
                                                                                                                    
 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
 
 
 
Nazwa zadania: 
 

WYKONANIE ZIEMNEGO TORU ROWEROWEGO "PUMPTRACK" W KOŃCZYCACH 
MAŁYCH - projekt wraz z wykonawstwem. 

 
 
 
Adres realizacji obiektu budowlanego: 
 
 ul. Jagiellońska 
 43-410 Kończyce Małe 
 
 
 
Nazwy i kody CPV: 
 
 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 
 45236100-1 Wyrównanie terenu obiektów sportowych; 
 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 
  
 
 
Zamawiający: 
 
 Gmina Zebrzydowice 
 ul. ks. A. Janusza 6 
 43-410 Zebrzydowice 
 
Opracowanie: 
  
  
 Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  
  
 
 
 
 

Zebrzydowice, dnia 15.03.2021 r. 
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1. Przedmiot zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonanie robót 
budowlanych związanych z wykonaniem ziemnego toru rowerowego "Pumptrack" w formule zaprojektuj  
i wybuduj. 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej; 
2) wykonanie toru ziemnego. 
 
           Ponadto należy dokonać wszelkich formalności w imieniu inwestora związanych z wykonaniem 

pumptracka, jak również wykonać niezbędne badania, sprawdzenia i przeprowadzić szkolenia pracownika 
wskazanego przez Urząd Gminy.  
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót do 
PINB w Cieszynie wykonawca musi przedstawić zamawiającemu otrzymany pozytywny protokół odbioru 
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie. 

 
3) Zabezpieczenie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi załącznik do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

2. Ogólna charakterystyka obiektu. 
 
Ziemny tor rowerowy typu „pumptrack" to zapętlony tor składający się z serii odpowiednio rozmieszczonych 
niewielkich pagórków i dołków z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami „bandami". Jazda na takim torze 
polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu intuicyjnych, skoordynowanych ruchów. 
Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy tor jest przejezdny na zróżnicowanych prędkościach zarówno dla 
małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich. Dzieci mogą się na nim doskonale bawić i uczyć,  
a początkujący będą powoli i spokojnie przejeżdżać tor. 
 

3. Konstrukcja obiektu 
 
PUMPTRACK ZASADA DZIAŁANIA 
Tor pumptrack ma składać się z ciągu regularnych pagórków i zagłębień zwanych rollerami, w przekroju 
pionowym ma kształt zbliżony do sinusoidy. Podczas budowy należy uzyskać jak najbardziej gładką 
powierzchnię jezdną bez załamań, wybrzuszeń, dziur, wystających kamyków, czy grudek twardej ziemi. Tor 
pumptrack winien posiadać profilowane zakręty o właściwie dobranych promieniach. Precyzyjnie 
zaprojektowany i wykonany tor umożliwi jazdę bez pedałowania poprzez umiejętne, naprzemienne dociążenia 
i odciążenia oraz balans ciałem wykonywane przez rowerzystę. 
 

ZAŁOŻENIA DLA TORU W KOŃCZYCACH MAŁYCH  
Planowane jest wybudowanie rowerowego toru Pumptrack jako konstrukcji ziemnej, profilowanej  
i zabezpieczonej warstwą kruszywa. Proponowany tor  ma mieć układ zamknięty tworzony przez pętlę. 
Szerokość pasma jezdnego to 120cm, a długość całkowita toru to ok. 110m. Przybliżona wysokość rollerów 
to 30 cm /od dna do szczytu/, a jego długość to 4-4,6m /od wierzchołka do wierzchołka, wysokość band na 
zakrętach 0,8-1,2 m. Należy zwrócić uwagę, aby zagłębienia i wierzchołki milerów były ustawione na jednym 
poziomie oraz powyżej poziomu gruntu, ewentualny spadek terenu należy zniwelować poprzez 
podwyższenie nasypu ziemnego. 
Na torze powinny być rozmieszczone zakręty z profilowanymi bandami o różnym stopniu zmiany kierunku 
jazdy np. 60, 90, 120, 180 stopni. Odległość pomiędzy zakrętami oraz ilość rollerów musi być tak dobrana, aby 
jazda była płynna i pozwalała na utrzymywanie nabieranej poprzez „pompowanie" prędkości. Przewiduje się 
wykonanie 5-7 zakrętów /band/ o różnym stopniu zmiany kierunku oraz odpowiednio dobranej ilości 
rollerów a w tym kilku rollerów podwójnych tzw. doubli - krótszych i płytszych od pojedynczych /dł. 2,2 m, 
wys. 20cm/. Punktem z którego rozpoczęcia i zkończenia jazdy jest platforma ziemna o wys. ok. 1-1,2m, szersza 
od pasma jezdnego, wkomponowana w tor. Tor pumptrack umożliwi jednoczesną jazdę więcej niż 
jednemu rowerzyście. Kierunek jazdy /zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara/ zadany jest przez 



