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zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

Zamawiający:   GMINA BYTOM 

Adres:                 ul. Parkowa 2
    41-902 Bytom
    Woj. Śląskie
Nazwa zamówienia:  

OPRACOWANIE STUDIALNO - PROJEKTOWE 

Część A) Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o stanie istniejącym, potencjale                  
i zagrożeniach obszaru obejmującego swym zasięgiem działki o nr ewidencyjnych 
81, 82,132/80,133/80, o łącznej powierzchni wg (PFU) ok. 37 658,13 m2 (3,7658 
ha), obejmującej dwa zadania rewitalizacyjne

Część B) Opracowanie uproszczonej koncepcji urbanistycznej docelowego 
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejącego i docelowego 
zagospodarowania sąsiedztwa oraz realiów formalno-prawnych, technicznych  
ekonomicznych” 

Adres inwestycji :    ul. Brzezińska 27 w Bytomiu 

Nazwa zamówienia wg CPV   Artystyczny i kulturalny obiekt budowlany –
     projekt i budowa 

AUTORZY OPRACOWANIA:
dr inż. arch. Stanisław W. Lessaer (upr. proj. 665/86) - arch.urb.
mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz-Borecka (upr. proj. 42/08/SLOKK/II) - arch.
mgr inż. arch. Sławomir Tront (Polska Izba Urbanistów nr upr. KT-387)¹ - urb.
mgr inż. arch. Katarzyna Bondek (Polska Izba Urbanistów nr upr. KT-386)¹ - urb.
mgr inż. arch. Bohdana Batosz (Polska Izba Urbanistów nr upr. KT-390)¹ - urb.
mgr inż. arch. Michał Duda (upr. proj. 10/OPOKK/2015) - arch. urb.
mgr inż. arch. Jan Lessaer - arch.
mgr inż. arch. Anna Lessaer - arch.
Piotr Majka - arch.
mgr inż. arch. Radosław Cioch - arch.
mgr inż. Leszek Sobieraj - geodezja, cad
inż. Łukasz Bryka (upr. 21 853) - geodezja
Przemysław Sobieraj - scaning
mgr inż. Grzegorz Węgrzyn (upr. 382/01 K-ce)  - instal. sanit.
mgr inż.  Krzysztof Talarowski (upr. SLK/5116/POOE/13) - elektr.
mgr inż. Małgorzata Polak - przedmiary, zestawienia kosztów
Dariusz Stankiewicz

przy współpracy:
dr hab. Robert Krzysztofi k - środowisko kulturowe
mgr inż. Rafał Ferdyn - (002/2000) konstr.- bud.
mgr inż. Iwona Majewska Durjasz - (Nr V-1306) - geologia, środowisko naturalne 
Krzysztof Soida - kwerenda historyczna
mgr Dariusz Pietrucha – militaria historia (Pro Fortalicium)
inż. Waldemar Sykosz – militaria historia (Pro Fortalicium)
Melchior Barszcz - specjalista od obiektów fortyfi kacyjnych (Pro Fortalicium)

rys. 2 - Obszar ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pd.-zach. ¹) zgodnie z art. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pzp
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NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV:

DOTYCZĄCE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfi kacje
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

71352000-0 Usługi badania podłoża
71353000-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby
71354000-4 Usługi sporządzania map
71355000-1 Usługi pomiarowe
71356000-8 Usługi techniczne

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

45.31.40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
DOTYCZĄCE CZĘŚCI WYKONAWCZEJ:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45121000-1 Próbne wiercenia
45122000-8 Próbne wykopy

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45.33.12.00-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45.32.10.00-3 Instalacja cieplna 
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45.33.12.30-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 
45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45.31.40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

rys. 3 - Widok z lotu ptaka na obszar ZNGKW i panoramę miasta i od strony pn.-wsch.
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WSTĘP

rys. 4 -Południowa część obszaru ZNZGKW, widok z lotu ptaka
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania, dla dwóch obszarów rewitalizacji (w formie 
zbiorczej), nazwanych wg umowy:

Obszar I - „Rewitalizacja obiektów na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej”, w skrócie CIA”,  o powierzchni 
ok. 10 000,00 m2 , 

Obszar II - „Rewitalizacja obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych, w skrócie GKA”,  o powierzchni 27 569,00 m2 (pomiary wg mapy cyfrowej),

i nazwanych w niniejszym opracowaniu jako: 

Obszar I - „Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych 
GórnośląskichKolei Wąskotorowych, na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej”  -  ZNZGKW_CIA,  

Obszar II - „Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych,  na potrzeby „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych” -  ZNZGKW_
BWK”,  

opracowań studialno-projektowych obejmujących swym zakresem: 

Część A) Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o stanie istniejącym, potencjale i zagrożeniach obszaru 
obejmującego swym zasięgiem działki o nr ewidencyjnych 81, 82,132/80,133/80, o łącznej powierzchni 
wg (PFU) ok. 37 658,13 m2 (3,7658 ha), 

Część B) Opracowanie uproszczonej koncepcji urbanistycznej docelowego zagospodarowania terenu 
z uwzględnieniem istniejącego i docelowego zagospodarowania sąsiedztwa oraz realiów formalno-
prawnych, technicznych  ekonomicznych.

 Przedmiot zamówienia wykonano na podstawie następujących materiałów i opracowań przekazanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego:

-„Rewitalizacja obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych w Bytomiu - Program Funkcjonalno-Użytkowy - Przebudowa budynków byłych 
Warsztatów Naprawczych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.” Wykonany przez  „PRONOBIS STUDIO” 
we wrześniu 2017 r.,
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 (nieaktualizowana), dla celów informacyjnych, standard cyfrowy pdf.

Przedmiot zamówienia, zgodnie z zakresem umowy, został wykonany w trzech częściach.

Część A1/ zatytułowana „Kompleksowa analiza obszaru i kontekstu sąsiedztwa, w którym położone są 
dawne ZNZGKW” obejmuje: 

1/1 - wykonanie analiz kontekstu prawno-urbanistycznego, na podstawie następujących materiałów:

• wyciąg ze "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+",
• wyciąg i wyrys z obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
• wyciąg z "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+",
• wypis i wyrys z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

1/2 - wykonanie analiz kontekstu kulturowego, na podstawie następujących materiałów:

• badania terenowe przeprowadzone w okresie 19.03.-0304.2018 roku w formie uproszczonych wywiadów 
z mieszkańcami Bytomia oraz pogłębionych z mieszkańcami dzielnicy Rozbark,
• wciąg z bazy numerów PESEL mieszkańców dzielnicy Rozbark obejmujący podział ze względu na strukturę 
wiekową, płeć, miejsce zamieszkania, 
• analiza rozkładu i liczby lokali mieszkalnych na podstawie rozmieszczenia adresów powiązanych z 
numerami PESEL, 
• analiza pustostanów w poszczególnych budynkach w dzielnicy Rozbark na podstawie opracowania 
„Przemiany przestrzenne oraz społeczne Bytomia i jego centrum” Redakcja naukowa: Iwona Kantor-Pietraga 
i Robert Machowski, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2012

1/3 - wykonanie analiz stanu i potencjału otoczenia, na podstawie następujących materiałów:

• „Kierunki zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów” z obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
• dane z i-BIIP - Internetowego Serwisu Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
• ortofotomapa,
• cyfrowa mapa zasadnicza,
• wizja lokalna w terenie

1/4 - wykonanie analiz dostępności komunikacyjnej, na podstawie następujących materiałów:

• „Uwarunkowania Komunikacyjne”, „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej” z 
obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
• dane z i-BIIP - Internetowego Serwisu Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
• układ i intensywność połączeń - dane pozyskane ze strony internetowej „Rozkłady jazdy KZK GOP”,
• mapy drogowe, 
• wizja lokalna w terenie

1/5 - wykonanie analiz uwarunkowań, na podstawie następujących materiałów:

• dane własnościowe z i-BIIP - Internetowego Serwisu Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
• wypisy z ewidencji gruntów i budynków,
• geologiczne materiały archiwalne, mapy geologiczne ze Składnicy Map Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego
• opracowanie „Oceną zakresu i skuteczności robót likwidacyjnych, podziemnych wyrobisk górniczych ZGH 
Orzeł Biały w aspekcie ochrony powierzchni” Zakład Projektowania i Realizacji Budownictwa „BUPRO” w 
Katowicach, luty 1992r
• dane o historycznej eksploatacji „K.W.K Bobrek-Centrum”
• Uwarunkowania Przyrodnicze i Geologiczno-górnicze, Kierunki i zasady ochrony środowiska oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego, Kierunki zagrożeń górniczo-geologicznych z obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
• wizja lokalna w terenie.

