
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w projekcie budowlanym pn.

„Udostępnienie plenerowego obiektu kultury - średniowiecznego grodziska wraz z szań-
cem szwedzkim w ramach zadania inwestycyjnego „Zapobieganie procesom degradacji

obiektów kulturowych i historycznych”

zlokalizowanej na dz. nr: 1177/1; 1177/2; 1177/3 w Białej
 w obrębie ewidencyjnym Biała

1. Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych na zamierzenie budowlane pod nazwą: 

„Udostępnienie plenerowego obiektu kultury - średniowiecznego grodziska wraz z szańcem 

szwedzkim w ramach zadania inwestycyjnego „Zapobieganie procesom degradacji obiektów 

kulturowych i historycznych” na terenie grodziska w Białej przy Cmentarzu Żydowskim. Ścieżka 

wytyczona zostanie częściowo w lesie (LS). Projektowana długość ścieżki: 

588 m i szerokości 1,20 m.

2. Stan istniejący

 Średniowieczne  grodzisko  wyżynne  ma  kształt  prostokąta  o  zaokrąglonych  narożach,

zbudowane  było  na  cyplu  wzniesienia.  Majdan  jego  opada  łagodnie  w  kierunku  północno-

zachodnim, zgodnie z naturalnym spadem terenu. Przylega doń taras o szerokości 1,5m-2,8 stromo

opadający do dna fosy, która otacza obiekt na całym jej obwodzie. W okresie międzywojennym

znaleziono 156 ułamków naczyń cienkościennych wypalonych w kolorze szarym. Przedstawione

cechy naczyń wyraźnie nawiązują do średniowiecza  w zakresie wypału, zdobienia jak i okucia.

W stanie istniejącym w miejscu projektowanej ścieżki znajduje się wydeptana ścieżka

gruntowa.  Ze  względu  na  konstrukcję  ścieżki  i  odwodnienia  na  teren,  stosunki  gruntowo-

wodne pozostają niezmienione.

W pasie istniejącej wydeptanej ścieżki nie stwierdzono żadnych mediów.

Plan  grodziska  składa  się  w  rzucie  z  trzech  rożnych  poziomów  które  na  całym obwodzie

stanowią wydeptaną ścieżkę gruntową prowadząca do samego centrum grodziska.  Istniejące

wały pomiędzy poziomami pokryte są szatą rośliną, samosiejkami i licznymi drzewami.

3.  Stan projektowany

Przedmiotem  opracowania  jest  „Udostępnienie  plenerowego  obiektu  kultury  -

średniowiecznego  grodziska  wraz  z  szańcem  szwedzkim  w  ramach  zadania  inwestycyjnego

„Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych” na terenie istniejącego

grodziska średniowiecznego w Białej przy Cmentarzu Żydowskim.

 Ścieżkę projektuje się wzdłuż istniejącej wewnętrznie wydeptanej ścieżki gruntowej na trzech

poziomach do samego centrum grodziska znajdującego się w środkowej części planu. Ścieżkę



projektuje się od załamania istniejącej ścieżki z kostki granitowej przed parkiem. Dodatkowo w

celu  pokonania  różnic  wysokościowych  pomiędzy  wałami  projektuje  się  terenowe  schody

drewniane. Tłuczeń należy wyprofilować  w nawiązaniu do istniejącego terenu bez ingerencji w

istniejący teren oraz prac niwelacyjnych.

Parametry liczbowe projektowanej ścieżki:

- długość 588 m

- szerokość 1,20 m.

Projekt obejmuje  również wykonanie:

- oświetlenia z lamp solarnych,

- elementów małej architektury ( ławka drewniana,)

- tablicy informacyjnej dotyczącej historii danego terenu,

- wykonanie ścieżki z tłucznia na uprzednio ułożonej geowłókninie,

- wykonanie schodów terenowych drewnianych l= 24,0m

- wykonanie balustrady drewnianej

- uporządkowanie terenu i samosiejek porastający majdan i wały,

- uśniecie roślinności, krzaków, samosiejek, drzew.

