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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- ZARZĄDZENIE NR  6157/2014 r.PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 9 czerwca 2014 r.w sprawie zmian w ewidencji zabytków Miasta Stołecznego 
Warszawy
- Zlecenie Inwestora
- Podkład geodezyjny w skali 1:500
- Orzeczenie o stanie technicznym wykonane przez Jacka Jankowskiego nr upr. ST-
398/84 w listopadzie 2016r.
- Prawo budowlane oraz aktualne warunki techniczne
- Uzgodnienia szczegółów koncepcji z Inwestorem na podstawie koncepcji.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej  HALI NAMIOTOWEJ , ŁUKOWEJ, 
STALOWEJ,   STANOWIĄCEJ PRZEKRYCIE KORTÓW TENISOWYCH  W PARKU KULTURY 
POWSIN PRZY UL. MAŚLAKÓW 1 dz. Nr 4/3  K.M.   obręb  URSYNÓW

2. STAN ISTNIEJĄCY

Park Kultury w Powsinie - teren rekreacyjno-sportowy w Warszawie, położony 
administracyjnie w dzielnicy Ursynów, w sąsiedztwie Lasu Kabackiego i Ogrodu Botanicznego  
Park powstał na 50 ha terenach Polskiego Country Club Sp. z o.o. (klub golfowy), zakupionych 
w 1938 r. od hr. Branickiego. Pozostałością z tego okresu jest drewniany budynek, w którym 
mieści się m.in. administracja parku. W trakcie II wojny światowej, tereny golfowe zostały 
zamienione na pola uprawne. Po wojnie akcjonariusze Polskiego Country Clubu przekazali cały
50-hektarowy teren wraz z nieruchomościami Zarządowi Miasta Stołecznego Warszawy, pod 
warunkiem zorganizowania na tym terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Uchwałą nr 
2010 Prezydium Zarządu Miejskiego zatwierdziło powstanie Ośrodka Wczasów Świątecznych 
w Powsinie. W 1956 roku Wydział Kultury i Sztuki Prezydium Miasta Stołecznego Warszawy 
zmienił nazwę na Park Kultury w Powsinie.
Na terenie parku znajdują się boiska do koszykówki, siatkówki, stoliki do gry w szachy, basen 
odkryty, wypożyczalnie sprzętu sportowego oraz ujęcia wody głębinowej, a także muszla 
koncertowa, w której odbywają się imprezy kulturalne. Przez cały rok można wynająć 
znajdujące się na wydzielonym obszarze parku domki kempingowe   wyposażone w pełen węzeł
sanitarny.

Zespół kortów tenisowych usytuowany jest przy pawilonie rekreacyjno-sportowym w Parku 
Kultury Powsin przy ul. Maślaków 1.
Na terenie Parku do dyspozycji Gości są dwa odkryte korty ziemne o nawierzchni ceglanej i 
dwa zadaszone o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa), które w okresie maj – wrzesień 
mają zdjęte boczne ściany. Szatnie, toalety i natryski znajdują się w pawilonie.  
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje remont namiotowej hali dwunawowej o 
konstrukcji stalowej,  zadaszającej korty tenisowe. W bezpośrednim kontakcie namiotowej 
hali tenisowej, istnieje  pawilon socjalny z zapleczem sanitarnym- nie podlegający 
opracowaniu projektowemu.  Wjazd na teren pozostaje jako istniejejący i nie ulega zmianie.
Teren inwestycji posiada pełne uzbrojenie terenu.
Instalacje zewnętrzne zostały zaprojektowane jako  przebudowa istniejących na terenie 
podlegającym inwestycji -zgodnie z warunkami technicznymi.

4. Bilans terenu

• Pow. zabudowy hali namiotowej                                      1330,77m2 
• Pow. opaski                                                               144,1 m2

 

Razem w granicach opracowania /dz. Nr 4/3 /  zgodnie z oznaczeniem na planie.                    
3 182,46 m2

Zakresem projektu jest remont hali namiotowej z uwzględnienim wymiany pokrycia oraz 
remontu nawierzchni sportowej. Projekt nie wprowadza zmian zarówno w planie 
zagospodarowania terenu jak i w formie architektonicznej obiektu. 
Hala namiotowa jest obiektem o charakterze tymczasowym, z pokryciem w systemie 
podwójnej powłoki z poduszką powietrzną między powłokami.

