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I.   CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Temat:  Program Funkcjonalno U żytkowy dla zadania polegaj ącego na 

zagospodarowaniu  terenów gminnych na potrzeby park u rekreacyjno-
wypoczynkowego na parcelach 2121/53, 624/56, 1842/2 7 w Jankowicach przy 
ul. Równoległej.  

 
Inwestor:   Gmina Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice   

 
Nazwa obiektu: Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy 
 
Adres: 44-264 Jankowice ul. Równoległa, parcele 2121/53, 624/56, 1842/27 
 
Biuro autorskie:  architekt Rafał Paszenda ul. Prosta 8, 44-264 Jankowice; 
 
Definicje: 
„Zamawiający”  Gmina Świerklany  
„Postępowanie” postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego. 
„PFU”   niniejszy program funkcjonalno-użytkowy  
„SIWZ”    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonana na podstawie PFU 
„Ustawa”  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  
„Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą, którego przedmiot 

został opisany w PFU. 
„Wykonawca” podmiot, którego praca została wybrana do realizacji na podstawie otwartego 

konkursu architektonicznego parku rekreacyjno-wypoczynkowego wykonanego na 
podstawie założeń konkursowych i PFU; albo zawrze z Zamawiającym umowę         
w sprawie wykonania zamówienia. 

 
Podstawa opracowania 

 
Program Funkcjonalno użytkowy opracowany został na podstawie 
 

• Umowy zawartej w dniu 02.06.2015r między Gminą Świerklany z siedzibą w Jankowicach  
przy ul. Świerklańskiej 54 reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Pieczkę a praco-
wnią projektową architekt Rafał Paszenda reprezentowaną przez Rafała Paszendę, 

• Założeń do PFU będącymi załącznikiem do umowy, 
• Wizji lokalnej terenu inwestycji, 
• Wyrysu z mapy zasadniczej wraz z pomiarami geodezyjnymi w tym rzędnych 

wysokościowych, 
• Badań geotechnicznych terenu, 
• Uzgodnień w tym branżowych z gestorami sieci przebiegających przez teren inwestycji, 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

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

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Niniejszy PFU został sporządzony w celu opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej parku 
rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach przy ul. Równoległej. W założeniach park powinien służyć 
mieszkańcom Gminy Świerklany, a zwłaszcza mieszkańcom sołectwa Jankowice. Użytkownikami parku 
będą osoby w różnych przedziałach  wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli w tym również seniorzy. Park 
powinien zapewnić przyjemne spędzenie czasu poprzez stworzenie możliwości uprawniania sportu 
amatorskiego, zabawy, relaksu, odpoczynku, spacerów itp.   

 
Wykonawca może zostać wyłoniony w drodze otwartego konkursu architektonicznego na projekt 

parku gdzie niniejszy PFU może zostać wykorzystany do opracowania regulaminu konkursowego –  
wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową w trybie zamówienie z wolnej ręki zgodnie 
z obowiązującą Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 

 
Zamawiaj ący zamierza przeznaczy ć na realizacje inwestycji kwot ę 2.600.000,00 zł brutto. 
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Uwagi do przedmiotu zamówienia:  
 
Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie jej opracowania będzie konsultował    

z Zamawiającym wszystkie rozwiązania projektowe w drodze kontaktu określonego w zawartej umowie,    
w tym kontakt osobisty, mailowy lub korespondencyjny. Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być 
wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 
1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu, zakres robót budowlanych 

 
Teren inwestycji znajduje się Jankowicach przy ul. Równoległej. Powierzchnia opracowania wraz       

z drogą 6D / 18KDD wynosi 9722m2 – obszar podstawowy i dodatkowy zgodnie z opisem poniżej. Układ 
terenu ma kształt zbliżony do trójkąta – od strony północnej przylega do ulicy Równoległej; od wschodniej 
do terenów łąk i sadów w przyszłości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
natomiast od zachodu przylega do terenu obiektu oświaty zawierającego Szkołę Podstawową, 
Gimnazjum oraz Przedszkole. 

 
Park składać się będzie z: 
 

• niewielkiego parkingu dla samochodów osobowych 
• pomieszczenia pod wynajem z przeznaczeniem pod sezonowy lokal gastronomiczny 
• placu zabaw dla dzieci młodszych oraz starszych  
• wodnego placu zabaw z zapleczem technicznym 
• skate-park’u 
• rowerowego toru crossowego 
• siłowni na wolnym powietrzu 
• strefy ścianek wspinaczkowych lub opcjonalnie strefy linowego parku zabaw 
• strefy gier  
• pola do mini-golfa 
• zadaszonej sceny 
• wielofunkcyjnego placu centralnego –  
• ścieżki wokół parku  
• strefy ciszy 
• budynku zaplecza z toaletami 
• oraz niezbędnego wyposażenia terenu  
 

Budowa parku rekreacyjno-sportowego obejmuje m.in. wykonanie robót ziemnych (wykonanie 
drenaży terenu parku, umocnienie rowu, ukształtowanie terenu, wykonanie rowerowego toru crossowego, 
wykonanie ścieżek itp.); wykonanie zjazdu/zjazdów z drogi, placów oraz ścieżek; wykonanie 
fundamentów, ścian, dachu wraz z instalacjami (obiekty); wykonanie elementów uzbrojenia terenu (nowe 
sieci i instalacje, przyłącza, przekładki itp.), wykonanie zieleni w tym nasadzenia drzew, krzewów itp.;  

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia 
 

1.2.1. Ukształtowanie terenu 
 

Obszar inwestycji znajduje się w niecce potoku Chwałowickiego ograniczonego obwodowo przez 
skarpy naturalne (cześć wschodnia) oraz usypane (teren szkolny oraz od strony ulicy Równoległej). 
Otwarty rów z wodą (potok chwałowicki) przepływający od południa na północ dzieli teren na dwie części 
– mniejszą (3310m2), od strony zachodniej, oraz większą (5000m2) od wschodniej. 

 
Cały teren porośnięty jest trawą – w części północnej, bezpośrednio przy korycie potoku, znajduje się 

grupa wysokich drzew do zachowania.  
 
1.2.2. Zapisy miejscowego Planu Zagospodarowania Pr zestrzennego 
 
Gmina Świerklany jest w trakcie opracowywanie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. W załączeniu PFU znajdują się informacje dotyczące zarówno obowiązującego planu 
jak i nowego który aktualnie jest w trakcie opracowywania. Zgodnie z informacjami Zamawiającego 
projekt należy wykonać zgodnie z zapisami nowego MPZP.  

 
W punkcie 8 opinii urbanistycznej znajdującej się w Załączeniu PFU zamieszczono dodatkowo 

informacje iż „elementy koncepcji Gminnego Parku rekreacyjno-Wypoczynkowego inne niż wymienione  



 5 

w niniejszej opinii a mające wpływ na zagospodarowanie przestrzenne sąsiedztwa ul. Równoległej 
powinny być przekazane do projektu planu. Dotyczy to w szczególności parametrów ewentualnej 
zabudowy kubaturowej, zadaszeń, wiat itp.”   