3. 1 Cel zamierzenia budowlanego

Teren  objęty  zadaniem  projektowym  jest  atrakcyjny  dla  turystów  

i  mieszkańców miasta,  co stanowi inwestycje o charakterze użyteczności  publicznej  w celu

zaspokojenia  potrzeb  lokalnej  społeczności.  Udostępnienie  plenerowego  obiektu  kultury  -

średniowiecznego  grodziska  wraz  z  szańcem  szwedzkim,  przystosowanego  dla  pieszych

ograniczy  nadmierną  eksploatację  środowiska  naturalnego  na  tym  terenie.  Powyższe

zamierzenie  budowlane  zapewnia  bezpieczeństwo  potencjalnych  użytkowników,  a  przede

wszystkim wyklucza w pewnym stopniu negatywne oddziaływanie użytkowników zwiedzających

obiekt kultury na środowisko i zapobiega jego dalszej degradacji i dewastacji poprzez niewłaściwe

dotychczasowe  wykorzystanie. Powyższa  inwestycja  dostarczy  tutejszym  mieszkańcom  i

zwiedzającym dodatkowe walory przyrodnicze jak i turystyczne.

Projektowane ścieżki służą również celom prowadzenia gospodarki leśnej które zostały

określone w oparciu o wskazówki gospodarcze w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28

września 1991 r o lasach, tekst jedn. Dz. U z 2018r poz. 2129.

4.  Warunki gruntowo- wodne

Na podstawie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych stwierdza się, że:

a / grunty w podłożu na rozpoznawanym terenie są nośne, występują głównie gliny i miejscami

piaski gliniaste



5. Geometra trasy ścieżki

Ścieżkę na całej długości pomierzono, a rzędne wysokościowe określono w układzie rzędnych

lokalnych. Osiowa długość ścieżki 588 m, szerokości 1,2 m.

5.1. Niweleta

Na tym odcinku istniejąca niweleta zapewnia:

 - utworzenie ścieżki edukacyjnej

 - płynne połączenie z odcinkami stykowymi,

- widoczność i wygodę ruchu

6. Elementy małej architektury

Wzdłuż  projektowanej  ścieżki  projektuje  się  elementy  małej  architektury  takie  jak:

ławki parkowe oraz oświetlenie solarne w nawiązaniu do istniejących obok ścieżki z kostki

granitowej. Dodatkowo projektuje się nową tablice informacyjną przed cmentarzem żydowskim

na której znajdować się będzie informacja o zabytkowym obiekcie.  Szczegóły lokalizacji  w

projekcie zagospodarowania terenu.

Wzdłuż  projektowanej  ścieżki  projektuje  się  również  balustradę  drewnianą  przy  najwyżej

położonym poziomie  grodziska,  gdzie  ścieżka  częściowo wynosić  będzie  2,0m na  długości

9mb.  W  celu  pokonania  różnic  wysokościowych  na  istniejących  wałach  projektuje  się

drewniane schody policzkowe o szerokości 100-120 cm zabezpieczone balustrada drewnianą.

Wszystkie ławki należy wykonywać nietrwale z gruntem.

Wszystkie prace wykonywać wg uzgodnień konserwatorskich i załączników graficznych. 

7.  Konstrukcja nawierzchni projektowanej ścieżki

7.1. Przygotowanie nawierzchni

W procesie przygotowawczym nie należy korytować. Projektowany tłuczeń należy ułożyć na

istniejącym podłożu profilując go z istniejącym poziomem terenu zachowując naturalne spadki.

7.2. Podbudowa zasadnicza

Dla  przewidywanego  obciążenia  ruchem  pieszych  zaprojektowano  ścieżkę  edukacyjną  dla

pieszych  z  mieszanki  kamiennej  0/32mm  i  drobniejszej  o  grubości  10-15cm.  Kruszywo



powinno być  rozkładane w warstwie  o jednakowej  grubości.  Poszczególne  warstwy należy

wyprofilować zgodnie z naturalnymi spadkami.

Przed  wykonaniem  tłucznia  należy  rozłożyć  geowłókninę   w  celu  zagłuszenia  rozwoju

chwastów,  wzmocnienia  gleby,  systemu korzeniowego,  oraz  zwiększając  ich  wytrzymałość.

Gramatura min 50g/m2.

8.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejący teren jest nieurządzony. Posiada wewnętrzną wydeptaną ścieżkę gruntową.

9.  Elementy które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

 Elementy które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na danym obszarze 

to:

- trudne warunki gruntowe występujące nie tylko po opadach,

- zadrzewienie (nie kolidujące trasy projektowanej ścieżki)

- różnice wysokościowe

Nieumiejętne prowadzenie robót ziemnych, może spowodować dodatkowe utrudnienia, a nawet

okresowo uniemożliwić prowadzenie robót. Należy też liczyć się z możliwością odkopania 

uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapie.