1/6 - wykonanie analiz stanu i potencjału ekonomicznego, na podstawie następujących materiałów:

• wstępna analiza bytomskiego rynku  nieruchomości 
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Część A2/ zatytułowana „Kompleksowa analiza terenu/działek, w granicach których położone są byłe 
ZNZGKW” obejmuje: 

2/1 - wykonanie inwentaryzacji fotografi czno-fi lmowej terenu, w tym:
• inwentaryzacja fotografi czna i fi lmowa z poziomu terenu oraz z lotu ptaka (przy użyciu drona), obejmująca 
sąsiedztwo obszaru, obszary i strefy funkcjonalne, obiekty oraz wnętrza budynków;

2/2 - wykonanie opracowań geodezyjnych I, w tym:
• pozyskanie cyfrowej mapy zasadniczej,
• pozyskanie uproszczonych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe w celu uzupełnienie treści mapy zasadniczej, o elementy 
zagospodarowania, drzewa, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy;

2/3 - wykonanie opracowań geodezyjnych II, w tym:
• ortofotomapy,
• skaningu laserowego - chmury punktów obszaru z nalotów dronem, z lotu ptaka (dronami),
• skaningu laserowego obszaru z poziomu terenu, materiał bazowy Lidaru, 
• skaningu laserowego naziemnego, wnętrz poszczególnych budynków, urządzeniem Faro Focus S 150,
• zintegrowanego obrazu ze skaningu terenu i wnętrz budynków,
• numerycznego modelu terenu 3D, 
• numerycznego modelu pokrycia terenu 3D,
• georeferencyjnych warstw rastrowych,
• wektorowych danych obrysów budynków wraz z warstwą opisową;

2/4 - wykonanie wstępnych opracowań dendrologicznych, w tym:
• trwałego oznaczenia w terenie 381 drzew w większości przeznaczonych do zachowania,
• pomiary i wkartowania na mapę zasadniczą 381 drzew,
• wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w formie tabelarycznej i fotografi cznej;

2/5 - wykonanie opracowań historyczno- konserwatorskich, w tym: 
• pozyskanie archiwalnych materiałów mapowych,
• pozyskanie archiwalnych materiałów fotografi cznych;

2/6 - wykonanie opracowań inwentaryzacyjnych terenu 2D, w tym: 
• inwentaryzacji urbanistycznej, z wyodrębnieniem nawierzchni utwardzonych drogowych i pieszych, 
nawierzchni nieutwardzonych, urządzeń terenowych, torowisk, powierzchni zieleni, drzew, ogrodzeń, murów, 
bram, zbiorników, budynków w rzucie dachu, schronów na tle mapy zasadniczej oraz ortofotomapy;

2/7- wykonanie opracowań inwentaryzacyjnych uzbrojenia terenu, w tym: 
• infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasach drogowych ul. Jana Kochanowskiego i ul. Brzezińskiej, 
• wejścia infrastruktury technicznej w granice obszaru rewitalizacji, 
• widoczne elementy i obiekty infrastruktury technicznej w granicach obszaru rewitalizacji;

2/8 - wykonanie opracowań inwentaryzacyjnych terenu 3D, w tym: 
• inwentaryzacji architektonicznej bryły budynków 3D, w standardzie LOD2, 
• cyfrowego modelu 3D, istniejącego zagospodarowania i zabudowy, model interaktywny, 

2/9 - wykonanie wytycznych geotechnicznych, w tym: 
• ocena wpływu eksploatacji górniczej na istniejące budynki byłych ZNZGKW,
• ocena stanu technicznego istniejącego muru oporowego, 
• wytyczne geotechniczne. 

 
2/10 - wykonanie wytycznych geo-środowiskowych, w tym: 

• uwarunkowania środowiskowe. 
• wytycznych geo-środowiskowe

Część B/ zatytułowana „Opracowanie uproszczonej koncepcji urbanistycznej docelowego zagospodarowania 
terenu , z uwzględnieniem istniejącego i docelowego zagospodarowania sąsiedztwa oraz realiów formalno-
prawnych, technicznych i ekonomicznych”, obejmuje: 

3/1 - wyznaczenie znowelizowanych granic Obszarów I+II oraz granic ośmiu stref funkcjonalno- przestrzennych, 

3/2 - wykonanie uproszczonej koncepcji urbanistycznej docelowego zagospodarowania Obszarów I+II, w 
standardzie 2D i 3D,

3/3 - etapowanie realizacji docelowego zagospodarowania Obszarów I+II,

3/4 - wykonanie bilansów urbanistycznych docelowego zagospodarowaniem każdej z ośmiu stref   
funkcjonalnych, oddzielnie w granicach Obszaru I+II (zestawienie tabelaryczne),

3/5 - wykonanie zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów prac związanych z docelowym 
zagospodarowaniem każdej z ośmiu stref funkcjonalnych, oddzielnie w granicach Obszaru I+II (zestawienie 
tabelaryczne),

3/6 - opracowanie uproszczonego masterplanu docelowego zagospodarowania Obszarów I+II wraz z terenami 
sąsiednimi,

3/7 -  wytyczne geodezyjne do wyznaczenia znowelizowanych granic Obszarów I+II,

3/8 - wytyczne planistyczne do wniosku o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przyszłe prace przedprojektowe i projektowe (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty warsztatowe), 
a także roboty budowlane polegać będą na:

• zmianie zagospodarowania terenu byłych ZNZGKW, przystosowując je do roli  ogólnodostępnych terenów 
o charakterze publicznym, w tym nawierzchni pieszych i pieszo jezdnych, ze znacznym udziałem zieleni 
niskiej, średniej i wysokiej o charakterze parkowym, z elementami wyposażenia miejskiego, w tym elementami 
małej architektury, 

• zmianie uzbrojenia tereny, w tym likwidacji dawnej przemysłowej infrastruktury technicznej i zastąpienie jej 
nowymi przyłączami, urządzeniami i obiektami infrastrukturalnymi, 

• częściowej likwidacji a także adaptacji, dla nowych funkcji, istniejącego zrujnowanego  wyposażenia 
kolejowego, w tym torowisk i urządzeń z nimi związanych,

• budowie, w tym:  rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania, istniejących budynków byłych 
ZNZGKW na funkcje usługowe, a także na budowie nowych budynków o funkcjach usługowych.  
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”

OBSZAR OPRACOWANIA

 Obszar rewitalizacji w granicach wyznaczonych w wykonanym Programie Funkcjonalno-Użytkowym  
(PFU) o łącznej powierzchni 36 752,30 m2 (pomiary wg mapy cyfrowej), 3,6752 ha, objęty jest dwoma zadaniami 
rewitalizacyjnymi, pod nazwą: 

Obszar I - „Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej” - ZNZGKW_CIA”,                                                     
o powierzchni ok. 10 605,40 m2 (pomiary wg mapy cyfrowej), 1,0605 ha,

Obszar II - „Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej” - ZNZGKW_CIA,  na 
potrzeby „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych” - ZNZGKW_BWK,  o powierzchni 26 146,9 m2 (pomiary 
wg mapy cyfrowej), 2,6147 ha.