pierwszego jadącego lub poprzez wspólne ustalenie korzystających z toru /kwestie te należy ująć w regulaminie/. 
Kształt, konstrukcja i wykończenie toru ma zapewnić możliwość opuszczenia pasma jazdy. 
W pobliżu platformy startowej zlokalizowana ma być tablica z regulaminem korzystania z obiektu, zasadami 
bezpieczeństwa oraz z numerami telefonów alarmowych. Podczas budowy toru należy uwzględnić obecność 
specjalisty doświadczonego w budowie i eksploatacji ziemnych torów pełniącego czynny nadzór nad 
przebiegiem prac w fazie realizacji (wytyczanie, formowanie rollerów, wstępne testowanie, robienie 
bieżących poprawek podczas budowy). 

UWAGI TECHNICZNE 
Do budowy toru należy zastosować ziemię gliniastą, wolną od kamienia, która ma dobre właściwości plastyczne. 
Warstwę wierzchnią należy dokładnie pozbawiać drobnych kamieni poprzez odsiewanie lub grabienie. Aby 
zachować uformowany kształt toru /sekwencję rollerów i band/ warstwę wierzchnią należy zagęścić 
maszynowo z użyciem kruszywa -odpowiednim materiałem jest wysiewka 0-6mm z piaskowca godulskiego. 
Podczas prac należy dbać o odpowiedni dobór wagi narzędzia zagęszczającego oraz reagować na wilgotność 
zagęszczanej warstwy. Zbyt sucha nie uformuje się, zbyt mokra rozejdzie się. 
Odprowadzenie wody deszczowej z pasma jazdy odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne na 
przyległy teren. W celu lepszego odprowadzenie wody należy zastosować otwór chłonny /zanikowy/ 
wypełniony warstwą dobrze przepuszczalnej ziemi lub kamieni. 
 

4. Lokalizacja obiektu. 
 
Kończyce Małe, Stadion piłkarski, obok projektowanego boiska Młodzik (działka nr 79/1).    
Lokalizacja na podstawie mapy satelitarnej mapy.eoprtal.pl 
 

 
 

Usytuowanie i proponowany kształt tor Pumtrack 
 

 

 



5. Zestawienie powierzchni. 
 

Proponowany tor ma mieć układ zamknięty tworzony przez pętlę. Szerokość pasma jezdnego to 120cm, 
a długość całkowita toru to ok. 110m. Przybliżona wysokość rollerów to 30 cm /od dna do szczytu/, a jego 
długość to 4-4,6m /od wierzchołka do wierzchołka, wysokość band na zakrętach 0,8-1,2 m. Należy zwrócić 
uwag, aby zagłębienia i wierzchołki milerów były ustawione na jednym poziomie oraz powyżej poziomu 
gruntu, ewentualny spadek terenu należy zniwelować poprzez podwyższenie nasypu ziemnego. 
Na torze powinny być rozmieszczone zakręty z profilowanymi bandami o różnym stopniu zmiany kierunku 
jazdy np. 60, 90, 120, 180 stopni. Odległość pomiędzy zakrętami oraz ilość rollerów musi być tak dobrana, 
aby jazda była płynna i pozwalała na utrzymywanie nabieranej poprzez „pompowanie" prędkości. 
Przewiduje się wykonanie 5-7 zakrętów /band/ o różnym stopniu zmiany kierunku oraz odpowiednio 
dobranej ilości rollerów a w tym kilku rollerów podwójnych tzw. doubli - krótszych i płytszych od 
pojedynczych /dł. 2,2 m, wys. 20cm/. Punktem rozpoczynania i kończenia jazdy jest platforma ziemna o wys. 
Ok. 1-1,2m, szersza od pasma jezdnego, wkomponowana w tor. 
 
