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1.Dane ogólne 
 

 1.1  Cel i zakres opracowania 
 
 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 
 

2.Istniejący stan zagospodarowania terenu 
2.1      Ogólna charakterystyka 

 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”.  
 Opracowywany obszar graniczy od strony zachodniej z terenami leśnymi oraz od strony 
wschodniej z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren położony jest 
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w niedalekiej odległości od planowanego przystanku kolei regionalnej oraz zintegrowanego z nim 
parkingu „Park and Ride” wzdłuż linii kolejowych. 
 

2.2       Stan istniejący 
Obecnie na terenie znajduje się: boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej ze zlokalizowanym 
po stronie zachodniej nasypem ziemnym z pozostałościami po trybunach. Północno-zachodnia 
część działki niegdyś mieściła ziemne boiska do gier zespołowych, obecnie pozostał tam jedynie 
kort tenisowy o nawierzchni betonowej. Od strony wschodniej znajduje się budynek schronu 
przeciwlotniczego przeznaczony do zachowania, natomiast od strony południowej parking 
samochodowy o nawierzchni asfaltowej. Dojazd na teren zapewniony jest od ul. Asnyka. 
 
3.Opis stanu projektowanego 
 

3.1 Ogólne założenia projektowe 
 Priorytetowym założeniem projektowanego kompleksu sportowego jest stadion 
wielofunkcyjny z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z podgrzewaną i zraszaną płytą główną 
oraz 8-torową bieżnią lekkoatletyczną o obwodzie 400m położony w środkowej i wschodniej 
części terenu. Ze względu na fakt, iż płyta główna będzie zraszana oraz podgrzewana nie 
projektuje się stanowisk przeznaczonych do wykonywania dyscyplin sportowych mogących 
naruszyć wyżej wymienione instalacje m.in. rzut oszczepem czy rzut młotem. 
Pozostałe elementy zagospodarowania terenu to: 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. Trybuny przeznaczone dla 50 gości zlokalizowano po północno-
wschodniej części boiska piłkarskiego. Kolejnymi elementami zagospodarowania są: boisko do 
piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej oraz 2 boiska przeznaczone do gry w siatkówkę 
plażową, boisko do baseballa z trybunami, plac rekreacyjny i siłownia zewnętrzna. 
Elementy zagospodarowania uzupełnione są przez elementy małej architektury, takie jak: trybuny 
przy boiskach (prefabrykowane, stalowe), piłkochwyty, ławki, teren ma być ogrodzony oraz 
posiadać kontrolę dostępu. 
 
Projektuje się nagłośnienie obiektu wraz z kabiną spikerską, oświetlenie boisk oraz obiektu, 
monitoring oraz kontrolowany system wejść na boiska. 
 Projekt zakłada użytkowanie terenu przez osoby niepełnosprawne. W związku 
z powyższym elementy zagospodarowania należy dostosować do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w zakresie:  

 dostosowania parkingu – zapewnienie miejsc postojowych o odpowiedniej szerokości oraz 
brak krawężników i podjazdów przekraczających nachylenie 6% uniemożliwiających 
samodzielny przejazd/przejście na tereny sportowe; 

 wszelkie podejścia lub podjazdy nie mogą przekraczać nachylenia 6%; 

 przejścia dla pieszych wyniesione ponad poziom drogi oraz odpowiednio oznaczone, 
zarówno wizualnie jak również poprzez wprowadzenie pasa prowadzącego oraz pola 
uwagi; 

 nawierzchnia poliuretanowa dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 
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 Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach dojazd na teren należy 
zapewnić od strony wschodniej ulicą Asnyka lub od strony zachodniej poprzez tereny parkingu. 
Obie drogi są drogami publicznymi klasy „D” (dojazdowa). 
 
Boisko do piłki nożnej podgrzewane w zimie za pomocą mat elektrycznych. 
 
Projektuje się oświetlenie stadionu oraz wszystkich innych boisk, parkingu oraz projektowanych 
ścieżek (rowerowych, pieszych, ciągów pieszo-jezdnych). 
 
Zakłada się pełny monitoring terenu. 
 