` Obszar I+II położny jest w Śródmieściu Bytomia, w Dzielnicy Rozbark przy ul. Brzezińskiej 27, we wnętrzu 
zespołu terenów otoczonych, drogami publicznymi i wewnętrznymi:

• od strony południowej ulicą Brzezińską,
• od strony zachodniej i płn-zachodniej ul. Jana Kochanowskiego,
• od strony północnej i płn-wschodniej ulica bez nazwy, łącznik do DW911,
• od wschodniej ulica bez nazwy, łącznik do DW911 oraz ulicą wewnętrzną bez nazwy. 
    

 Rewitalizowany obszar od południowego zachodu przylega bezpośrednio do nieruchomości położonych 
przy ulicy Brzezińskiej, w większości zabudowanych mieszkaniowymi budynkami substandardowymi z ofi cynami, 
garażami i komórkami, to jest do działek ewidencyjnych o numerach:

• nr 131/80, Brzezińska 19 i 21, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 30 władających, w 
tym 29 osób fi zycznych i małżeńskich wspólności majątkowych oraz Gminy Bytom z udziałem 19,6%

• nr 78, Brzezińska 23, współwłasność 9 podmiotów, w tym 8 osób fi zycznych oraz Gminy Bytom w 1/6, 
władający Prezydent Miasta Bytomia

• nr 129/80, Brzezińska 25, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 5 władających, w tym 4 
osoby fi zyczne oraz PKP SA z udziałem 77,4%

• nr 130/80, Brzezińska, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom 

Rewitalizowany obszar od południowego wschodu przylega bezpośrednio i pośrednio do nieruchomości 
zabudowanych w większości zabudowanych mieszkaniowymi budynkami substandardowymi z ofi cynami, 
garażami i komórkami, dostępnych poprzez ulicę Brzeźnicką oraz ulicę bez nazwy, łącznik do DW911, to jest do 
działek ewidencyjnych o numerach:

• nr 83, Brzezińska 33, własność 1 osoby fi zycznej
• nr 120/84, Brzezińska 35, własność Gminy Bytom,
• nr 128/88, Brzezińska 37, własność Gminy Bytom,
• nr 1844/202, Brzezińska 39, współwłasność 1 małżeńskiej wspólności majątkowej oraz Gminy Bytom 
posiadającej udział 92,5%, władający Gmina Bytom,

• nr 1843/202, Brzezińska 41, własność 1 osoby fi zycznej,
• nr 1842/202, Brzezińska 43, własność 1 osoby fi zycznej,
• nr 1897/203, Brzezińska 43, współwłasność 3 osób fi zycznych, Gminy Bytom (1/12) i Skarbu Państwa (½), 
władający Gmina Bytom,

• Oraz nieruchomości niezabudowanych, dostępnych poprzez ulicę Brzeźnicką oraz ulicę bez nazwy 
stanowiącą łącznik do DW911, to jest do działek ewidencyjnych o numerach:

• nr 106/85, Brzezińska, własność Gminy Bytom,
• nr 86, Jana Kochanowskiego, własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Gminy Bytom,
• nr 87, Brzezińska, własność Gminy Bytom,
• nr 89, Brzezińska, własność Skarbu Państwa, władający Kompania Węglowa Spółka Akcyjna,
• nr 106/85, Brzezińska 35, własność Gminy Bytom,

• Od strony wschodniej przylega pośrednio także do nieruchomości niezabudowanych o przeznaczeniu 
rolnym:

• nr 6135/202, Jana Pawła II, współwłasność 4 osób fi zycznych,
• nr 6133/202, Jana Pawła II, współwłasność 4 osób fi zycznych,
• nr 6131/202, Jana Pawła II, współwłasność 4 osób fi zycznych,
• nr 6129/202, Jana Pawła II, współwłasność 4 osób fi zycznych,
• nr 4658/202, Brzezińska, współwłasność 4 osób fi zycznych,
• nr 1846/202, Brzezińska, współwłasność 4 osób fi zycznych,
• nr 6127/203, Brzezińska, współwłasność 3 osób fi zycznych oraz Gminy Bytom(1/12) i Skarbu Państwa 
(1/2), władający Prezydent Miasta Bytomia,

Uwaga: Nie podaje się numerów działek własnościowych wydzielanych w drugiej linii zabudowy z ww działek, dla 
garaży, budynków gospodarczych itp.. 

W PFU (w obowiązującym stanie prawnym, Obszar I obejmuje swoimi granicami następujące działki: 
• 81 ( w części ), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom,
• 132/80  ( w całości ), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom,
• 133/80  ( w części ), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom,

W PFU w obowiązującym stanie prawnym Obszar II obejmuje swoimi granicami następujące działki: 
• 81 ( w części ), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom,
• 82 ( w całości ), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom,
• 133/80  ( w części ), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom.

 W granicach Obszaru I - ego, w stanie istniejącym położone są następujące budynki (wg nazewnictwa i 
numeracji PFU). 

- 06 - budynek biurowy,
- 07 - budynek magazynowy,
- 08 - budynek biurowo - administracyjny,
- 13 - budynek sanitariatów,
- 14 -  budynek  łaźni i szatni,
- 15 - budynek - dobudówka do budynku łaźni,
- 16 - budynek remizy strażackiej,
- 17 - budynek wieży remizy strażackiej.

   
 W granicach Obszaru II - ego, w stanie istniejącym położone są następujące budynki (wg nazewnictwa i 
numeracji PFU). 

- 01 - budynek kotłowni,
- 02 - budynek przyległy do budynku kotłowni,
- 03 - budynek lokomotywowni - budynek napraw lokomotyw,
- 04 - budynek dobudówka do lokomotywowni,
- 05 - budynek wagonowni - hala napraw,
- 09 - budynek rozdzielni elektrycznej,
- 10 - budynek warsztatu drobnych napraw,
- 11 - budynek wagi wagonowej,
- 18 - komin fabryczny.

W obszarze rewitalizacji wskazano dwa schrony, trzeci (po stronie wschodniej) znajduje się poza Obszarem I+II.
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ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

ZNZGKW - GDZIE I CZYM JESTEŚMY ZNZGKW - CZYM MOŻEMY BYĆ

Gdzie i czym jesteśmy:

• jesteśmy w centrum Górnośląskiego Związku Metropolitarnego [GZM] – największej polskiej metropolii, 
• jesteśmy w Śródmieściu Bytomia - 800,00 m od Rynku Starego Miasta,
• jesteśmy we wschodniej części Dzielnicy Rozbark - 200,00 m od Placu Św. Barbary,
• jesteśmy przy jednej z głównych dróg GZM, drodze wojewódzkiej 911 - Aleja Jana Pawła II, 
• jesteśmy w pobliżu drogi krajowej A1 [autostrada] – 2km od węzła Piekary Śląskie,
• jesteśmy w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 94 [ul. Siemianowicka] - 500,00 m od węzła drogowego - Aleja Jana 
Pawła II / ul. Siemianowicka,  
• jesteśmy na szlaku planowanych ścieżek rowerowych, 
• jesteśmy na dawnym szlaku jednej z najstarszych  przemysłowych - Górnośląskich Kolei Wąskotorowych,
• jesteśmy przy ul. Jana Kochanowskiego i śródmiejskiego linearnego zielonego założenia - była KWK Rozbark - 
tereny rekreacyjne w rejonie ul. Kędzierzyńskiej,
• jesteśmy przy ul. Brzezińskiej - jednej z najważniejszych ulic historycznego układu urbanistycznego wschodniej 
części Śródmieścia,
• jesteśmy byłym - zamkniętym w 2003r, jednym z najstarszych i najnowocześniejszych w Europie warsztatów 
naprawczych kolei wąskotorowych założonych w roku 1905,  
• jesteśmy wymieniani w szeregu publikacjach dotyczących polskich kolei wąskotorowych, 
• jesteśmy w Gminnym Programie Rewitalizacji - Bytom 2020+,
• jesteśmy na obrzeżu zwartej, historycznej struktury kwartałowej Dzielnicy Rozbark,
• jesteśmy własnością Gminy  Bytom,
• jesteśmy obszarem posiadającym obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z roku 
2016,
• jesteśmy obszarem o bogatym i różnorodnym zadrzewieniu,
• jesteśmy położeni w odległości 17km [15 min] od lotniska Pyrzowice.