 
1.2.2.1. Obowi ązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 
Teren inwestycji znajduje się w zasięgu następujących przeznaczeń: 
 
19 ZP - dolina potoku Chwałowickiego z zieleni ą towarzysz ącą (część wschodnia do potoku).   

1. Przeznaczeniem podstawowym terenu jest zieleń związana z ciekiem wodnym - potok 
Chwałowicki. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne - zieleń urządzona, plac zabaw dla dzieci, główny ciąg pieszy 
(w części północnej), sieć infrastruktury technicznej. 

3. Obowiązuje ochrona obszaru dolinnego wyznaczonego potokiem Chwałowickim, ochrona 
potoku i zieleni towarzyszącej wynikającej z przepisów szczególnych, obowiązuje utrzymanie 
ciągłości drożności doliny (lokalny korytarz ekologiczny). 

 
17 UO - tereny usług o światy (cz ęść zachodnia do potoku) 

1. Teren przeznacza się pod usługi oświaty – istniejące gimnazjum, szkoła podstawowa, 
przedszkole wraz z urządzeniami towarzyszącymi (w realizacji) obejmującymi zaplecze 
sportowe, parkingi, dojazdy, zieleń, elementy infrastruktury technicznej 

2. Zastrzega się konieczność wprowadzenia korekty fragmentu południowo-wschodniej granicy 
działki szkolnej określonej na rysunku planu, wynikającej z przebiegu projektowanej drogi     
o symbolu 6D. 

 
6D - Tereny komunikacji (cz ęść wschodnia, rejon naturalnej skarpy, droga planowan a) 

1. Przeznaczenie terenu – projektowana droga klasy dojazdowej (kontynuacja przebiegu 
realizowanego fragmentu drogi w części południowej) – szerokość pasa drogowego 10m. 

2. Linia kropkowaną ( ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °) oznaczono główne ciągi piesze - 
projektowane.  

 
9D - Tereny komunikacji (cz ęść północna, ul. Równoległa) 

1. Przeznaczenie terenu - adaptacja i docelowe poszerzenie pasa drogowego do min. 8m - 
wskazane 10m. 

 
UWAGA: Zgodnie z informacjami zamieszczonymi punkcie 4 opinii urbanistycznej na terenie 

oznaczonym symbolem 19ZP zgodnie z obowiązującym planem nie wolno lokalizować: 
 

• Placów rekreacyjnych 
• Boisk sportowych 
• Skate-parku 
• Siłowni na wolnym powietrzu 
• Chodników (poza głównym ciągiem pieszym) 
• Miejsc postojowych wzdłuż ulicy Równoległej, projektowanej 6D oraz w głębi terenu 

ponieważ są to elementy zagospodarowania niezgodne  z planem.   
 
W związku z powy ższym projekt parku nale ży wykona ć w oparciu o projekt nowego MPZP jaki 

i zapisów opinii urbanistycznej zał ączonej do PFU.   
 

1.2.2.2. Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 
Gmina Świerklany jest w trakcie opracowywanie nowego MPZP. Koncepcję parku rekreacyjno-

wypoczynkowego należy oprzeć o jego zapisy. Zamawiający przyjmuje że dokumentacja projektowo-
kosztorysowa wykonana na podstawie koncepcji będzie opracowywana już w trakcie obowiązywania 
nowego MPZP.  

 
Droga oznaczona obowiązującym planie jako 6D otrzyma symbol 18KDD. Szerokość linii 

rozgraniczających drogi wyniesie 10m. Należy przyjąć jezdnię o szerokości 5,0m z krawężnikiem 
wyniesionym ponad jej krawędź, odwodnienie drogi wpustami wraz z odprowadzeniem do istniejącego 
rowu. Niweletę drogi nawiązać do ul. Równoległej oraz poziomu góry istniejącej skarpy.  

Przeznaczenie pozostałego terenu parku (jego zasadnicza część) otrzyma symbol 9ZP – tereny 
zieleni urządzonej.  
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Przeznaczenie dopuszczalne to: 
• terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne 
• zabudowa socjalno - administracyjno – usługowa 
• wody powierzchniowe 

 
Przeznaczenie towarzyszące to: 

• dojścia i ścieżki piesze i rowerowe 
• obiekty małej architektury 
• infrastruktura techniczna 
• miejsca postojowe. 

 
Dla terenu oznaczanego symbolem 9ZP autorzy planu proponują następujące parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

• udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego min. 30% (wcześniejsze, 
nieobowiązujące ustalenia to 50%) stosunku do powierzchni działki budowlanej 

• maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
to 30% 

• wskaźnik intensywności zabudowy: 
- minimalna: 0,05 
- maksymalna: 0,3 

• gabaryty zabudowy: 
- wskaźnik zabudowy socjalno-administracyjnej: 1 kondygnacja nadziemna ale nie więcej niż 
5,0m 
- wysokość obiektu małej architektury – nie większa niż 3,0m 
- kształt dachu: płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia nie większym niż 45o. 

 
W ciągu drogi o symbolu 18KDD dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych. 
 
UWAGA!   

1. Wyżej wymieniony, skrótowy opis przeznaczenia terenu w MPZP służy tylko celom 
poglądowym! W załączeniu niniejszego PFU znajduje się część graficzna jaki i opisowa 
obowiązującego MPZP jak i opinia urbanistyczna dotycząca przeznaczenia terenu w nowym 
MPZP wraz z wyryłem z tego planu na podstawie której należy wykonać projekt parku.  

2. Linie rozgraniczające MPZP powinny zostać naniesione na mapę do celów projektowych 
przez uprawnionego geodetę. 

3. Gmina jest w trakcie opracowywania nowego MPZP. Planowana droga 6D otrzyma symbol 
18KDD i zostanie przesunięta w kierunku zachodnim, tak że jej linie rozgraniczające w ca-
łości zawierać się będą na działce o numerze 1842/27. W części południowej linia 
rozgraniczająca drogi przebiegać będzie przez działki o numerach 1844/26, 1846/26, 
2017/26 w linii górnej krawędzi skarpy (przebieg istniejącego płotu).   

 
1.2.3. Planowana droga 6D/18KDD 

 
Droga dojazdowa 6D nie będzie realizowana w momencie budowy placu rekreacyjno-

wypoczynkowego. W opracowaniu należy wziąć pod uwagę jej przyszły przebieg, w którym otrzyma 
symbol 18KDD, wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie, odwodnienie oraz główny ciąg pieszy). 

Należy przyjąć jezdnie o szerokości 5,0m z krawężnikiem wyniesionym ponad jej krawędź, 
odwodnienie drogi wpustami wraz z odprowadzeniem do istniejącego rowu. Niweletę nawiązać do         
ul. Równoległej oraz poziomu góry istniejącej skarpy.  
 

1.2.4. Zakres opracowania projektowego – teren obj ęty opracowaniem  
 
W ramach podstawowego terenu opracowania projektowego wchodzą działki gminne o numerach 

2121/53, 624/56 oraz 1842/27 o powierzchni 8310m2. W zakres opracowania konkursowego 
(koncepcyjnego) należy włączyć dodatkowo część działek o numerach 1844/26, 1846/26, 2017/26 w 
obszarze od rowu aż do linii rozgraniczającej drogę na styku z terenami mieszkaniowymi (do ogrodzenia). 
Powierzchnia tego terenu wynosi 1412m2. Łączny obszar objęty opracowaniem wynosi 9722m2. 