10.  Rozwiązania projektowe

Dane  techniczne:

     długość ścieżki edukacyjne                                                                             588 m
   szerokość ścieżki                                                                                            1,2 m
   powierzchnia ścieżki  705,6 m2

         grubość tłucznia   10-15cm

11.  Uwagi końcowe

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego i uzgodnień konserwatorskich.

Podejmie  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i

norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i   innych, a

wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego

sposobu  działania.



Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  oraz utrzymywać

sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy   wymagany   przez   odpowiednie  przepisy.  Podczas

realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących  Bezpieczeństwa  i

Higieny  Pracy jak również wyposaży pracowników w sprzęt ochrony osobistej i przygotuje

stanowisko pracy jak również poinformuje ich o należytym systemie pracy na zabytku jakim

jest teren grodziska średniowiecznego.

12. Charakterystyka ekologiczna i warunki korzystania ze środowiska

12.1. Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje, w stosunku do  

         stanu istniejącego pogorszenia jej wpływu na:

     - środowisko przyrodnicze

- zdrowie ludzi

- obiekty sąsiednie

- wody powierzchniowe i podziemne.

12.2. Nie przewiduje się, w stosunku do stanu istniejącego zwiększenia:

- emisji hałasu

- promieniowania

- zakłóceń elektromagnetycznych

12.3. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji nie powstaną żadne

         odpady.

13.  Bilans terenu

Zakres inwestycji mieści się w działkach objętych opracowaniem.

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI NR 1177/1; 1177/2; 1177/3- NIE ULEGA ZMIANIE

– powierzchnia działek 1177/1, 1177/2, 1177/3 : =9292,0 m²   =100 %
– powierzchnia utwardzona:  =230,0 m²  =2,48 
– istniejący teren utwardzony: =230,0 m²  =2,48%
– powierzchnia biologicznie czynna: =9062,0 m²  =97,52 %
– istniejąca powierzchnia biologicznie czynna =9062,0 m²  =97,52 %

14.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Zgodnie  z  rozporządzeniem Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2017 r., nr 213, poz.
1397 ze zm.] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o



których mowa w art.  59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania  na środowisko [tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  1235 ze zm.]
zalicza się:

a) §3 ust. 1 pkt 60 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej
1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o
nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych służących do
obsługi  stacji  elektroenergetycznych  i  zlokalizowanych  poza  obszarami  poza  obszarami
objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym [t.j.
Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.] poprzez drogę o nawierzchni twardej rozumie się drogę z
jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z
płyt betonowych lub kamienno - betonowych.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie udostępnienie ścieżki na odcinku. 0,59
km, zatem nie będzie przekroczony próg 1 km.

Ze  względu  na  położenie,  skalę  inwestycji  oraz  zasięg  oddziaływań,  realizacja
przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  ujawni  się  w  postaci  negatywnego  oddziaływania  na
środowisko  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polski.  Przewidywany  zasięg  oddziaływania
planowanej inwestycji w fazie jej realizacji ograniczy się jedynie  w granicach nieruchomości
objętej opracowaniem.
W związku z  powyższym planowana inwestycja  nie  mieści  się  w definicji  przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1405 z późn. zm.) przeprowadzenie inwestycji nie wymaga
pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Teren grodziska w Białej wpisany jest do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr A
68/68. W związku z tym wymaga uzyskania decyzji konserwatorskiej.

15. Obszar oddziaływania

PB. art. 3 pkt. 20 – obszar oddziaływania obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć teren
wyznaczony  w  otoczeniu  obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,
wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w  zagospodarowaniu,  w  tym
zabudowy, tego terenu.

Granicę  obszaru  oddziaływania  projektowanej  inwestycji  zawarto  w  działkach
1177/1; 1177/2; 1177/3  w Białej. Przy jej wyznaczeniu wzięto pod uwagę funkcję, formę, kon-
strukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne oraz sposób zagospodaro-
wania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji. Uwzględniono również
treść nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych. Stwierdzono, że w powiązaniu z
przepisami odrębnymi, które należy uwzględnić przy ustalaniu obszaru oddziaływania plano-
wanej inwestycji tj. zarówno przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami PPOŻ, jak i przepisami doty-



czącymi ochrony środowiska (m.in. dotyczące ochrony przed hałasem, promieniowaniem), a
także przepisami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, projektowana inwestycja nie
wykracza poza granice terenu wskazanych działek,  przez co nie oddziaływuje na działki
sąsiednie, a jej obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach na której została
zaprojektowana.

16. Warunki ochrony przeciwpożarowej

      Nie występują