Czym być możemy:

-  pierwszym, unikatowym i atrakcyjnym miejscem w skali GZM, od strony zjazdu z DK/A1 na DW/911, do 
centrum Metropolii,
-  ważnym miejscem na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
- ostatnią stacją odtworzonego szlaku kolejowego Bytom Główny - ZNZGKW oraz ZNZGKW - szyb Prezydent w 
Chorzowie ,
- centralnym miejscem codziennych spotkań i aktywności mieszkańców Rozbarku i Śródmieścia Bytomia,
-  miejscem odwiedzanym przez przyjezdnych z poza granic miasta, 
-  miejscem przenikania się inicjatyw i aktywności - społeczności lokalnej i przyjezdnych, 
-  miejscem cyklicznych zdarzeń inicjowanych przez społeczność dzielnicy i miasta,
-  miejscem pełniącym niepowtarzalne funkcje w skali Metropolii, 
- miejscem stymulującym przyszłe zagospodarowanie niezagospodarowanych i substandardowych terenów - po 
stronie wschodniej i północnej,
- miejscem stymulującym przyspieszenie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Rozbark,
- nowoczesnym poszerzeniem ogólnodostępnych, zagospodarowanych, śródmiejskich, przestrzeni publicznych, 
- miejscem stymulującym zmianę oblicza dzielnicy, w szczególności terenów przyległych,  
- miejscem przyspieszającym kompleksową przebudowę przyległych ulic Jana Kochanowskiego i Brzezińskiej, 
przedłużonej w kierunku wschodnim poprzez most drogowy nad drogą wojewódzką DW911,
-   rozpoznawalnym wielofunkcyjnym obszarem łączącym funkcje kultury, oświaty, rozrywki, wiedzy, 
przedsięwzięć innowacyjnych, zintegrowanych z miejską struktura zabudowy i terenami parkowymi,
- obszarem stanowiącym dźwignię rozwojową, przywracającą miastu rolę ważnego podmiotu w strukturze 
Metropolii,
-   miejscem skupiającym nowoczesne przestrzenie typu startup, coworking, e-commerce itp. .

rys. 5 - Centralna część obszaru ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pn.-wsch. rys. 6 
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”

ZNZGKW -POZYCJONOWANIE PROJEKTU KOMENTARZ DO IDEI REWITALIZACJI MIASTA

 Podejmowana rewitalizacja Obszarów I+II byłych Zakładów Naprawczych Zabytkowych Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych musi być postrzegana w kontekście szerszym, pozycjonowania tego projektu w odniesieniu do 
całościowej Idei Rewitalizacja Miasta, w tym w szczególności  do pozostałych zadań rewitalizacyjnych zapisanych 
w "Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+", o  zbliżonej skali i o podobnym programie funkcjonalnym. 
Z analizy GPR wynika, że takim zadaniem jest:

 „Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu GENERATORA - 
Innowacyjnego Parku Muzycznego - zadanie nr 121

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja całej infrastruktury Elektrociepłowni Szombierki. Rewitalizacja 
ma nadać obiektom nowe funkcje: edukacyjną, kulturalną, turystyczną i komercyjną. W obiektach mają powstać: 
innowacyjny park muzyczny, innowacyjna infrastruktura 3D, sale koncertowe, studia nagrań, sale prób, muzyczna 
Galeria Sław, mediateka, hotel i restauracja.”.

 W skali miasta oba projekty nie mogą być przedmiotem wewnętrznej konkurencji, każdy z nich powinien 
być ukierunkowany na inne SPEKTAKULARNE przeznaczenia i funkcje, wykorzystując:

- specyfi kę ich lokalizacji, 
- stan ich zagospodarowania,
- skalę dewastacji,
- zasięg pól bezpośredniego i pośredniego oddziaływania, 
- dostępność pieszą, rowerową i kołowa
- jakość i potencjał otaczających terenów w tym osadzenia w miejskiej strukturze urbanistycznej. 

 Na stymulowanie niekonkurencyjnej indywidualności i odrębności programowej obu wymienionych 
kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma wpływ benefi cjent czyli Miasto Bytom. Bytom nie jest jednak 
samotna wyspą. W skali Metropolii Śląsko- Zagłębiowskiej musi liczyć się z podobnymi działaniami rewitalizacyjnymi 
już zrealizowanymi lub planowanymi przez miasta sąsiednie. W szczególności Zabrze, Chorzów, Tarnowskie 
Góry, Piekary Śląskie, wpisując każdy z kluczowych swoich projektów rewitalizacyjnych, w specyfi czną sieć relacji 
z podobnymi przedsięwzięciami sąsiednich miasta. 

 Komentarz do Idei Rewitalizacji Miasta, odnosi się w szczególności do Rozbarku i wschodniej części 
śródmieścia.

1. Struktura społeczna, przestrzenna i gospodarcza dzielnicy śródmiejskiej jest w stanie dyssypacji. To znaczy 
ulega ona dość zaawansowanej destrukcji dotychczasowych elementów tych struktur, na bazie których 
widoczna jest emergencja nowych. Te nowe jednak w żadne sposób nie są przystosowane do tego aby 
aktywizować i utrwalać potencjał miejsca jaki dzielnica śródmiejska Bytomia posiada.

2. Silnie zatem zaznacza się niedopasowanie przestrzeni urbanistycznej do funkcji jakie ona dziś posiada. 
Wcześniejsza silnie egzogeniczna (do lat 90 XX wieku), stała się przestrzenią endogeniczno-egzogeniczną 
(od lat 90 XX wieku) i dryfuje w kierunku przestrzeni endogenicznej. Endogeniczność w tym przypadku należy 
rozumieć jako cechę, w której z danej przestrzeni miejskiej korzysta wyłącznie ludność w niej zamieszkująca. 
Dotyczy to układów powiązań funkcjonalnych, przemieszczeń a także relacji interpersonalnych. Tym 
samym przestrzeń taka dla mieszkańców miasta, poza oczywiście ludnością w niej zamieszkująca, staje się 
funkcjonalnie zbędną lub obojętną. Dla części pozostaje także sentymentalną lub incydentalną. W żadnym 
przypadku nie są to procesy oczekiwane. 

3. Elementem spowalniającym wskazane procesy jest duża koncentracja ludności, co powoduje potrzebę istnienia 
wielu przedsięwzięć na potrzeby tej grupy populacji Bytomia. Niemniej problemem jest duża pauperyzacja 
dzielnicy śródmiejskiej oraz odsetek osób w różny sposób wykluczony społecznie. To powoduje, że w istotnym 
stopniu duża koncentracja ludności jest czynnikiem pozornym. 

4. Wyzwaniem pierwszoplanowym w kwestii rewitalizacji dzielnicy śródmiejskiej i Rozbarku jest odwrócenie 
trendu w zakresie roli czynnika egzogenicznego - bardzo tu oczekiwanego względem endogenicznego. Wzrost 
penetracji społeczno-ekonomicznej tej części miasta powinien się opierać przede wszystkim o przybyszów 
spoza miasta, ale także mieszkańców innych dzielnic. 

5. Z teoretycznego punktu widzenia dyssypacja powinna być ukierunkowana na wyrównanie potencjału 
społecznego - ekonomicznego - przestrzennego - zanikającego z napływającym. W 2017 r. zdecydowanie tak 
nie było.

6. Aby tak się stało dzielnice śródmiejskie Bytomia muszą uzyskać dostęp do czynników generujących rozwój 
egzogeniczny o wymiarze co najmniej ponadregionalnym. Inna skala tych czynników nie pozwoli uzyskać 
oczekiwanych efektów odwrócenia trendu przemian miasta. Wszelkie działania rewitalizacyjne oparte na 
lokalnym zasięgu działań naprawczych będą nieskuteczne, a przez to nieefektywne z punktu widzenia założeń 
celu rewitalizacji. 

