
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA 

POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA

W KATOWICACH



Teren zainwestowania 

zlokalizowany jest w dzielnicy 

Piotrowice-Ochojec przy

ul. Asnyka w Katowicach

i stanowi obszar o powierzchni 

ok. 6ha. Jest to teren byłego 

stadionu lekkoatletycznego 

„Kolejarz”.

LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA

Opracowywany obszar graniczy od strony zachodniej z terenami leśnymi oraz 

od strony wschodniej z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Teren położony jest w niedalekiej odległości od planowanego przystanku kolei 

regionalnej oraz zintegrowanego z nim parkingu „Park and Ride” wzdłuż linii 

kolejowych.



Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

dla potrzeby budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach.

Celem opracowania jest:

• znalezienie optymalnego zagospodarowana terenów opracowywanego obszaru

• stworzenie zaplecza sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców dzielnic Ochojec, Piotrowice, 

Ligota

• rewitalizacja terenów miejskich

• jasne i wyraziste zdefiniowanie charakteru przestrzeni publicznej, jej struktury, formy, granic, wejść, 

kierunków, dominujących elementów oraz wewnętrznych podziałów

• znalezienie prawidłowych relacji przestrzeni z otoczeniem i strukturą miejską

• podniesienie atrakcyjności środowiska miejskiego

• utworzenie  zagospodarowanego  dla  celów  wypoczynku  i  sportu  ciągu  zieleni urządzonej

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA



• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

• Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki

w Katowicach (Uchwała nr VII/104/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r.)

• Zmieniony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej

i Kościuszki w Katowicach (Uchwała nr VI/103/15 z dnia 4 marca 2015 r.)

• mapa zasadnicza udostępniona przez wydział geodezji Urzędu Miasta, wersja cyfrowa w formacie *.dxf, licencja

nr G-III.6642.2.2635.2015_2469_CL1

• Wynik postępowania  z art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych

• Wynik konsultacji społecznych wg. raportu końcowego z konsultacji społecznych dotyczących budowy kompleksu 

sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach, lipiec 2014-wersja internetowa

• Umowa z Inwestorem

• Wizja lokalna w terenie

• konsultacje z:

1. Wydziałem Sportu i Turystyki

2. Wydziałem Rozwoju Miasta

3. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

4. Architektem Miasta

5. Wydziałem Transportu w zakresie skomunikowania obiektu

6. Przedstawicielem Miasta Katowice ds. Realizacji Polityki Rowerowej

7. Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych

PODSTAWA OPRACOWANIA



STAN ISTNIEJĄCY



ANALIZY

Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu

sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach wykonano następujące analizy:

• Analiza przeznaczenia terenów

• Analiza zabudowy

• Analiza ewidencji

• Analiza zieleni

• Analiza komunikacyjna

• Analiza klas dróg publicznych

• Analiza kierunków rozwoju transportu

• Analiza tras rowerowych

• Analiza odległości kompleksów sportowych



ANALIZA PRZEZNACZENIA TERENÓW



ANALIZA ZABUDOWY



ANALIZA EWIDENCJI



ANALIZA ZIELENI



ANALIZA KOMUNIKACYJNA



ANALIZA KLAS DRÓG PUBLICZNYCH



ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU



ANALIZA TRAS ROWEROWYCH



ANALIZA ODLEGŁOŚCI KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH



Strona środkowo – wschodnia:

• Stadion wielofunkcyjny

z pełnowymiarowym boiskiem 

piłkarskim z podgrzewaną

i zraszaną płytą główną oraz

8-torową bieżnią 

lekkoatletyczną o obwodzie 

400 m.

• Trybuny zlokalizowane po 

południowo-zachodniej stronie 

boiska i bieżni (tyłem do 

operującego słońca),

z projektowanymi 288 

miejscami siedzącymi  

przeznaczonymi dla kibiców 

gospodarzy, poniżej trybun 

zlokalizowano budynek 

sanitarno-administracyjny.

• Projekt zakłada użytkowanie 

terenu przez osoby 

niepełnosprawne.

W związku z powyższym 

elementy zagospodarowania 

należy dostosować do potrzeb 

niepełnosprawnych.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE



Strona południowo - zachodnia:

• bosiko do piłki ręcznej, 

• boiska do siatkówki plażowej            

z wolnostojącymi trybunami, 

• boisko do baseballa 

z wolnostojącymi trybunami.

• Elementy zagospodarowania 

uzupełnione są przez elementy 

małej architektury.

• Boisko do piłki nożnej 

podgrzewane w zimie za 

pomocą mat elektrycznych.

• Dojazd na tereny zapewniony 

jest od wschodu ul. Asnyka, 

zgodnie z MPZP.

• Projektuje się nagłośnienie 

obiektu wraz z kabiną 

spikerską, oświetlenie boisk 

oraz obiektu, monitoring oraz 

kontrolowany system wejść na 

boiska.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE



Koncepcja zakłada pełnowymiarowe boisko piłkarskie z 8-torową bieżnią, boisko do baseballa o długości 75m, boisko do 

piłki ręcznej oraz 2 boiska przeznaczone do gry w siatkówkę plażową. Tereny boisk sportowych są całkowicie ogrodzone, 

posiadają jedno wejście na teren przez projektowany budynek sanitarno-administracyjny co pozwoli na pełne 

kontrolowanie wejść. 

Zaprojektowano również elementy ogólnodostępne: polanę rekreacyjną oraz siłownię zewnętrzną. 

Parkingi o sumarycznej ilości 108 miejsc parkingowych z zatoką na autokar znajdują się po południowo-wschodniej 

stronie. 

PREZENTACJA KONCEPCJI



KONCEPCJA 



Ścieżka pieszo-rowerowa 

biegnie wzdłuż północno-

wschodniej granicy 

opracowania omijając 

tym samym zamknięte, 

ogrodzone tereny 

sportowe. Dzięki 

poprowadzeniu głównej 

ścieżki pieszo-rowerowej 

bezpośrednio przy 

istniejącej budowli 

ochronnej możliwe jest 

wydzielenie miejsca na 

plac wejściowy do 

schronu.

KONCEPCJA



Część północno-

zachodnia przeznaczona 

została na tereny 

sportowe mieszczące 

boisko do piłki ręcznej o 

nawierzchni 

poliuretanowej oraz 2 

boiska przeznaczone do 

gry w siatkówkę plażową, 

wszystkie wymienione 

elementy 

zagospodarowania są 

całkowicie ogrodzone. 

KONCEPCJA



KONCEPCJA



Strefa parkingowa  

posiada dwa parkingi o 

sumarycznej ilości 108 

miejsc parkingowych

z zatoką na autokar.

KONCEPCJA


