodatkowo stawia się warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania
na przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na minimum dwóch stadionach
wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce,
posiadających certyfikat IAAF Class 1.
Nawierzchnia musi posiadać cechy funkcjonalne zawierające się w przedziałach
opisanych poniżej:·
Konstrukcja:					
prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa z rolki,
składająca się z dwóch zwulkanizowanych warstw,nieprzepuszczalna dla wody,
montowana przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju
poliuretanowego.
· Grubość całkowita – podstawowa
		
· Grubość warstwy wierzchniej teksturowanej
·
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 		
·
Przepuszczalność dla wody 		
		
·
Wydłużenie przy rozciąganiu (zerwaniu) (%)
·
Pochłanianie wstrząsów (%)			
·
Odkształcenie pionowe (mm) 			
·
Tracie TRRL (Friction) 				
·
Mrozoodporność :
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13 – 14 mm
Min. 6 mm
max. 1,0
nieprzepuszczalna
od 116 do 170
od 35 do 38
od 0,8 do 1,9
Min. 45
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