7. Przedsięwzięcia egzogeniczne w Bytomiu, w dzielnicy śródmiejskiej powinny mieć charakter sieciowy. Sieć 
powinna być skonstruowana o 6-8 miejsc, które powodować będą silną potrzebę doświadczenia ich przez 
mieszkańców Polski i część cudzoziemców. W przypadku mieszkańców Polski południowej, a szczególnie 
województwa śląskiego potrzeba ta powinna być bardzo silna. 

8. Wszystkie powinny mieć charakter SPEKTAKULARNY. Tylko ten atrybut będzie gwarantem oczekiwanych 
przemian. 

9. Każde spośród 6-8 wskazanych przedsięwzięć dzięki swej atrakcyjności poznawczej  powinno wywoływać u 
odbiorców potrzebę zobaczenia innych w tej sieci śródmieścia.

10. Docelowo atrakcje te powinny powodować, iż łączny czas ich penetracji będzie wynosił minimum 7 godzin. 

11. Miejsca te powinny znaleźć się w zasięgu podróży pieszej. Proponowane miejsca to: Rynek, Plac Akademicki, 
rys. 7
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CELE OPRACOWANIA

6. Przywrócenie, poprzez rewitalizację zagospodarowania terenu i budynków oraz aktywizację działań 
dospołecznych, byłym ZNZGKW społecznej rangi. Taką jaką miały przez lata w lokalnej społeczności Dzielnicy 
Rozbark i Miasta Bytom.

7. Aktywizacja możliwie najszerszego grona społeczności lokalnej wokół usługowych, niekomercyjnych 
programów i działań: edukacyjnych, informacyjnych, wspomagania inicjatyw społecznych, inicjowania 
indywidualnych i grupowych działań gospodarczych, współpracy międzypokoleniowej,  podtrzymywania 
tradycji, związanych z nieprofesjonalnymi działaniami artystycznymi i rzemieślniczymi. 

8. Potwierdzenie unikatowego w skali Metropolii śląsko-zagłębiowskej charakteru obszaru objętego rewitalizacją. 
Jego kontekst przestrzenny i sąsiedztwo stanowi znaczący potencjał dla intensyfi kacji działań: inwestycyjnych, 
koncentracji kapitału i użytkowników wspomagających procesy rewitalizacji.

9. Wykreowanie w rewitalizowanych obszarach unikalnego programu funkcjonalnego łączącego usługi publiczne 
z usługami komercyjnymi i zielenią parkowa. Skupionego wokół ogólnodostępnych przestrzeni, o charakterze 
publicznym. W niepowtarzalnej scenerii jaką tworzy zabudowa byłych ZNZGKW. 

10. Zagwarantowanie rewitalizowanym terenom i budynkom specyfi cznego programu funkcjonalnego, 
pozwalającego na realizację działań naprawczych jednocześnie ze środków pomocowych, środków 
niekwalifi kowanych podmiotów publicznych i prywatnych – komercyjnych. 

11. Wypracowanie realnego scenariusza wieloetapowej realizacji rewitalizacyjnych procesów inwestycyjnych, 
gwarantujących na każdym etapie optymalna dostępność obszaru i udostępnianego programu usługowego.

 Wypracowanie poprzez:

• projektowe koncepcje urbanistyczne, prawie czterohektarowego obszaru i koncepcje architektoniczne 
przebudowy, i rozbudowy istniejących budynków o numerach 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 16+17, 18,  
oraz budynków o numerach 09 i 10 (opcja), 

• wskazania możliwości lokalizacji nowych usługowych komercyjnych obiektów, 
• maksymalizacja wiarygodnych informacji o wymaganych zakresach prac przedprojektowych, projektowych 

i wykonawczych, minimalizując tym samym ryzyko fi nansowe i czasowe, związane z działaniem na 
poprzemysłowym zdegradowanym obszarze i obiektach mając niepełną wiedzy o ich stanie i przydatności 
technicznej. 

12. Optymalne przygotowanie przyszłego procesu realizacyjnego, wybierając najbardziej bezpieczną formułę 
wyboru, w ramach zamówienia publicznego przyszłych projektantów i realizatorów poszczególnych etapów 
inwestycyjnych.
 

13. Poszukiwanie poprzez właściwie zdefi niowany program usługowy obiektów i szeroka ofertę przestrzeni 
o charakterze publicznym w tym parkowym. Przemyślany proces etapowania działań inwestycyjnych 
niekomercyjnych i komercyjnych, ma znaleźć sponsorów i przyszłych współinwestorów, wybierających to 
właśnie miejsce z uwagi na trwałość i atrakcyjność podjętych działań rewitalizacyjnych.

14. Traktowanie rewitalizacji ZNZGKW jako poligonu doświadczalnego przeprowadzenia rewitalizacji tkanki 
budowlanej i infrastrukturalnej w wysokim standardzie techniczno-użytkowym. Gwarantowanym przewidywalne 
i stabilne przyszłe nakłady związane z ich użytkowaniem, kompensowane poprzez dodatnie efekty ekonomiczne. 
Które będą wypracowane przez funkcje komercyjne zlokalizowane w granicach ZNZGKW i bezpośrednim ich 
sąsiedztwie.

Plac Słowiański, rejon ul. Krakowskiej, Rozbark - Zakłady Naprawcze Kolei Wąskotorowych, Park Miejski, ul. 
Krakowska, okolice dworca PKP.

12. Tylko działania egzogeniczne (nowa forma, nowa substancja) lub egzogeniczno-endogeniczne (nowa forma, 
dotychczasowa substancja) w ujęciu sieciowym są w stanie spowodować regenerację organizmu miejskiego 
Bytomia. 

13. Sieć głównych atrybutów penetracji miasta powinna być uzupełniona atrakcjami drugorzędnymi, które powinny 
być zlokalizowane na trasach przemieszczeń pomiędzy atrakcjami głównymi. We wschodniej części miasta na 
pewno powinna to być oś: Rynek - ulica Krakowska - ul. Szkolna - ulica Brzezińska. Przykładowo, pomiędzy 
punktami: ul. Krakowska a Rozbark-zakłady za taki punkt można uznać - po dodatkowym kurażu - podwórko 
zrewitalizowane przez fundację All for Planet. 

14. Utworzenie sieci dwóch kategorii spektakularnych w odbiorze i przekazie miejsc spowoduje, że w ciągu 1-5 lat 
wyraźnie, a wciągu 5-10 lat bardzo wyraźnie wzrośnie potencjał kulturowy i turystyczny miasta uruchamiający 
szereg dodatkowych prorozwojowych przedsięwzięć całkowicie zmieniających negatywne aspekty przemian, 
które dzielnicy śródmiejskiej towarzyszą współcześnie. Szczególnie rozwinąć się powinien sektor turystyczny w 
zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej, a także handel detaliczny i część usług pośrednio 
związanych z turyzmem. Spodziewać się także należy podniesienia wartości renty gruntowej. 

 Czy rewitalizacja byłych ZNZGKW, może stać się przedsięwzięciem SPEKTAKULARNYM w skali Miasta, 
Metropolii, Polski i Europy, na pewno tak, świadczą o tym zapisy punktów 3/ gdzie i czym jesteśmy oraz 4/ czym 
być możemy.    

Celem opracowania jest: 

1. Rozszerzenie sporządzonego programu funkcjonalno-użytkowego o opracowania studialno-analityczne i 
koncepcyjne. Pozwalających na określenie pozytywów i zagrożeń związanych z podjęciem wieloetapowego 
procesu rewitalizacji. Decydujących o wynikach opracowania zatytułowanego Studium Wykonalności.

2. Stymulowanie pozytywnych działań wszystkich środowisk zainteresowanych skuteczną rewitalizacja 
zdegradowanych poprzemysłowych obszarów, położonych z śródmieściu Miasta Bytomia. Poprzez 
kontynuację dialogu społecznego, procesu partycypacji i uspołecznienia fazy programowo-koncepcyjnej 
procesu rewitalizacji.

