
Opis  techniczny do  projektu 

„Udostępnienie plenerowego obiektu kultury - średniowiecznego grodziska wraz z szańcem szwedz-
kim 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. PODSTAWA  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

- Zlecenie  Zamawiającego 
- Rozporządzenie  MT i GM  z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/ 
- Aktualna mapa  do celów projektowych  w  skali  1:500. 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Warszawa 1979, 1982
-    Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Biała
-    Uzgodnienia z Inwestorem
- Notatka służbowa od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.08.2019

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot 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.

W zakres robót wchodzi:

- 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 l=9m

- uporządkowanie terenu z samosiejek, krzaków, traw oraz spróchniałych i uszkodzonych drzew na wałach i
fosach,
- przywrócenie pierwotnej formy grodziska poprzez spryskanie środkiem chwastobójczym na bazie herbicydu, 

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. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

3.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE

     długość ścieżki edukacyjnej                 588 m
   szerokość ścieżki          1,2 m
   powierzchnia ścieżki  705,6 m2
   grubość tłucznia   10-15cm
   powierzchnia grodziska do oczyszczenia   9300 m2
   ilość drzew do wycinki      8 szt
   ilość lamp solarnych   8 lamp solarnych
   długość balustrady                 9,0 m
   długość schodów terenowych   24,0m
   ilość ławek drewnianych     4 kpl

3.2. ROZWIĄZANIA   SYTUACYJNE

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.
 W ramach  w/w  zadania  w  celu  przywrócenia  pierwotnej  formy  grodziska  projektuje  się  kompletne
oczyszczenie terenu z zieleni, samosiejek, krzaków, traw, a także uszkodzonych i suchych drzew na wałach
i fosach. Po kompletnym oczyszczeniu zaleca się spryskanie terenu środkiem chwastobójczym na bazie
herbicydu lub rozwiązaniem podobnym lecz nie  gorszym. Dodatkowo  projektuje  się  ścieżkę z  tłucznia
naturalnego 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  wejściem do  parku.  Dodatkowo w celu  pokonania  różnic
wysokościowych  pomiędzy  wałami  projektuje  się  terenowe  schody  drewniane.  Tłuczeń  należy
wyprofilować  w nawiązaniu do istniejącego terenu. Dodatkowo w nawiązaniu do poprzedniej inwestycji
(Budowa chodnika) projektuje się również oświetlenie z lamp solarnych tego samego typu.

3.3. UKŁAD  WYSOKOŚCIOWY - NIWELETA

Na projektowanym odcinku istniejąca niweleta zapewnia:

 - utworzenie ścieżki edukacyjnej
- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,
- widoczność i wygodę ruchu

3.4. PRZEKRÓJ   POPRZECZNY

Nawierzchnię ścieżki zaprojektowano  ze  spadkiem  naturalnym-zachowując  istniejące
ukształtowanie terenu.



3.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja  nawierzchni ścieżki:

        10-15 cm  -   tłuczeń naturalny 0-32mm w kolorze jasnym
- w-wa geowłókniny ściółkująca UV-P-50

3.6. ODWODNIENIE.

Odwodnienie ścieżki będzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne na 
pobocza i tereny zielone w granicach działki Inwestora. Odwodnienie bez zmian.

3.7. ELEMENTY ŚCIEŻKI

W ramach przedmiotowego zadania  przewidziano do ułożenia warstwę geowłókniny ściółkującej UV-
P-50 w celu wzmocnienia podłoża oraz jego zabezpieczenia.

3.8. WYCINKA DRZEW, CHWASTÓW, KRZEWÓW I SAMOSIEJEK
W celu przywrócenia pierwotnej formy projektuje się oczyszczenie istniejącej fosy oraz istniejących wałów z

samosiejek, chwastów, krzewów oraz spróchniałych suchych drzew stanowiących dodatkowe zagrożenie. Jeżeli w trakcie
realizacji inwestycji wystąpią dodatkowe problemy z istniejącym drzewostanem należy bezzwłocznie wstrzymać roboty
oraz powiadomić OWKZ w Opolu. Rośliny oraz drzewa wraz z krzakami należy wywieźć poza teren grodziska w celu
usunięcia. Po kompletnym oczyszczeniu terenu należy spryskać teren wg zaleceń producenta środkiem chwastobójczym.
Roboty budowlane należy wykonywać ze specjalną starannością w obecności kierownika budowy oraz wykonywane przez
wyspecjalizowaną firmę zajmująca się wycinką drzew.
3.9. SCHODY DREWNIANE TERENOWE