 
Uwaga – obszar dodatkowy, wraz z projektem drogi 18KDD, będzie wyłączony z dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej opracowanej na podstawie zwycięskiej/wybranej pracy konkursowej. Należy 
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jednak przedłożyć koncepcję rozwiązania tego obszaru w powiązaniu z pozostałym terenem.    
W załącznikach do niniejszego PFU znajduje się mapa przedstawiająca dokładny zakres 

opracowania wraz z liniami rozgraniczającymi drogę 18KDD.  
 
1.2.5. Uzbrojenie terenu wraz z wytycznymi projekto wymi  
 
Przez teren objętym opracowaniem przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: 
 

• Kanalizacja deszczowa 
• Kanalizacja sanitarna 
• Sieć gazowa 
• Sieć elektroenergetyczna 
• Sieć wodna, magistralna  
• Sieć wody przemysłowej 
• Sieć telefoniczna  

 
1.2.5.1. Kanalizacja deszczowa 

 
Wody opadowe z terenu szkoły odprowadzane są za pomocą kanalizacji deszczowej średnicy 

315mm do rowu odwadniającego (potok Chwałowicki). Zarządca sieci dopuszcza możliwość przebudowy 
jej przebiegu, na terenie objętym opracowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu jej nowego przebiegu. 
Przesunięcie sieci (w stronę przewodu magistrali wodnej średnicy 500mm) pozwoli na uzyskanie 
większego terenu wolnego od sieci podziemnych z przeznaczeniem na lokalizacje obiektów 
kubaturowych (zaplecza parku, kawiarnia, wc, pomieszczenie dozorcy itp.).  

O wszelkich zmianach przebiegu rowu odwadniającego decyduje Zamawiający, a warunki wydaje 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Świerklanach. Należy przewidzieć powiększenie 
przekroju rowu poprzez jego poszerzenie lub pogłębienie, lub jedno i drugie (podniesienie terenu korony 
rowu) w celu zwiększenia retencji istniejącego rowy. Należy przewidzieć również wzmocnienie ścian         
i dna rowu jednocześnie zapewniając możliwość wchłaniania części wody która się w nim znajduje.  

 
UWAGA!   

1. Wykonawca powinien dobrać przekrój rowu po wcześniejszym wykonaniu wyliczenia ilości 
wód spływających z całej zlewni rowu.  

2. Należy wykonać drenaż odwadniający pod całym terenem projektowanego parku.  
3. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwycięzca pracy konkursowej będzie miał za 

zadanie zaprojektowanie kanalizacji deszczowej umożliwiającej w przyszłości odprowa-
dzenie wód deszczowych z planowanej drogi 18KDD. 

 
1.2.5.2. Kanalizacja sanitarna 

 
Przez teren objęty opracowaniem przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Studnia k17 jest ostatnią, 

zbiorczą studnią na terenie objętym opracowaniem projektowym. Nie przewiduje się korekty kierunków 
przebiegu kanalizacji. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni utwardzonych z elementów rozbieralnych na 
przewodach kanalizacji sanitarnej. Należy zachować odległości od sieci kanalizacyjnej obiektów 
kubaturowych oraz elementów zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozwiązania 
projektowe w obrębie kanalizacji należy uzgodnić z GZWiK w Świerklanach.  

Do projektowanych obiektów należy wykonać przyłącze wodne z sieci GZWiK Świerklany. Na terenie 
objętym opracowaniem nie występuje sieć wodna której zarządcą jest GZWiK Świerklany – należy 
przewidzieć oddzielne przyłącze wodne. 

 
1.2.5.3. Sieć gazowa 

 
Od północnej oraz zachodniej strony terenu opracowania znajdują się przewody sieci gazowej.       

Na działce 2121/53 znajduje się wydzielona ogrodzeniem stacja redukcyjno-pomiarowa. Od wszystkich 
elementów sieci gazowej należy zachować minimalne odległości określone w przepisach odrębnych. 
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni utwardzonych z elementów rozbieralnych na przewodach sieci 
gazowej. Rozwiązania projektowe w obrębie sieci gazowej należy uzgodnić z jej właścicielem.   

 
1.2.5.4. Sieć elektroenergetyczna  

 
Na terenie opracowania znajduje się linie kablowe jak i napowietrzne przewody sieci 

elektroenergetycznej.  
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W części południowej znajduje się sieć kablowa Sn przebiegająca aż do słupa 
elektroenergetycznego. Nie przewiduje się jego przesunięcia. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
utwardzonych z elementów rozbieralnych na liniach kablowych po wcześniejszym uzgodnieniu                 
z TAURON Dystrybucja.  

 
W części północnej znajduje się linia kablowa Sn aż do słupa linii napowietrznej Sn znajdującego się 

na terenie objętym opracowaniem (w rejonie studni kanalizacji sanitarnej k17). Zamawiający przewiduje 
likwidacje ww. słupa energetycznego i wykonanie linii kablowej aż do następnego słupa energetycznego. 
Zgodnie z załączonym uzgodnieniem z TAURON Dystrybucja dopuszcza wykonanie sieci kablowej 
kosztem i staraniem Inwestora (Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyko-nania 
osobnego tomu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ww. napowietrznej linii 
SN na linie kablową ziemną na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego    na etapie konkursu 
warunków przebudowy sieci SN. 

 
W punkcie 2.4.4 niniejszego opracowania znajduje się informacje co do trasy przebiegu jak                

i uzyskanych uzgodnień przebiegu.  
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni utwardzonych z elementów rozbieralnych na liniach 

kablowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z TAURON Dystrybucja.  
 

1.2.5.5. Sieć wodna, magistralna. 
 

Przez teren inwestycji przebiega przewód magistralny sieci wodociągowej średnicy 500mm którego 
zarządcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA. Sieć nie podlega zmianie.  

 
Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu, w której nie należy budować obiektów, sadzić 

drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po 
min. 4,0m z obu jej stron. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazaną wyżej strefą 
techniczną urządzeń wodociągowych oraz bezpośrednio z nią sąsiadujące należy uzgodnić z GPW SA.    

 
1.2.5.6. Sieć wody przemysłowej. 

 
Przez północno-wschodni narożnik terenu, równolegle do magistralnej sieci wodnej przebiega sieć 

wody przemysłowej średnicy 400mm będąca w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekul-
tywacji SA. Sieć nie podlega zmianie. 

 
Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu, w której nie należy budować obiektów, sadzić 

drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po 
min. 3,0m z obu jej stron. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazaną wyżej strefą 
techniczną urządzeń wodociągowych oraz bezpośrednio z nią sąsiadujące należy uzgodnić z PGWiR.    

 
1.2.5.7. Sieć telefoniczna  

 
Przy zachodniej granicy terenu objętego opracowaniem, wzdłuż ogrodzenia szkoły podstawowej, 

przebiega kabel teletechniczny doziemny.  W przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi 
należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń 
teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt zabezpieczeń lub przebudowy należy 
uzgodnić i zatwierdzić w Wydziale ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.  