3. Rozpoczęcie ciągłego procesu informacji, promocji i wymiany poglądów na temat zainicjowanego procesu 
rewitalizacji. Poprzez multimedia, a także miejsce fi zyczne przygotowane wyprzedzająco w jednym z obiektów 
ZNZGKW.

4. Wykreowanie ogólnie akceptowanej, niekontrowersyjnej nazwy, znaku, symbolu i marki  rewitalizowanych 
obszarów nazwanych „Warsztatami Rozbark”. Kojarzonych w sposób jednoznaczny z przemysłową, społeczna 
i kulturową tradycja miejsca. 

5. Zintegrowanie społeczności lokalnej wokół przedsięwzięcia transparentnego, aktywizującego różne organizacje 
pozarządowe, a także aktywności personalnych przyszłych codziennych i przyjezdnych użytkowników 
„Warsztatów Rozbark”. 



CZĘŚĆ A1

rys. 8 - Śródmieście Bytomia - ziarnistość zabudowy
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A1: 1_1 ANALIZY KONTEKSTU PRAWNO-URBANISTYCZNEGO

CO WYNIKA ZE STRATEGII ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA. BYTOM 2020+

Pierwszy horyzont wdrażania strategii to konieczność skupienia uwagi na tych 
aktywnościach, które prowadzić będą do następujących efektów: 
- przebudowa struktury gospodarczej miasta, 
- radykalne podniesienie jakości przestrzeni miasta, 
- wzmocnienie atrakcyjności Bytomia dla podmiotów w otoczeniu. 

I. Jakość środowiska miejskiego. 
C I/1 Bytom miastem zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i odnowionych centrów 
dzielnic. 

K1. Odnowa architektoniczna i funkcjonalna przebudowa śródmieścia z zielonymi 
enklawami chwilowego wypoczynku i strefami pieszo-rowerowymi. 
K2. Kulturalne i społeczne ożywianie przestrzeni publicznych miasta. 
K3. Przywracanie atrakcyjności i charakteru centralnych przestrzeni publicznych w 
dzielnicach miasta. 

C I/2 Bytom miastem zasobów mieszkaniowych o wysokim standardzie. 
K4. Modernizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej. 
K5. Wspieranie rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego oraz tworzenia 
nowych stref zabudowy mieszkaniowej o wysokim standardzie z zachowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju. 
K6. Ograniczanie uciążliwości środowiskowych w strefach zamieszkania, 
szczególnie wynikających ze szkód górniczych, hałasu i niskiej emisji. 

C I/3 Bytom miastem powszechnej dostępności do wysokiej jakości różnorodnych 
usług publicznych. 

K7. Rozwój wyspecjalizowanych usług adresowanych do osób starszych                                         
i niepełnosprawnych. 
K8. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji społecznej i zawodowej mieszkańców, 
w szczególności pochodzących ze środowisk marginalizowanych. 
K9. Rozwój usług wspierających funkcjonowanie rodziny oraz godzenie obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi. 
K10. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 
K11. Rozszerzanie udziału organizacji pozarządowych w dostarczaniu usług 
publicznych. 
K12. Budowanie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
K13. Wprowadzanie nowych technologii świadczenia usług publicznych, w tym 
e-usług (zarówno front, jak i back offi  ce). 
K14. Wprowadzanie kultury przedsiębiorczości do sektora usług publicznych. 

C I/4 Bytom miastem zrównoważonego systemu transportowego i metropolitalnym 
węzłem komunikacyjnym. 

K15. Poprawa spójności i sprawności systemu komunikacyjnego (infrastruktury                  
i transportu zbiorowego) w układzie miasta i Aglomeracji Górnośląskiej. 
K16. Poprawa dostępności do transportu zbiorowego w aspekcie technicznym, 
organizacyjnym i fi nansowym. 
K17. Włączanie w lokalny system form transportu zrównoważonego (transport 
rowerowy i pieszy). 
K18. Włączanie miasta w ponadregionalne systemy komunikacji. 

II. Jakość środowiska przyrodniczego. 
C II/1 Bytom miastem rozwiązań zapewniających swym mieszkańcom bezpieczeństwo 
ekologiczne. 

rys. 9 - Ortofotomapa - Centrum i szerokie Śródmieście miasta Bytomia
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K19. Wspieranie relokalizacji uciążliwych działalności gospodarczych. 
K20. Energetyczna przebudowa miasta -wykorzystanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej. 
K21. Protechnologiczna przebudowa gospodarki wodno-ściekowej. 
K22. Wdrażanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów. 
K23. Wdrażanie technologii recyklingu odpadów - przygotowanie do ponownego 
użycia i przetwarzania odpadów. 
K24. Wykorzystanie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej do 
zarządzania obszarami problemowymi. 

 
C II/2 Bytom miastem o wysokim poziomie bioróżnorodności i georóżnorodności. 

K25. Ochrona i odnowa terenów zielonych w mieście oraz zwiększenie ich 
dostępności dla mieszkańców i ludności funkcjonalnej. 
K26. Przekształcanie terenów poprzemysłowych w tereny użyteczności publicznej 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
K27. Zapewnienie dobrego stanu/ potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. 

III. Prorozwojowa oferta spędzania czasu wolnego. 
C III/1 Bytom miastem sprzyjającym rozwijaniu talentów i zainteresowań oraz aktywnych 
form spędzania czasu wolnego. 

K28. Upowszechnianie kultury spędzania czasu wolnego. 
K29. Promocja miejskiej oferty atrakcji i wydarzeń. 
K30. Modernizacja i uzupełnianie infrastruktury spędzania czasu wolnego, w tym 
obiektów rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. 
K31. Intensyfi kacja i racjonalizacja wykorzystania infrastruktury kulturalnej                                   
i sportowo – rekreacyjnej. 
K32. Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych zwiększających 
dostępność mieszkańców do obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. 

C III/2 Bytom miastem o wyróżniającej pozycji kulturalnej opartej na podtrzymywaniu i 
eksponowaniu wielokulturowości swego dziedzictwa historycznego. 

K33. Powstrzymanie degradacji historycznych zasobów architektonicznych. 
K34. Wspieranie bytomskich środowisk twórczych. 
K35. Kreowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadlokalnym. 
K36. Wspieranie rozwoju działalności turystycznej. 

IV. Przedsiębiorczość i innowacyjność. 
C IV/1 Bytom miastem mieszkańców, których przedsiębiorczość i kwalifi kacje 
zawodowe napędzają rozwój lokalnej gospodarki. 

K37. Wzrost adaptacyjności pracowników do wymagań otwartego rynku pracy. 
K38. Wzrost zdolności pracodawców do wykorzystywania kwalifi kacji mieszkańców 
i nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. 
K39. Rozwój edukacji zawodowej i ustawicznej. 
K40. Wspieranie inicjatyw, w tym sektora ekonomii społecznej, w zakresie 
wprowadzania mieszkańców na rynek pracy. 
K41. Rozwój systemu wsparcia dla osób pracujących w zakresie opieki nad dziećmi 
oraz osobami niepełnosprawnymi i chorymi wymagającymi całodobowej opieki. 

C IV/2 Bytom miastem zdywersyfi kowanej działalności produkcyjnej i nowej gospodarki 
oraz miejscem świadczenia zaawansowanych usług. 