– Wymiary zewnętrzne dla hali - długość 36,36 m szerokość -36,60 m,
– kubatura- 14 500,00 m3

- dostęp do drogi publicznej- istniejący, bez zmian
- miejsca parkingowe- istniejące, bez zmian

5. Teren działek na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej zgodnie z  ZARZĄDZENIEM NR  6157/2014 r.PREZYDENTA MIASTA 
STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 czerwca 2014 r.w sprawie zmian w ewidencji 
zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

6. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego w związku z powyższym 
eksploatacja górnicza nie ma wpływu na działkę.

7. Obiekt nie posiada cech istniejących oraz nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników.

8. Innych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego- brak.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem:



a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków - 
zgodnie z zawartymi umowami.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, - nie występuje
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów- odpady typu bytowego odbierane na zasadach 
ogólnych.
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń- nie występuje
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne- nie dotyczy
Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne nie ograniczają i nie eliminują wpływu obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przez zastosowanie rozwiązań 
energooszczędnych, konieczne izolacje termiczne i akustyczne, ekranowanie pola 
elektromagnetycznego przy instalacjach elektrycznych  znacznie ograniczają niekorzystny 
wpływ na środowisko.

 10.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje remont namiotowej hali dwunawowej o 
konstrukcji stalowej,  zadaszającej korty tenisowe na działce nr 4/3 obręb Ursynów.

1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 
obiektu;

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo 
informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na 
których został zaprojektowany.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się   na działkach:
 Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje obszar dz. Nr 4/3  k.m.  obręb  Ursynów

 ANALIZA PORÓWNAWCZA I WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W 
ENERGIĘ

Po uwzględnieniu najważniejszych parametrów przy ocenie odnawialnych źródeł energii 
cieplnej najlepszym źródłem z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacji i emisję CO2 
dla projektowanego remontu hali namiotowej,  jest źródło konwencjonalne w postaci 
nagrzewnic gazowych .  

OPIS TECHNICZNY



1. do projektu budowlano- wykonawczego remontu NAMIOTOWEJ HALI ŁUKOWEJ, 
STALOWEJ,   STANOWIĄCYCH PRZEKRYCIE KORTÓW TENISOWYCH  W PARKU KULTURY 
POWSIN  UL. MAŚLAKÓW 1 dz. Nr 4/3   K.M.    obręb URSYNÓW

I. SPIS RYSUNKÓW

1A. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2A. Rzut przyziemia hali namiotowe   1:200
3A Rzut dachu hali namiotowej 1:200 
4A. Przekrój A-A  1:50
5A. Elewacje budynku 1:100
6A. Elewacje budynku 1:100 
7A. Płyta fundamentowa pod podziemne zbiorniki na gaz 1:20

 

 OPIS OGÓLNO- FUNKCJONALNY Układ urbanistyczny

Projekt obejmuje remont hali  o konstrukcji stalowej, namiotowej- jako obiektu sportowego, 
zadaszającej korty tenisowe. W bezpośrednim kontakcie hali sportowej,  istnieje    pawilon 
socjalny z zapleczem sanitarnym- zgodnie ze stanem istniejącym.
Wjazd na teren pozostaje jako istniejący i nie ulega zmianie.

INFRASTRUKTURA

Projektowana hala I zaplecze będzie wyposażona w instalacje  elektryczne oraz ciepła.
Ogrzewanie hali stanowi odrębny projekt branżowy.
Ciepło zostanie dostarczone zgodnie z projektem instalacji sanitarnych stanowiącym 
oddzielne opracowanie i następnie poprowadzone do projektowanego budynku  hali 
namiotowej.
Instalacje elektryczne zostaną wykonane z istniejącego złącza kablowego- zgodnie z 
warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Wentylacja

Zaprojektowano  wentylacje grawitacyjną- systemową do Hali namiotowej , za pomocą 
kominków wentylacyjnych dwupłaszczowych ze stali nierdzewnej, zlokalizowanych  w 
górnej części dachu .  Ponadto w ścianach szczytowych należy wykonać kratki wentylacyjne
na poziomie podłagi- zgodnie z rysunkami rzutów I przekroju.