 
1.2.6. Wpływ eksploatacji górniczej.  
 
Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej SA teren obecnie znajduje się pod wpływami zerowej oraz         

I kategorii terenu górniczego z możliwością wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego. 
Prognozowane wystąpienie deformacji terenu po roku 2019 można zaliczyć do I i II kategorii terenu 
górniczego. 

  
Pełna informacja odnośnie wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji wydana przez KW SA 

znajduje się z załączeniu do PFU.  
 
1.2.7. Opinia geotechniczna. 
 
Na terenie wykonano badania geotechniczne gruntu – odwierty głębokości 3m. Wydzielono               

3 warstwy gruntu. Warstwa I – to utwory nasypowe oraz rodzime utwory organiczne przypowierzchniowe 
wykształcone w postaci gleby grubości od 0,2 do 0,4m. jest to nasyp nie odpowiadający wymaganiom 
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budowlanym. Warstwę II reprezentują plastyczne i twardoplastyczne pyły, pyły piaszczyste i gliny pylaste. 
Do warstwy III zaliczono utwory niespoiste składające się z średniozagęszczonych piasków pylastych 
oraz średniozagęszczone piaski średnie. Są to małościśliwe i nośne grunty. W obrębie gruntów tej 
warstwy występuje poziom wodonośny o charakterze zwierciadła wody zarówno swobodnym jak                 
i napiętym.  

Posadowienie elementów parku rekreacyjno-wypoczynkowego należy przeprowadzić w sposób 
bezpośredni w obrębie gruntów warstwy II i III o dobrych parametrach geotechnicznych. Przy 
projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorąc pod uwagę jego konstrukcje oraz stwierdzone proste 
warunki gruntowe można przyjąć pierwszą kategorię geotechniczną.  

W załączeniu PFU znajduje się pełna opinia geotechniczna wykonana przez Geoda S.C. 
 
1.2.8. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokum entacji projektowej. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałej 

dokumentacji niezbędnej do realizacji parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach przy ul. Rów-
noległej. 

 
Wykonawca w ramach umowy lub podczas sporządzania pracy konkursowej wykona koncepcję 

parku rekreacyjno-wypoczynkowego wykonaną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi         
w niniejszym PFU oraz regulaminie konkursu.  

Opracowana koncepcja będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego lub ocenie jury 
konkursowego. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego lub wprowadzeniu ewentualnych 
zaleceń pokonkursowych Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszych prac projektowych.  

 
Koncepcja powinna zawierać m.in.:  
 

• wizualizację parku w wersji elektronicznej i papierowej;  
• aranżację parku wraz z wizualizacją w wersji elektronicznej i papierowej; 
• projekt zagospodarowania terenu parku wraz z drogą 18KDD z wskazaniem funkcji 

poszczególnych części parku 
• opis zawierający standardy zastosowanych technologii, materiałów i urządzeń;  
• zestawienie powierzchni projektowanego parku w odniesieniu do PFU;  
• wstępny szacunek kosztów.  

 
Zakres i treść dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanej na podstawie koncepcji, musi 

być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, 
oraz stopniem skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania. Dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa zawierać będzie: 

 
• wykonanie map do celów projektowych (w tym wersji wektorowej) wraz z pomiarami 

sytuacyjno-wysokościowymi, uzbrojeniem terenu, w zakresie niezbędnym do wykonania 
projektu parku rekreacyjno-wypoczynkowego oraz przyłączy, przekładek, zjazdów itp.; 

• uzyskanie warunków przyłącza, przekładek oraz niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci 
kolidujących;  

• inwentaryzacja zieleni znajdującej się w zakresie opracowania, w tym zieleni do zlikwi-
dowania wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę; 

• wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych wraz z określeniem warunków gruntowo-
wodnych podłoża oraz jego nośności jeśli badania przedłożone w PFU będą 
niewystarczające; 

• uzyskanie decyzji środowiskowej -  jeśli taka jest wymagana; 
• dokonanie niezbędnych uzgodnień i opinii i pozwoleń  
• wykonanie obliczenia wody opadowej z całej zlewni potoku Chwałowickiego w celu dobrania 

przekrój rowu  
• sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego  
• sporządzenie projektu w zakresie branży drogowej w tym zjazd, drogi wewnętrzne, chodniki, 

place itp. wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem tymczasowej oraz docelowej organizacji 
ruchu 

• sporządzenie projektów instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych parku, przyłączy, 
przekładek  

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia inwestycyjnego  
• sporządzenie projektu wykonawczego dla wszystkich branż 
• sporządzenie przedmiarów robót budowlanych dla każdej branży osobno  
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• kosztorysów inwestorskich dla każdej branży osobno wraz ze zbiorczym zestawienia kosztów  
• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 
Dokumentację projektową oraz pozostałą dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji należy 

sporządzić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do kon-
kursu oraz obowiązującymi przepisami w tym z: 

 
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133);  
• Rozporządzeniem 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 (Dz.U.04.202.2072).  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.03.120.1126). 

• Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego…” z dnia 18 maja 2004 r. 

 
1.3. Ogólne i szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe  

 
1.3.1. Założenia ideowe  
 
Głównym celem podczas opracowywanie koncepcji parku jest uzyskanie atrakcyjnej zarówno 

formalnie jak i funkcjonalnie przestrzeni rekreacyjnej która stanie się wizytówką Gminy. W założeniu 
obiekt ma zachęcać mieszkańców gminy do całorocznego wykorzystania. 

 
Plac główny – forum, powinno stanowić wielofunkcyjną przestrzeń dostosowaną zarówno do prowa-

dzenia imprez rozrywkowych (festyny, spotkania) jak i sportowych. Wielkość wielofunkcyjnego placu        
o rzucie prostokąta powinna mieć wymiar boiska do koszykówki ze strefą ochronną – pozwoli to na 
organizowanie rozgrywek koszykówki, siatkówki, badmintona; a w okresie zimowym na organizowanie 
otwartego lodowiska. Plac powinien mieć możliwość dowolnego wykorzystania i aranżacji w zależności 
od potrzeb organizatora (Zamawiającego). 

 
W założeniach projektowych parku jest opracowanie mebla miejskiego niezwiązanego z gruntem 

(możliwość łatwego przenoszenia), który może znaleźć zastosowanie zarówno na obszarze objętym 
projektem, jak i w innych lokalizacjach (obiektach rekreacyjnych gminy). Mebel ma stać się chara-
kterystycznym elementem parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Jego kształt powinien dać możliwość 
różnego wykorzystania a w szczególności wzajemnego zestawiania. Forma powinna być nowatorska 
kojarząca się z wypoczynkiem (leżanka, szezlong itp.) a zarazem umożliwiająca jego składanie, 
przenoszenie i magazynowanie. Mebel powinien być wykonany z materiałów lekkich odpornych na dzia-
łanie czynników atmosferycznych.   

 
Funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe oraz sportowe powinny być uzupełnione o infrastrukturę 

obsługującą tj. budynki sanitarne, techniczne, magazynowe, mostki, parkingi, wyposażenie inst. itp.   
 