K42. Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

K43. Wykorzystanie dostępnych terenów poprzemysłowych pod nowe funkcje 
gospodarcze. 
K44. Budowanie sieci współpracy między jednostkami badawczymi a sektorem 
małych i średnich przedsiębiorstw w celu transferu innowacyjnych technologii do 
biznesu. 
K45. Wspieranie rozbudowy infrastruktury badawczej w uczelniach, jednostkach 
badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach w mieście 
K46. Wspieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach współpracy 
ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 
K47. Wspieranie powstawania nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw krajowych            
i zagranicznych wnoszących nowe technologie do bazy ekonomicznej miasta. 
K48. Wspieranie powstawania nowych miejsc pracy w e-biznesie i e-edukacji. 
K49. Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych opierających się na 
komercjalizacji wartości kulturalnych miasta i regionu. 
K50. Wspieranie rozwoju fi rm w sektorze otoczenia biznesu. 
K51. Budowanie infrastruktury informatycznej dla biznesu oraz ułatwień w ramach 
e-administracji. 
K52. Promocja miasta jako ośrodka innowacji poprzez wykorzystanie sukcesów 
bytomskiego środowiska medycznego. 

EFEKTY ROZWOJU ZNACZENIE DLA MIASTA I PODMIOTÓW LOKALNYCH
1. PRZEBUDOWA STRUKTURY 
GOSPODARCZEJ MIASTA

- nowe miejsca pracy, 
- stabilizacja ekonomiczna mieszkańców, 
- możliwości wykorzystywania kapitału ludzkiego miasta, 
- wzrost potencjału fi skalnego miasta, 
- stabilizacja sytuacji gospodarczej ze względu na nawiązanie do globalnych trendów 
rynkowych oraz zdywersyfi kowanie struktury gospodarczej; 

2. RADYKALNE PODNIESIENIE 
JAKOŚCI PRZESTRZENI MIASTA

- nowe sposoby zagospodarowania przestrzeni i nowe funkcje w przestrzeni, w tym m.in. 
miejsca chwilowego wypoczynku, zieleń oraz ciągi pieszo-rowerowe 
- przywrócenie wartości zabytkowej substancji miasta, 
- niekonwencjonalne zagospodarowanie terenów i obiektów, na których modernizację lub 
konserwację miasto nie posiada wystarczających środków, 
- wzmocnienie wizerunku Bytomia jako miasta przyjaznego, estetycznego, zadbanego, 
otwartego na mieszkańców; 

3. WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI 
BYTOMIA DLA PODMIOTÓW W 
OTOCZENIU

- uzupełnienie defi cytów lokalnych przez przyciąganie podmiotów i potencjałów z otoczenia, 
- przyciąganie do miasta podmiotów z otoczenia, które mogą przyczyniać się do pełniejszego 
wykorzystywania wyróżniających atutów inwestycyjnych, mieszkaniowych i kulturalnych 
Bytomia, 
- włączenie bytomskich podmiotów w ponadlokalne sieci współpracy, 
- wzmacnianie wizerunku Bytomia poprzez przyciąganie do miasta podmiotów o wysokiej 
renomie, a poprzez to promowanie miasta w różnych środowiskach, 
- stworzenie warunków i oferty rezydencjalnej dla przyciągnięcia nowych mieszkańców. 

rys. 10 - Ortofotomapa - Obszar ZNZGKWTabela 1. Preferowane efekty rozwoju w pierwszym horyzoncie wdrażania strategii 
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A1: 1_1 ANALIZY KONTEKSTU PRAWNO-URBANISTYCZNEGO

CO WYNIKA ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BYTOMIA?

LEGENDA

SYNTEZA
UKŁAD ZASADNICZEJ DLA FUNKCJONOWANIA 
MIASTA KOMUNIKACJI DROGOWEJ UKŁAD ROZWOJU TERENÓW USŁUGOWYCH

UKŁAD TERENÓW ZIELENI I REKREACJI 
WSZELAKIEGO TYPU

ŚRÓDMIEŚCIE

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ I W 
PRZEZNACZENIU TERENÓW

strefa osadniczo-administracyjna obszaru miejskiego SOA14 – 
Bytom Śródmieście Wschód: w granicach SOA14 wyodrębniono 
jedną strefę przestrzenno-funkcjonalną SPF-2 intensywnej 
urbanizacji miejskiej:

- główne kierunki rozwoju – zintegrowana z centrum wsch. 
dzielnica śródmiejska „miasto przemysłowe”: rehabilitacja, 
rewitalizacja, utrzymanie, porządkowanie i kontynuacja  
istniejących terenów zabudowy, utrzymanie wielofunkcyjnego 
charakteru terenów, rozwój zabudowy na zasadzie uzupełniania 
struktury urbanistycznej, silna integracja ze strefami  na 
kierunkach zachodnim i południowym.
- zachowanie i aktywizacja  istniejących zwartych i rozproszonych 
terenów zieleni oraz zieleni z dopuszczoną zabudową.

strefa SPF - 2 - tereny intensywnej urbanizacji miejskiej, tereny: 
dominacji zabudowy średniowysokiej, wskazanej intensywności 
zabudowy brutto od 0,60 do 2,00, dominacji funkcji mieszkaniowych 
wielorodzinnych zintegrowanych z usługami ogólnomiejskimi 

teren oznaczony symbolem 13.1.4/7U2:
- przeznaczenie dominujące – U2 – tereny zabudowy usług 
publicznych: nieruchomości i obiekty usług publicznych, w tym: 
oświata, nauka, kultura, administracja, służba zdrowia, służby 
publiczne, kult religijny, 
-przeznaczenie dopuszczone – U1 – tereny zabudowy 
usług komercyjnych: nieruchomości i obiekty: handlu, usług 

nieprodukcyjnych, gastronomii oraz hotele, motele, schroniska,
- przeznaczenie wskazane  Uk - kultura (zgodnie z docelową 
polityką zaspokajania potrzeb związanych z realizacją celów 
publicznych, wewnątrz terenu wskazuje się ww. planowane 
funkcje)

1) pod pojęciem przeznaczenia dominującego – należy rozumieć, iż określone z nazwy przeznaczenie terenu odnosi się do 
przeważającej powierzchni nieruchomości położonych w granicach każdego wyznaczonego grafi cznie na rysunku studium 
terenów. 
2) pod pojęciem przeznaczenia dopuszczonego – należy rozumieć zarówno: 

a) istniejące przeznaczenie i zagospodarowanie, w tym wymieniane i niewymieniane z nazwy przeznaczenia wewnątrz 
terenu, a także tereny zieleni, wskazane do zachowania lub dopuszczone do zmiany oraz przeznaczenia wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych, z zastrzeżeniem przeznaczeń niedopuszczonych,

b) nowe wymieniane z nazwy przeznaczenia dopuszczone w granicach terenu studium, nie kolidujące z 
przeznaczeniem dominującym, uzupełniające i wzbogacające przeznaczenie dominujące, z zastrzeżeniem, iż nie mogą 
stać się przeznaczeniem dominującym w granicach danego terenu.

3) pod pojęciem przeznaczenia wskazanego – należy rozumieć, iż dla konkretnych terenów określa się z nazwy istotne, 
wyszczególnione w par. 11, ust. 3, istniejące lub planowane przeznaczenia związane z realizacją celów publicznych miasta. 

4) ponadto w przyszłych planach miejscowych dopuszcza się wprowadzenie, w granicach wszystkich wyznaczonych w 
studium terenów, dodatkowego zagospodarowania przynależnego tym terenom, z zastrzeżeniem, iż nie naruszy to ładu 
przestrzennego. Przynależnym zagospodarowaniem terenów mogą być: 

a) istniejące lub planowane: drogi publiczne należące do drogowego układu obsługowego, kategorii zbiorczej, lokalnej 
i dojazdowej, drogi wewnętrzne, powierzchnie jezdne, postojowe, ścieżki piesze i rowerowe oraz inne tereny o 
utwardzonych nawierzchniach, zlokalizowane na terenie oraz rozwiązania nadziemne i podziemne, 
b) parkingi i garaże, w tym naziemne, podziemne i nadziemne realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w 
granicach terenu,
c) powierzchnie zieleni, w tym zieleń wysoka, średnia i niska,
d) zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe, 
e) cieki i oczka wodne,
f) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, mała architektura, akcenty architektoniczne, zadaszenia, pergole, tarasy,
g) budowle terenowe takie jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, place zabaw, urządzenia ogrodowe, elementy 
reklamowe wolnostojące i związane z obiektami budowlanymi,  
h) obiekty liniowe infrastruktury technicznej w tym sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu, wraz z 
zagwarantowaniem  do nich dostępności komunikacyjnej, 
i) lokale mieszkalne oraz lokale i pomieszczenia usługowe, związane z prawidłowym funkcjonowaniem przeznaczeń 
dominujących, równorzędnych i dopuszczonych,
z zastrzeżeniem, iż w przyszłych planach miejscowych wymienione przeznaczenia, funkcje oraz sposoby 
zagospodarowania i urządzenia terenu wymagają  jednoznacznego uściślenia. 