W celu pokonania przeszkody pomiędzy wałami grodziska średniowiecznego projektuje się schody terenowe o
konstrukcji drewnianej. Schody zaleca się wykonać w miejscu przewidzianym wg projektu zagospodarowania terenu.
Konstrukcję schodów stanowić będą belki policzkowe drewniane o wymiarach min 12x30cm z wciętymi stopniami
drewnianymi z desek o grubości min 4cm. Stopnie wcięte na min 1/3 grubości elementu drewnianego lecz nie mniej niż
3cm. Drewno lite, twarde  np. z brusów dębowych. Schody wykonane bez użycia metalowych połączeń czy kleju.  Istnieje
możliwość  wykonania  schodów z  bali  drewnianych.  Konstrukcja  schodów wyposażona  w dwustronną  balustradę
drewnianą z dodatkowymi bocznymi zastrzałami w celu jej stabilizacji.

Wszystkie  elementy  drewniane  trzykrotnie  zabezpieczone  środkiem  ochronnym  do  impregnacji
zewnętrznej  drewna.  Impregnacja  ta  jest  skuteczną  metodą  ochrony  drewna  przed  działaniem wilgoci,
promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno
na  zewnątrz  i  od  wewnątrz,  jednocześnie  nadając  drewnianym  elementom  eleganckie  wykończenie  i
podkreśla  usłojenie  drewna.  Impregnat  ten  stosuje  się  na  drewno,  które  jest  narażone na bezpośrednie
działanie warunków atmosferycznych.
Środek gruntujący musi posiadać dobrą przyczepność,  tworzyć  elastyczną,  trwałą  i  odporną  powłokę  oraz
gwarantuje doskonałą szczelność. Posiadać wyjątkowe właściwości fizykomechaniczne i osiągać najlepsze
parametry użytkowe do impregnacji w gruncie.
W celu uzyskania prawidłowej równowagi i stateczności konstrukcja belek policzkowych oparta i zamocowana do obrzeża
betonowego  8x30x100cm częściowo  wgłębiona  w  grunt  i  obsypana  tłuczniem.  Istnieje  możliwość  kilkukrotnego
zastosowania obrzeży w miejscach łączenia belek drewnianych. Całościowy bieg może stanowić kilka elementów belek
drewnianych połączonych ze sobą opartych na obrzeżach. Zaleca się aby ilość elementów nie była za duża. W celu
stabilnego użytkowania ze schodów istnieje możliwość miejscowej podsypki tłucznia wraz z ułożoną geowłókniną pod
elementy belek drewnianych. Schemat schodów w załącznikach rysunkowych.

3.10 BALUSTRADA DREWNIANA I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Na istniejącym terenie  grodziska  projektuje  się  dodatkowo balustradę  drewnianą  z  wewnętrznymi  polami

wypełnionymi  zastarzałymi  typu  x.  Elementy  konstrukcyjne  balustrady  montowane  do  podłoża  za  pomocą
prefabrykowanych stóp betonowych lub obrzeży betonowych, wgłębione w podłoże oraz obsypane tłuczniem. Zaleca się
umiejscowienie stóp w miejscu najbardziej do tego dostosowanym w celu uzyskania jak najlepszej stabilności balustrady. 



Słupki balustrady posiadające zastrzały skośne w celu stabilizacji konstrukcji drewnianej, zwieńczona poziomą belką
drewnianą. Elementy drewniane impregnowane wg zaleceń elementów konstrukcji schodów. 

4. ROBOTY   ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmują swoim zakresem prace przy wykonaniu ścieżki z tłucznia. Powierzchnię
nasypu należy dokładnie wyrównać, wyprofilować do naturalnych  spadków oraz dodatkowo zagęścić. W
trakcie robót ziemnych, nasypy  należy chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i zapewnić
odprowadzenie wody opadowej. Roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym i częściowo
mechanicznym w miarę możliwości jak najmniejszym stopniu, zachowując szczegółowe warunki podane w
normie  PN - S - 02205:1998.  W miejscach napotkania  na  urządzenia,  bądź  części  elementów
średniowiecznych należy niezwłocznie powiadomić WUOZ w Opolu oraz Burmistrza Miasta Białej oraz
tymczasowo przerwać prace w tym rejonie.

5. WYTYCZNE   REALIZACJI   ROBÓT.

   Na planowanej trasie ścieżki nie przewiduje się żadnych mediów oraz kolizji w trakcie prac. Na
terenie objętym opracowaniem nie występują żadne media.