  

Układ funkcjonalny

Projekt obejmuje remont hali namiotowej w miejscu istniejącej hali I kortów tenisowych   W 
bezpośrednim kontakcie  hali sportowej zlokalizowano istnieje zaplecze socjalne. Zaplecze 
sanitarne nie jest w zakresie opracowania projektowego. Poziom posadzek należy wykonać 
na tym samym poziomie w celu umożliwoenia  dostosowania dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.    Połączenie z halą sportową zostało zaprojektowane za pomocą 



łącznika,  w technologii hali sportowej.

TECHNOLOGIA

W hali może jednocześnie przebywać od 6-10 osób. Osoby grające na zewnętrznym boisku 
również mogą korzystają z szatni i toalet zlokalizowanych przy hali namiotowej.  

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU HALI SPORTOWEJ.
 
Pokrycie: pokrycie hali wykonane w systemie podwójnej powłoki z poduszką powietrzną 
między powłokami. Podwójna warstwa PCV tworzy dobrą izolację cieplną, eliminuje efekt 
łopotania powłok i skraplania się pary wodnej oraz przenikania promieni słonecznych, co 
ogranicza nagrzewanie się hali latem. Powłoki PCV mają atest trudnozapalności i występują 
w dowolnych kolorach. Charakteryzują się odpornością na zimno do -30 st. C oraz 
odpornością na ciepło do +70 st. C. Stosujemy wyłącznie membrany PCV firmy Mehler lub 
inne równoważne.

Elementy przezroczyste: oświetlenie hal przez świetliki w dachu lub ścianach bocznych 
umożliwiają grę bez sztucznego doświetlenia w ciągu dnia.

O  świetlenie: lampy metahalogenowe, asymetryczne, mocowane u szczytu konstrukcji, 
odporne na uszkodzenia mechaniczne, o mocy 400W.

Kurtyny rozsuwalne: rozsuwane boki hali w formie żaluzji. W okresie letnim dają 
zawodnikom pełen komfort gry na świeżym powietrzu. Daszek nad żaluzją odprowadza wodę
i śnieg poza halę.

Zalety hal namiotowych:
- Możliwość montowania na dowolnym podłożu
- Połączenie modułowe

– Możliwość podnoszenia i rozpinania bloków

PI  ŁKOCHWYTY
Piłkochwyty to lekkie konstrukcje, które są powszechnie stosowane na boiskach sportowych,
kortach tenisowych, jak również w różnego typu miejscach, wymagających zabezpieczenia 
przed wydostaniem się piłki.
Brzegi piłkochwytów muszą byc obszyte i wzmocnione linką, co sprawia, że są bardzo 
wytrzymałe i solidne.
Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na warunki 
atmosferyczne np.: promieniowanie słoneczne (UV), siatka nie nasiąka wodą.

Nawierzchnia sportowa- sztuczna trawa

Zalety nawierzchni ze sztucznej trawy, sztuczna trawa:
− Zapewniają komfort gry
− Bezpieczeństwo użytkowania dzięki uzyskiwanemu poślizgowi
− Minimalne ryzyko powstawania kontuzji
− Naturalne odbicie piłki



− Nie wymaga częstych i czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych
− Prostota utrzymania i konserwacji
− Długa żywotność i estetyczny wygląd

Sztuczna trawa, dzięki swym właściwościom świetnie sprawdza się zarówno w obiektach 
zewnętrznych, jak przyszkolne boiska wielofunkcyjne czy korty tenisowe, jak i wewnętrznych 
(np.: zadaszone korty i boiska treningowe). 

Nawierzchnie ze sztucznej trawy, które są systematycznie i profesjonalnie pielęgnowane oraz
czyszczone, zachowują przez długi czas swoje pierwotne parametry, co wpływa na komfort 
użytkowania obiektów.   Podczas procesu czyszczenia usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, 
takie jak: brud, kurz, kamyki z piasku oraz granulatu gumowego. Ponadto nawierzchnia 
oczyszczana jest z niepożądanych związków organicznych (mchy, grzyby, roztocza), a 
załamane włókna trawy są prostowane.