6. Cel i zakres opracowania. 
 
Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana dla następującego zakresu robót:  

1/ ETAP PROJEKTOWY 

Prace projektowe obejmują czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i 
obejmują m.in.: 

- projekt architektoniczno-budowlany wymagany przepisami prawa budowlanego, 

- przygotowanie mapy geodezyjnej do celów projektów, 
- konsultacje i uzgodnienia administracyjne (np. konserwator zabytków, gestorzy sieci i mediów). 

2/ ETAP WYKONAWCZY 

Roboty przygotowawcze 
− organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- prace pomiarowe i tyczenie obiektu, 
− zdjęcie warstwy gleby urodzajnej i jej składowanie /na dalsze użycie do obsiania trawy/  
- wypoziomowanie podłoża, 
− wykopanie otworów i rynien zanikowych na wodę. 

Budowa konstrukcji toru 

- zgromadzenie odpowiedniej ziemi nasypowej (wolnej od kamienia, gliniastej), 

- profilowanie torów ziemnych maszynowe /koparka/, 
- profilowanie ręczne „shape-owanie", usuwanie drobnych kamieni,  
- dostawa i rozłożenie kruszywa, jako warstwy wierzchniej, 
- zagęszczanie torów maszynowo i ręcznie /praca na stromych bandach/. 

Roboty wykończeniowe i montażowe 
- uporządkowanie terenu budowy 
- zabezpieczenie pozostałego kruszywa na prace serwisowe  
- montaż tablicy z regulaminem użytkowania toru 

 

DALSZE ETAPY I BIEŻĄCE KONSERWACJE  

Obrzeża toru i skarpy po wykonaniu toru docelowo zabezpiecza się warstwą ziemi i obsiewa trawą. Ziemny 
tor pumptrack wymaga okresowych prac serwisowych polegających na uzupełnianiu warstwy wierzchniej 
gliny i kruszywa wycieranego przez korzystających z niego rowerzystów. 
 

7. Wymagania dotyczące dokumentacji wykonawczej 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

• przygotowanie podkładów mapowych na potrzeby w/w projektów / jeżeli zachodzi taka 
konieczność/; 

• wykonanie kompletnego projektu; 



• uzyskanie wszelkich opinii, dokonanie uzgodnień, potrzebnych do uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z prawem budowlanym; 

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie z brakiem sprzeciwu. 
 
 Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

➢ Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami; 
➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 
 Przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym należy uzyskać 
pozytywną opinię Zamawiającego poprzedzoną konsultacjami na etapie realizacji projektu po to, aby 
sprawdzić, czy dokumentacja odpowiadała wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. 
 Całość należy opracować w wersji papierowej (4egz) oraz na nośniku CD (1 szt) /wersja CD musi być 
tożsama z wersją papierową/. Dodatkowo należy umieścić na nośniku CD rysunki w wersji edytowalnej w 
formacie dwg. 
 

8. Wykonanie robót opracowanych w dokumentacji 
 
 Zakres robót przeznaczonych do wykonania obejmuje: 

• realizację pełnego zakresu prac uzgodnionych i zatwierdzonych w prawomocnych projektach,  

• dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej łącznie z atestami, protokołami i pomiarami, 

• zgłoszenie zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jeżeli będzie 
to wymagane na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego a co za tym idzie otrzymanie 
potwierdzenia na kopii zgłoszenia o braku sprzeciwu z jego strony. 

 
 