1.3.2. Elementy zabawowe dla dzieci oraz sportowe  
 

1.3.2.1. Plac zabaw dla dzieci  
 
Należy stworzyć takie miejsce, które połączy pokolenia poprzez stworzenie wspólnego, ciekawego      

i zróżnicowanego przestrzennie placu służącego zabawie, rekreacji i integracji pokoleń. Wykonawca 
powinien zaproponować nowe sposoby zagospodarowania placu zabaw przy użyciu autorskich pomysłów 
i nowatorskich elementów, które dodadzą proponowanym rozwiązaniom oryginalności i nie-
powtarzalnego charakteru. Zachęca się Wykonawcę aby zaproponował autorskie funkcje zabawowe, 
rekreacyjne oraz integracyjne z wykorzystaniem nietypowych elementów (spełniających jednak wymogi 
bezpieczeństwa). Szczególny charakter powinna nabrać również posadzka placu która oprócz 
odpowiedniego materiału z którego zostawanie wykonana (bezpieczne nawierzchnie) powinna nabrać 
funkcji użytkowych np. tworząc linie do gry w klasy, kapsle itp.   

 
Powierzchnia placu zabaw dla dzieci to 400-500m2. Plac zabaw, podzielony na dwie strefy dla dzieci 

młodszych jak i starszych, należy wyposażyć proporcjonalnie w elementy zabawowe dla dwóch grup 
wiekowych. Cały plac powinien być ogrodzony płotem o wysokości 1,0m aby małe dzieci nie mogły go 



 11 

same opuścić oraz jako zabezpieczenie przed wchodzeniem zwierząt. 
 
Wykonawca ma pełną dowolność w doborze wyposażenia placu zabaw dla dzieci – Zamawiający 

zaleca aby elementy były bardzo różnorodne. W sugestii Zamawiającego jest aby plac zabaw dla dzieci 
młodszych zawierał piaskownicę oraz co najmniej 8-10 elementów wyposażenia np.: zjeżdżalnie ,domek, 
huśtawki, karuzele, wieże, drabinki, przeplotki, urządzenia sprawnościowe itp; natomiast plac zabaw dla 
dzieci starszych zawierał co najmniej 8-10 elementów wyposażenia np.: zjeżdżalnie podobną do kolejki 
tyrolskiej, urządzenia sprawnościowe, zjeżdżalnie, huśtawki itp.   

 
Zjeżdżalni metalowych nie projektować w miejscach nasłonecznionych skierowanych w stronę 

południową. W okresie letnim metalowe zjeżdżalnie się nagrzewają co może nawet spowodować 
oparzenia u dziecka. 

Plac zabaw powinien być funkcjonalny dla rodziców i opiekunów. Należy zwrócić uwagę prawidłowe 
rozmieszczenie urządzeń i ławek aby osoby dorosłe miały odpowiedni widok na bawiące się dzieci. 
Każda ławka powinna być tak umieszczona by zapewniała maksymalne pole widzenia na cały plac 
zabaw. 

 
1.3.2.2. Wodny Plac Zabaw 

 
Wodny plac zabaw powinien w sezonie letnim zapewnić rekreację wodną dla całej rodziny. Forma 

placu znajduje się w gestii Wykonawcy. Zamawiający zaleca aby plac wykonany z bezpiecznej dla dzieci 
posadzki składał się z różnorodnych natrysków np. fontanny, tęcze wodne, tryskające wodą kwiaty itp. 
Plac nocą powinien zamienić się podświetloną fontannę co ma dodatkowo zachęcić mieszkańców do 
wieczornych spacerów po parku. Przed wejściem na plac powinien znajdować się brodzik; wokół placu 
wodnego należy przewidzieć specjalne, odporne na wilgoć ławki/siedziska.  

 
Powierzchni placu wodnego około 50m2. Bezpośrednio przy placu wodnym należy przewidzieć 

przebieralnie (np. wolnostojące, o lekkiej konstrukcji) pomieszczenie techniczne zawierające niezbędne 
urządzenia pompowe oraz zbiorniki wody do obsługi fontann.  

 
1.3.2.3. Skate-park 

 
Ze względu na hałas generowany przez uderzenia o elementy zaleca się oddalenie go od budynków 

mieszkalnych. Jego forma jak i dobór urządzeń skate-parku pozostaje w gestii Wykonawcy. Zamawiający 
zleca by znalazły na nim minimum 5 elementów np.: minirampa, poręcze, grind-box, fun-box do skoków, 
quarter pipe itp. Wykonawca może wziąć pod uwagę wykorzystanie istniejących skarp wokół terenu do 
wykształcenia elementów skate-parku (ewentualnych „niecek”). Nie zaleca się wykonania skate-parków   
w postaci betonowych, zagłębionych niecek w dolnej części parku ze względu na odprowadzenie wód 
opadowych. Posadzka parku powinna mieć nawierzchnie dostosowaną do swojej funkcji. 

 
1.3.2.4. Rowerowy tor crossowy  

 
W parku rekreacyjno-wypoczynkowym przewiduje się wykonanie rowerowego toru crossowego. 

Zaleca się wykonanie toru (oraz skate-parku) w pobliżu ul. Równoległej. Tor rowerowy może mieć 
przeszkody wykształcone ziemi jak i elementów drewnianych – jego forma pozostaje w gestii 
Wykonawcy.  Zaleca się wykonanie toru zamkniętego (pętla) z linią startu/mety tak aby użytkownicy mieli 
możliwość użytkowania go bez konieczności zawracania. Tor rowerowy powinien być funkcjonalnie 
wydzielony od pozostałej części parku rekreacyjno-wypoczynkowego. UWAGA. Zamawiający dopuszcza 
rezygnacje z toru jeśli nie będzie miejsca na zlokalizowanie pozostałych urządzeń lub gdy koszt realizacji 
przekroczy zakładany przez Zamawiającego.  

 
1.3.2.5. Siłownia na wolnym powietrzu 

 
Siłownię na wolnym powietrzu powinna składać się z minimum 6 urządzeń których dobór na etapie 

koncepcji pozostaje w gestii Wykonawcy. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej Wykonawca będzie musiał uzgodnić wybrane urządzenia z Zamawiającym. Urządzenia 
mogą znajdować się w swoim sąsiedztwie lub mogą stanowić wyposażenie „ścieżki zdrowia” 
przebiegającej przez park. Posadzka pod urządzenia powinna być odporna na deformacje – nie zaleca 
się sytuowania urządzeń bezpośrednio na trawie ze względu na trudności w jej utrzymaniu.   

 
1.3.2.6. Strefa ścianek wspinaczkowych lub opcjonalnie strefa linowe go placu zabaw 

 
W parku należy przewidzieć również strefę ścianek wspinaczkowych lub linowy plac zabaw o różnym 
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stopniu trudności (wyboru dokonuje wykonawca koncepcji). Ścianki mogą być wolnostojące lub stanowić 
cześć innych elementów (ściana obiektu technicznego itp.) co pozostawia się w gestii Wykonawcy. 
Wysokość ścianek maksymalnie do 3m podłoże strefy – bezpieczne np. piasek lub EPDM+SBR lub 
równoważna dobrana odpowiednio do wysokości upadku z urządzenia. 