Posadzka betonowa stanowiąca podłoże pod sztuczną trowę:
− przygotowanie pod posadzkę stabilnego podłoża
− beton B-20, B-25
− zbrojenie – włókna polipropylenowe lub stalowe
− dodatki – zastosowanie preparatów, które są wcierane w powierzchnię betonu, w 
rezultacie otrzymujemy niepylącą posadzkę odporna na ścieranie.

Zakres prac (posadzki cementowe i posadzki betonowe): 
− ułożenie izolacji z foli (izolacja przeciwwilgociowa) 
− rozłożenie betonu wraz z włóknami
− zacieranie betonu
− wyrównanie powierzchni (wykorzystanie stalowych talerzy zakładane na zacieraczki)
− nadanie gładkości posadzce (wykorzystanie łopatek stalowych zakładanych na zacieraczki)
− dodanie preparatu utwardzającego
− cięcie dylatacji przy pomocy piły diamentowej  

Trawa sztuczna z wypełnieniem piaskiem kwarcowym przeznaczona do gry w tenisa w 
kolorze zielonym.

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) wysokość trawy: min. 13 mm max. 17mm
b) typ włókna: monofil
c) rodzaj włókna: 100% polietylen
d) ilość pęczków: min 48.000/m2
e) ilość włókien: min 768.000/m2
f) grubość włókna: min 140 mikronów
g) dtex: min 8000 
h) wytrzymałość na rozdzieranie >53N
i) wydłużenie przy zerwaniu min. 65%
j) podkład podstawowy- polipropylen ciężar 305 gr/m2 (+/-10%), podkład drugi – latex 

ciężar 1000 gr/m2 (+/-10%), waga całkowita: min 2597g/m2 (+/-10%)
k) wypełnienie: piasek kwarcowy



Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, 
dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do 
oferty:

1. Karta techniczna dla trawy syntetycznej potwierdzająca wszystkie parametry.
2. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014.
3. Autoryzacja producenta trawy wraz z potwierdzeniem gwarancji.
4. Aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Należy wykonać nowe izolacje przeciwwilgociowe zarówno poziome jak i pionowe. Należy je 
wykonać zgodnie z projektem. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe należy wykonać w systemie ocynk lub tytan- cynk, zgodnie z opisem w
części architektonicznej projektu wykonawczego.

STOLARKA  DRZWIOWA
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna została zaprojektowana jako aluminiowa z przeszkleniem. Z 
każdego kortu tenisowego zostało zaprojektowane wyjście na zewnatrz budynku.

WYMAGANIA POŻAROWE.

 
Budynki znajdujące się w jednej stresie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, N
klasa odporności ogniowe- D
Poszczególne elementy budynku mają następującą odporność ogniową: 
ściany I dach hali namiotowej- NRO
Klasyfikacja ogniowa zgodnie z atestem- niezapalna
Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach 
wymienionych w poniższej tabeli do poziomu w niej określonego.

Liczba kondygnacji ZL ZL ZL III

nadziemnych I II
1 2 3 4

1 "D" "D" "D"

2*) "C" "C" "D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej 
niż 9 m nad poziomem terenu.
 

Opracowała arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska



 Pierwsze wyposażenie kortów tenisowych:

- 4 szt. słupki do tenisa aluminiowe
- 2 szt. siatka do tenisa
- 4 szt. wsporniki do singla
- 2 szt. krzesło sędziowskie
-  2szt. Taśma środkowa regulacyjna do siatek tenisowych
- 4szt. piłko chwyty ( blenda) – z nadrukowanym logo parku
- 4 szt. rakiety do tenisa ziemnego 
- 1 szt. zestaw do mini tenisa
- 8 szt. tuby do piłek
- 2 szt. kosze do piłek
- 4 szt. ławki kortowe z wieszakami
- 4 szt. kosze na śmieci
-  1 szt.  maszyna do piłek na kółkach z przedłużaczem
- numeracja kortów
- tablica informacyjna – zasady korzystania z kortów
- wiatrochron ?

Szatnia

-  dla 55 osób szafki ubraniowe  Szafa ubraniowa "300" na ławce  z zamkami
- 4 szt. ławki do szatni
-  4 szt. lustra
- 4 szt. suszarki do włosów
- 3 szt. suszarki do rąk

http://www.sportplus.pl/tasma-srodkowa-regulacyjna-do-siatek-tenisowych-p-9919.html
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