 3.2 Opis koncepcji 
 
 Koncepcja zakłada pełnowymiarowe boisko piłkarskie z 8-torową bieżnią oraz boisko 
do baseballa o długości 75m – zgodnie z wytycznymi opracowanym przez klub baseballowy BKS 
„Rawa Katowice”. Tereny boisk sportowych są całkowicie ogrodzone, posiadają jedno wejście 
na teren przez projektowany budynek sanitarno-administracyjny co pozwoli na pełne 
kontrolowanie wejść. 
 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. 
 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.  
 Poza ogrodzeniem w części północno-zachodniej zaprojektowano polanę rekreacyjną, 
a w części wschodniej siłownię zewnętrzną rozmieszczoną wzdłuż ciągu pieszego. Elementy te nie 
wymagają kontrolowanego wejścia, są ogólnodostępne. 
 Wschodnia część terenu przeznaczona została na ciągi piesze, umożliwiające dojście 
do istniejącego, wymagającego zachowania schronu przeciwlotniczego. Dzięki poprowadzeniu 
głównej ścieżki pieszo-rowerowej bezpośrednio przy istniejącej budowli ochronnej możliwe jest 
wydzielenie miejsca na plac wejściowy do schronu. 
 Parkingi o sumarycznej ilości 108 miejsc parkingowych z zatoką na autokar znajdują się 
po południowo-wschodniej stronie. 
 Dojazd na teren również został zapewniony od ul. Asnyka. 
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3.3 Budynek sanitarno-administracyjny 
 

3.3.1 Program funkcjonalno-użytkowy 
 Program funkcjonalno-użytkowy budynku sanitarno-administracyjnego powstał w oparciu 
o konsultacje z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Wydziałem Sportu i Turystyki oraz 
wytycznymi PZPN w sprawie dostosowania obiektów sportowych do rozgrywek III Ligii : 

 szatnie dla zawodników – ok. 12 sztuk, wyposażone w pomieszczenie szatniowe oraz 
węzeł sanitarny (toalety, umywalki oraz natryski) 

 szatnia dla sędziów – 1 sztuka, wyposażona w pomieszczenie szatniowe, miejsce 
do siedzenia oraz węzeł sanitarny (toaleta, umywalka, natrysk) 

 toalety przeznaczone dla widzów 

 kasy wraz z zapleczem socjalnym 

 sala zebrań 

 biuro administracji 

 pomieszczenia przeznaczone pod funkcję gastronomiczną 

 magazyn na sprzęt sportowy  

 garaż na urządzenia przeznaczone do utrzymania obiektu 

 ogrzewanie elektryczne i podgrzewanie cwu 

3.3.2 Konstrukcja budynku sanitarno-administracyjnego i trybun 
Budynek i trybuny w konstrukcji żelbetowej, słupowo-ryglowej. Stropy żelbetowe, monolityczne. 
Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego gr 24 cm, ocieplone. Wykończenie elewacji: okładzina 
z betonu architektonicznego, okładzina drewniana. Ściany wewnętrzne działowe sylikatowe oraz 
gipsowo-kartonowe na stelażu aluminiowym. Fundamenty żelbetowe. 
 

3.3.3 Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
 
 Budynek sanitarno-administracyjny powinien być przystosowany i przyjazny dla osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi powinny być bezprogowe o szerokości 90cm w świetle, 
korytarze o szerokości nie mniejszej niż 140cm. Budynek należy wyposażyć w windę przeznaczoną 
dla osób niepełnosprawnych. 
Trybuny powinny posiadać przynajmniej 5% miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 
dostępnych bezpośrednio z poziomu posadzki.  
 Toalety ogólnodostępne należy przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w zakresie: zapewnienia przestrzeni manewrowej, wyposażenia pomieszczeń w uchwyty, poręcze, 
odpowiednią armaturę sanitarną, przycisk awaryjny przywołujący obsługę. Wszystkie włączniki 
oraz klamki powinny być montowane na odpowiedniej wysokości. 
 Projekt zakłada przystosowanie 2 szatni wraz z węzłem sanitarnym dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Powinny być to pomieszczenia zlokalizowane na parterze, znajdujące się 
bezpośrednio przy wyjściu na tereny sportowe.  
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