 
Linowy plac zabaw powinien składać się z różnych elementów stanowiących swoisty tor przeszkód 

stanowiący jedną całość. Wysokość urządzeń linowych do 3m; podłoże placu – bezpieczne np. piasek 
lub EPDM+SBR lub równoważna dobrana odpowiednio do wysokości upadku z urządzenia. 

 
Zamawiający dopuszcza rezygnacje ze strefy ścinek wspinaczkowych lub strefy linowego placu 

zabaw jeśli nie będzie miejsca na zlokalizowanie pozostałych urządzeń lub gdy koszt realizacji przekroczy 
zakładany przez Zamawiającego.  

 
1.3.2.7. Strefa gier 
 

Strefa gier dedykowana jest wszystkim użytkownikom parku – zarówno małym dzieciom, młodzieży 
jak i dorosłym. Strefa może zawierać zarówno urządzenia (stoły do ping-ponga, piłkarzyków, szachów) 
jak i  część ruchową – miejsce do gier w klasy, kapsle itp. Lokalizacja poszczególnych elementów 
pozostaje w gestii Wykonawcy. Zaleca się jednak usytuowanie strefy gier dzieci w bliskiej odległości 
placu zabaw dla nich.  

 
1.3.2.8. Pole do mini golfa 

 
W parku rozrywki należy przewidzieć wykonanie pola do minigolfa. Zalecana ilość dołków – 10 sztuk. 

Pole powinno stanowić cześć trawnika w którym trawa naturalna zastąpiona zostanie sztuczną murawą. 
Należy przewidzieć bardzo dyskretne połączenie z terenami zielonymi bez stosowania kontrastowych, 
jaskrawych kolorów.  

 
1.3.3. Elementy rekreacyjne, wypoczynkowe oraz ziel eń 

 
1.3.3.1. Plac główny - forum 

 
Centrum parku rekreacyjno-wypoczynkowego powinno stanowić wspomniane forum – wielofunkcyjny 

plac o wielkości boiska do koszykówki (ze strefą ochronną). Plac powinien stanowić przestrzeń „spotkań” 
którą można wykorzystywać zarówno do prowadzenia imprez rozrywkowych (festyny, itp.) sportowych 
(mecze koszykówki, siatkówki itp.) jak i przestrzeń do zabaw. Bezpośrednio przy placu (wzdłuż dłuższego 
boku) powinna znajdować się zadaszona scena którą można wykorzystywać również jako kino letnie. 
Należy rozważyć możliwość zorganizowania otwartej widowni która nie będzie kolidować z placem 
centralnym.  

Wyposażenie placu mają stanowić wspomniane meble miejskie które powinny stać się 
charakterystycznym elementem całego parku.   

 
1.3.3.2. Ścieżki wokół parku 

 
Wokół parku należy zaprojektować ścieżki z przeznaczeniem dla spacerowiczów (biegaczy) jak          

i osób jeżdżących na rolkach, hulajnogach itp.. Nawierzchnię ścieżek należy dostosować do sposobu 
wykorzystania. Zaleca się jednak wykonanie jednej, poszerzonej wielofunkcyjnej ścieżki o nawierzchni 
gładkiej która umożliwia jazdę na rolkach, hulajnogach itp.. Uwaga – ścieżki których nawierzchnia 
znajduje się na sieciach uzbrojenia terenu powinna być wykonana elementów rozbieralnych. Nad 
potokiem Chwałowickim należy zaprojektować mostki łączące dwie części parku rozdzielone potokiem.  

 
1.3.3.3. Strefa ciszy 

 
Park powinien zawierać strefę ciszy z miejscem do siedzenia (ławki) lub otwartą altanką. Forma 

powinna wynikać z rozwiązań projektowych parku. Należy zwrócić szczególną uwagę na układ zieleni 
wokół strefy – powinna sprzyjać wyciszeniu  jednak nie ograniczać widoku za całe założenie parkowe.  

  
1.3.3.4. Zieleń 

 
W parku należy zaprojektować zieleń wysoką oraz niską o charakterze parkowym. Jej dobór musi 

współgrać z całą koncepcją placu rekreacyjno-wypoczynkowego – ma stanowić jego dopełnienie. Należy 
jednak unikać grupowych nasadzeń drzew i krzewów (ciągi) które spowodowałby wizualny podział terenu 
i ograniczenie widoków/wglądu na całe założenie i wszystkie atrakcje.  
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   W dokumentacji projektowej należy przewidzieć drzewa i krzewy co najmniej kilkuletnie (6,7 letnie, 
obwód pnia projektowanych drzew na wysokości 1,30m musi wynosić min. 10cm) tak aby park w krótkim 
okresie uzyskał możliwość naturalnego zacienienia.    

 
1.3.3.5. Budynki parku 

 
Na terenie parku, w sąsiedztwie placu głównego (forum) należy przewidzieć mały obiekt (lub 

pomieszczenie) pod wynajem z przeznaczeniem pod gastronomię o powierzchni do 30m2. Przy obiekcie 
należy zaprojektować taras z możliwością zadaszenia stałego lub tymczasowego (parasole). Obiekt 
powinien funkcjonować w trybie sezonowym (sezon letni). 

 
Należy przewidzieć/zaprojektować budynek z toaletami publicznymi w tym dla osoby 

niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz pomieszczenie dla matki z dzieckiem. 
Należy również zaprojektować pomieszczenie dozorcy z centrum monitoringu, oraz pomieszczenie na 
sprzęt sportowy oraz służący utrzymaniu terenu w czystości.  

 
Wykonawca może również zaproponować pełne lub ażurowe zadaszenia oraz inne elementy 

zagospodarowania terenu służące uzyskaniu miejscowego zacienienia.  
 
Budynki te można ze sobą łączyć – mogą stanowić jeden obiekt.  

 
1.3.4. Elementy technicznego wyposa żenie terenu  

 
1.3.4.1. Parking  

 
Na terenie należy zaprojektować parking dla samochodów osobowych w poziomie głównym parku. 

Ilość miejsc parkingowych 8-10 w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. należy rozważyć możliwość 
wykonania nawierzchni parkingu z elementów ażurowych porośniętych trawą.  

 
1.3.4.2. Wjazd i wej ścia na teren  

 
Należy przewidzieć jeden wjazd na teren parku rekreacyjno-wypoczynkowego z ulicy Równoległej     

w narożu północno-zachodnim w sąsiedztwie wejścia na teren szkolny. Dokładną lokalizację pokazano    
w części graficznej PFU. Parametry wjazdów powinny być takie aby umożliwić wjazd wozów 
utrzymujących park w czystości.  

 
Wejście na teren z ulicy Równoległej należy wykonać w bezpośrednim sąsiedztwie wjazdu na działkę 

oraz w okolicy planowanej drogi 18KDD. Należy przewidzieć wejście na teren parku z terenu sąsiadującej 
szkoły. Lokalizacja wejścia pozostaje w gestii Wykonawcy jednak należy uzyskać akceptacje 
Zamawiającego oraz dyrektora szkoły. Z planowanej drogi 6D należy przewidzieć jedno dodatkowe 
wejście w części południowej placu.  

 
1.3.4.3. Oświetlenie i mała architektura 

 
Na całym terenie parku należy zaprojektować oświetlenie za pomocą latarni ze źródłem światła typu 

LED. Ze względu na obserwatorium astronomiczne znajdujące się na pobliskiej szkole podstawowej 
wszystkie punkty świetlne powinny być tak dobrane/zaprojektowane aby źródło światła było całkowicie 
zasłonięte. Dobór opraw należy skonsultować z Zamawiającym. 

Należy przewidzieć możliwość sterowania oświetleniem przez użytkownika parku. 
 
Park powinien być wyposażony dodatkowo w kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery a także          

w monitoring terenu. Wykonawca powinien przewidzieć/zaprojektować elementy małej architektury jak 
pergole, zadaszenia, regulaminy poszczególnych elementów i urządzeń itp.    

 
Nie przewiduje się wykonania ogrodzenia wokół parku rekreacyjno-wypoczynkowego.     
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Ukształtowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego należy wykonać w taki sposób aby nie gene-

rowało to dodatkowych kosztów związanych z pracami ziemnymi (np. nawiezienie dużych ilości ziemi). 
Pod całym terenem parku należy wykonać drenaż odprowadzający nadmiar wody gruntowej do otwartego 
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rowu. Powierzchnia całego terenu parku powinna być ukształtowana w taki sposób (nachylenie) aby 
umożliwić spływ wody opadowej do otwartego rowu. Wykonawca powinien dobrać przekrój rowu na 
podstawie obliczeń ilości wód odprowadzanych z jego zlewni.   

 
W załączeniu niniejszego PFU znajdują się wyniki  badań geotechnicznych terenu określające 

warstwy geologiczne oraz występowanie wód gruntowych.   
 

2.2. Architektura 
 
Należy przyjąć takie rozwiązania projektowe (formalne, konstrukcyjne oraz materiałowe) aby nie 

wpływały one na podwyższenie kosztów całej inwestycji. Podczas projektowania obiektów należy przyjąć 
standardowe materiały oraz rozwiązania techniczne bez konieczności stosowania specjalistycznych 
technik.  

 
Całe założenie ma być spójne, przemyślane a zarazem atrakcyjne formalnie pomimo zastosowania 

prostych środków wyrazu.  
 

2.3. Konstrukcja 
 

Konstrukcja obiektów ma być prosta z możliwością szybkiego i łatwego dostosowania do zmienia-
jących się potrzeb użytkowych. Należy tak zaprojektować konstrukcje obiektu aby umożliwiła zmianę 
układu pomieszczeń w obiektach.  

 
Podczas projektowania konstrukcji obiektu należy wziąć pod uwagę warunki gruntowe jak i wpływ 

eksploatacji górniczej na obiekt. W załączeniu PFU znajduje się opinia wydana przez KW SA w sprawie 
warunków górniczych na terenie.   

 
2.4. Instalacje 

 
UWAGA: Dokładny opis sieci występujących na terenie parku znajduje się w punkcie 1.2.5 – 

Uzbrojenie terenu wraz z wytycznymi projektowymi. Poniższy opis stanowi dopełnienie informacji o sie-
ciach wraz z pozostałymi wytycznymi projektowymi.  

 
Na terenie należy zaprojektować następujące sieci i instalacje obsługujące obiekty, urządzenia oraz 

cały teren parku: 
 

• Przyłącza wodociągowe do obiektów, instalacje wewnętrzne wraz z siecią wodociągową 
zewnętrzną (hydranty pożarowe zgodnie z obowiązującymi wymogami) 

• Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektów 
• Kanalizację deszczową oraz drenaż parku (przewidzieć również odwodnienie planowanej 

drogi 18KDD) 
• Przyłącze gazowe (ogrzewanie obiektów, gastronomia) 
• Ogrzewanie obiektów 
• Przyłącze i sieć elektroenergetyczną  
• Instalacje oświetleniową terenu 
• Instalacja monitoringu  
• Przyłącze telefoniczne oraz teletechniczne (Internet, hot-spot) 

 
2.4.1. Przył ącze wodoci ągowe i kanalizacji sanitarnej 
 
Należy przewidzieć przyłącze wodociągowe do wszystkich urządzeń jak i obiektów w których 

przewiduje się instalacje wodną. Na terenie parku należy zaprojektować instalacje hydrantową jeśli jest 
wymagana przepisami odrębnymi. Warunki przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej należy 
uzyskać w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach. W załączeniu niniejszego PFU 
znajduje się uzgodnienie branżowe przedstawiające przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
której zarządcą jest GZWiK Świerklany.  

 
2.4.2. Kanalizacja deszczowa 

 
Na terenie parku należy przewidzieć kanalizacje deszczową odprowadzającą wodę z terenów 

utwardzonych. Podczas projektowania kanalizacji parku należy przewidzieć kanalizację deszczową 
planowanej drogi 18KDD – sposób odwodnienia przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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Na całym terenie parku należy zaprojektować drenaż odprowadzający nadmiar wody gruntowej. 

Odprowadzenie wód do otwartego rowu.  
 
Zgodnie z punktem 1.2.5 – Wody opadowe z terenu szkoły odprowadzane są za pomocą kanalizacji 

deszczowej średnicy 315mm do rowu odwadniającego (potok Chwałowicki). Zarządca sieci dopuszcza 
możliwość przebudowy jej przebiegu, na terenie objętym opracowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu 
jego nowego przebiegu z UG Świerklany. Przesunięcie sieci (w stronę przewodu magistrali wodnej 
średnicy 500mm) pozwoli na uzyskanie większego terenu wolnego od sieci podziemnych z przeznacze-
niem na lokalizacje obiektów kubaturowych (zaplecza parku, kawiarnia, wc, pom. dozorcy itp.).  

 
2.4.3. Przył ącze gazowe oraz ogrzewanie obiektów 

 
Obiekty które zawierają pomieszczenia w których wymagane jest wykonanie ogrzewania należy 

wyposażyć w instalacje centralnego ogrzewania. W obiektach należy wykonać ogrzewanie z kotła 
gazowego, dwufunkcyjnego z możliwością przygotowania cwu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
Odnawialnych Źródeł Energii dla wspomagania kotła gazowego. Wykonawca powinien przedstawić 
rozwiązanie Zamawiającemu w celach akceptacji.  

 
Zaleca się umiejscowienie wszystkich pomieszczeń, które należy wyposażyć w centralne ogrzewanie, 

w ramach jednego obiektu. Jeśli jednak Wykonawca zdecyduje się na rozdzielenie pomieszczeń             
w ramach kilku obiektów wtedy powinien przedłożyć rozwiązanie sposobu ich ogrzewania 
Zamawiającemu w celach akceptacji. 

 
2.4.4. Przył ącze, sieć elektroenergetyczna oraz instalacja o świetleniowa terenu 
 
Na terenie parku należy zaprojektować sieć elektroenergetyczną zarówno jako zasilania obiektów       

i urządzeń jak i oświetlenia parku. Dobór latarni oświetlających park zgodnie z opisem powyżej. 
Wykonawca uzyska warunki przyłącza do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji projektu parku. 
W ważnych punktach węzłowych parku (w okolicy forum) należy zaprojektować skrzynki elektryczne        
z możliwością podpięcia urządzeń tymczasowych np.: indywidualnego oświetlenia podczas imprez, 
zasilania kina na wolnym powietrzu, itp. Rozmieszenie należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 
Na wszystkich obiektach zaprojektować instalacje odgromową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
W ramach projektu należy wykonać również likwidację słupa elektroenergetycznego znajdującego się 

w północnej części parku wraz z projektem sieci kablowej. Zamawiający przedstawi Wykonawcy warunki 
przebudowy sieci oraz wstępne uzgodnienie z właścicielem działki na której znajduje się drugi słup linii 
napowietrznej SN. Projektant w ramach projektu przebudowy sieci SN zaproponuje nową trasę linii 
kablowej SN oraz uzgodni jej przebieg z Zamawiającym, gestorami sieci kolidujących oraz właścicielami 
działek przez które przebiega.  

 
Wykaz działek ze wskazaniem właścicieli.  

• 627/56 i 625/56 - Skarb Państwa - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych 
• 761/57 - Gmina Świerklany 
• 1137/76 – osoba prywatna – Zamawiający uzyskał zgodę właściciela działki. 

 
2.4.5. Instalacja monitoringu, przył ącze telefoniczne oraz teletechniczne.  
 
Na terenie parku zaprojektować monitoring wizyjny z pomieszczeniem dozoru (obsługa obiektu). 

Układ kamer uzgodnić z Zamawiającym.  
 
Należy przewidzieć również przyłącze telefoniczne oraz teletechniczne do obiektów. Łącze kablowe 

doprowadzić do wszystkich obiektów parku (w tym sceny) jak i elektro-energetycznych skrzynek 
opisanych powyżej. W parku przewiduje się wykonanie nadajnika wi-fi z dostępem do Internetu dla 
użytkowników parku.  

 
2.5. Wykończenia 

 
Dobór materiałów wykończeniowych obiektów pozostaje w gestii Wykonawcy jednak powinien być 

uzgodniony z Zamawiającym. 
 
Obiekty powinny być wykonane w „standardowej” technologii murowanej, bez konieczności 
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stosowania indywidualnych rozwiązań budowlanych. Nie dopuszcza się stosowania elewacji z ciężkimi 
okładzinami kamiennymi, ceglanymi itp. dla montażu których konieczne jest stosowanie kosztownych 
elementów stalowych (pośrednich) odpornych na działanie agresywnych czynników środowiska 
zewnętrznego.  

 
Należy dobierać materiały nawierzchni utwardzonych ścieżek i placów aby były wykonane z ele-

mentów rozbieralnych umożliwiających ponowne ich odtworzenie w szczególności jeśli będą kolidować    
z sieciami zewnętrznymi. Nawierzchnia skate-parku oraz ścieżek przystosowanych do poruszenia się na 
rolkach powinna być tak dobrana, aby elementy rozbieralne (np. kostka brukowa, betonowa) nie 
posiadały fazowanych krawędzi górnych a ich powierzchnia była płaska.  

 
2.6. Zagospodarowanie terenu 

 
Zagospodarowanie Terenu całego parku powinno być spójne formalnie jak i funkcjonalnie. Walorem 

projektu będzie jeśli podporządkowane będzie „idei” związanej z gminą Świerklany (Jankowice). 
Wykonawca powinien dobierać takie rozwiązania formalne i materiałowe aby zakładany efekt osiągnąć 
najmniejszym kosztem (realizacja parku). Wszystkie rozwiązania zastosowane w parku w tym 
wyposażenie powinny być bezpieczne dla jego użytkowników.   

 
Jeśli ilość miejsca w parku będzie zbyt mała lub planowany koszt realizacji inwestycji przekroczy 

koszt zakładany przez Zamawiającego to Zamawiający dopuszcza w pierwszej kolejności rezygnację ze  
strefy ścianek wspinaczkowych i strefy linowego placu zabaw, natomiast w drugiej kolejności z toru 
crossowego dla rowerów.  

 
Zgodnie z opisem powyżej należy zawrzeć w opracowaniu projektowaną drogę 18KDD wraz z cią-

giem pieszym przebiegającym wzdłuż drogi. Droga będzie realizowana w terminie późniejszym – należy 
w koncepcji przedstawić możliwość tymczasowego zagospodarowania terenu.   

 
 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikaj ącymi     

z odrębnych przepisów  
 

Gmina Świerklany jest w trakcie opracowywanie nowego MPZP. Koncepcję parku rekreacyjno-
wypoczynkowego należy oprzeć o jego zapisy. Zamawiający przyjmuje że dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, wykonana na podstawie koncepcji, będzie opracowywana już w trakcie obowiązywania 
nowego MPZP.  

 
2. Oświadczenie zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania nieruchomo ścią na 

cele budowlane.  
 
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane stanowi załącznik do niniejszego opracowania.  
 
 

3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budo wlanego.  
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.06.156.1118) (zmiany: 
Dz.U.06.170.1217; Dz.U.07.88.587, Dz.U.07.99.665, Dz.U.07.127.880 i Dz.U.07.191.1373),  

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu          

i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133);  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 ze zmianą Dz.U.04.198.2042);  

 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
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oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2496);  
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991.81.351); 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072 ze zmianą Dz.U.05.75.664);  

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690);  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69). 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

Jako załączniki do PFU stanowią następujące dokumenty: 
 

4.1. Mapa Topograficzna z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego. 
4.2. Wyrys z Mapy Zasadniczej z  zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego. 
4.3. Mapa z pomiarami wysokościowymi terenu planowanej inwestycji. 
4.4. Mapa z pomiarami wysokościowymi terenu planowanej inwestycji z zaznaczeniem uzbrojenia 

terenu. 
4.5. Opinie o Terenie – wyrys i wypis z obowiązującego MPZP 
4.6. Opinia urbanistyczna wraz z wyrysem i propozycją zapisów nowego planu dla terenów 9ZP 
4.7. Mapa z zakresem opracowania oraz drogą 18KDD wg nowego MPZP 
4.8. Uzgodnienie branżowe z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świerklanach 
4.9. Uzgodnienie branżowe z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach 
4.10. Uzgodnienie branżowe z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. odział w Zabrzu 
4.11. Uzgodnienie branżowe z Turon Dystrybucja S.A. 
4.12. Uzgodnienie z Turon Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy linii SN 
4.13. Mapa z sugerowaną trasą przebiegu kabla ziemnego SN 
4.14. Uzgodnienie branżowe z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. 
4.15. Uzgodnienie branżowe z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
4.16. Uzgodnienie Branżowe z Orange Polska S.A. 
4.17. Informacja o warunkach geologiczno-górniczych wydane przez KW S.A. o. KWK Jankowice 
4.18. Opinia geotechniczna dla terenu inwestycji opracowana przez GEODA S.C. 
4.19. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
4.20. Dokumentacja fotograficzna terenu 

 
 

 

Opracował: mgr inż. arch. Rafał Paszenda 
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