5) jeśli w studium dla konkretnego terenu określono przeznaczenie dominujące, przeznaczenia dopuszczone, a także 
przeznaczenia wskazane dla terenu, oznacza to, iż w przyszłych planach miejscowych, w granicach tego terenu, każde z 
tych przeznaczeń może występować w formie samodzielnej działki, w tym działki budowlanej

w studium zdefi niowano i zastosowano następujące wskaźniki urbanistyczne:
1) powierzchnia biologicznie czynna – PB – pod tym pojęciem należy rozumieć parametr określany jako % minimalny, 
będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych w granicach terenu studium, do 
 powierzchni terenu studium liczonej w granicach linii rozgraniczających dany teren, przemnożony przez 100%,

2) wysokość zabudowy – W – pod tym pojęciem należy 
rozumieć nieprzekraczalną wysokość, zgodną z przepisami 
prawa budowlanego i określoną jako budynki: niskie (N), 
średniowysokie (SW), wysokie (W) i wysokościowe (WS):
a) z dopuszczeniem w planach miejscowych lokalnych dominant, 
a także dla budynków technologicznych, innych wysokości,
b) z uwzględnieniem przepisów z zakresu zgłaszania i 
oznakowania przeszkód lotniczych dla obiektów i budowli o 
wysokości powyżej 50m nad poziomem terenu. 
 
- strefa ochrony historycznego krajobrazu zurbanizowanego:
- K2 – zespół  zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. 
Brzezińskiej, Siemianowickiej, Królowej Jadwigi
- obiekt wskazany do ochrony zapisami planów miejscowych

problematyka geologiczno-górnicza:
- w zasięgu byłego obszaru górniczego „Bytom”
- w zasięgu terenu górniczego Bytom Centrum
- obszar o średnim stopniu zagrożenia – tereny do zabudowy z 
koniecznością realizacji dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
w oparciu o obowiązującą ustawę prawo geologiczne i górnicze

INFORMACYJNE
GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BYTOM

USTALENIA STUDIUM
LIENIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY STUDIUM

/3.P3 SYMBOL TERENU STUDIUM

1.2.D1.KAD SYMBOL OBSZARU LINIOWEGO STUDIUM/ SYMBOL DROGI

SYMBOL PRZEZNACZENIA WEWNĄTRZ TERENU

STREFA POTENCJALNEGO ROZWOJU KOMUNIKACJI, W GRANICACH KTÓREJ STUDIUM 
DOPUSZCZA ROZBUDOWĘ DRÓG ISTNIEJĄCYHC, NOWE DROGI UKŁADÓW PODSTAWOWYCH 
I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ NOWE TERENY TRAS KOLEJOWYCH, DLA KTÓRYCH DECYZJA O 
LOKALIZACJI I WYTYCZENIU POWINNA NASTĘPOWAĆ NA ETAPIE PLANU MIEJSCOWEGO.

STREFA POTENCJALNEGO ROZWOJU USŁUG I PRODUKCJI, W GRANICACH KTÓREJ STUDIUM 
DOPUSZCZA WPROWADZENIE NOWYCH PRZEZNACZEŃ NA ETAPIE PLANU MIEJSCOWEGO 
POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ Z PODSTAWOWEGO LUB 
UZUPEŁNIAJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO.

ISTNIEJĄCE KIERUNKI DOMINACJI RUCHU PIESZEGO

PROPONOWANE KIERUNKI DOMINACJI RUCHU PIESZEGO

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE KIERUNKI PRZEJAZDY I WIADUKTY

GRANICE STREF OSADNICZO - ADMINISTRACYJNYCH SOA

PRZEZNACZENIE WIODĄCE TERENÓW

TE
R

EN
Y 

KO
M

U
N

IK
AC

JI

TERENY DRÓG

AUTOSTRADA A1 KDA

DROGI GŁÓWNE PRZYSPIESZONE KDGP

DROGI GŁÓWNE KDG

DROGI ZBIORCZE KDZ

DROGI LOKALNE KDL

DROGI DOJAZDOWE KDD

TERENY KOLEJOWE
TERENY KOLEJOWE TK

TERENY KOLEI WĄSKOTOROWEJ TW

TE
R

EN
Y 

ZA
BU

D
O

W
Y

USŁUG

TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ S1

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I NISKIEJ INTENSYWNOŚCI M1

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ M2

TERENY ZABUDOWY USŁUG KOMERCYJNYCH U1

TERENY ZABUDOWY USŁUG PUBLICZNYCH U2

TERENY ZABUDOWY OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY 
POWYŻEJ 2000M2 U3

TERENY ZABUDOWY WYSTAWIENNICZEJ U4

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWO-TECHNICZNEJ U5

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWO-KOMUNIKACYJNEJ U6

PRODUKCJI

TERENY ZABUDOWY PRZEMYSŁOWEJ P1

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ P2

TERENY POPRZEMYSŁOWE P3

TERENY TECHNOLOGICZNE P4

INFRASTRUKTURY TERENY ZABYDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SKŁADOWISK ODPADÓW T1

ZIELENI

TERENY CMENTARZY Z1

TERENY PARKÓW Z2

TERENY SPORTU I REKREACJI Z4

TERENY REKREACJI I WYPOCZYNKI Z5

TE
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EN
Y 

C
H
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O

N
IO
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E 
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ZE

D
 

ZA
BU

D
O

W
Ą

ZIELENI

TERENY LASÓW L1

TERENY ZIELENI POZOSTAŁEJ Z3

TERENY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH Z6
TE

R
EN

Y
PO

ZO
ST

AŁ
E WODY TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH W1

TERENY ZAMKNIĘTE TERENY ZAMKNIĘTE TZ

rys. 11 - Schemat przestrzenno-funkcjonalny miasta Bytomia
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rys. 12 - Rysunek nr IIB. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bytomia, przyjęte uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. z późniejszymi zmianami z lat: 2013,20172018r., 
   zatytułowany Kierunki Zmian w Strukturze Przestrzennej i w Przeznaczeniu Terenów, wyrys obszarów Centrum, szerokiego Śródmieścia oraz Dzielnicy Rozbark - wraz z legendą
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A1: 1_1 ANALIZY KONTEKSTU PRAWNO-URBANISTYCZNEGO

CO WYNIKA Z "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+"?

 Przeprowadzona na podstawie wyciągu 
z "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 
2020+"  analiza skupiła się na dwu celach. 
Pierwszym było określenie rozłożenia w 
przestrzeni miasta planowanych działań 
rewitalizacyjnych o podobnej do ZNZGKW 
skali i możliwej funkcji. Zgrupowano działania 
w zespołach blokujących zadania socjalne, 
kulturalne, rekreacyjne lub inwestycyjne. 
Stwierdzono obecność czterech punktów o 
znaczeniu ponadlokalnym lub okołomiejskim 
zlokalizowanych w dzielnicach Szombierki, 
Karb, Miechowice. 

 Drugim celem było zidentyfi kowanie 
działań rewitalizacyjnych planowanych w 
dzielnicy Rozbark i wskazanych dla terenu 
ZNZGKW. Stwierdzono, że przedmiotowy teren 
grupuje największą ich liczbę. O ile działania 
wskazane do realizacji w przestrzeni dzielnicy 
związane są z interwencjami inwestycyjno-
infrastrukturalnymi (przebudowy budynków, 
budowa ciągów pieszych i rowerowych, terenów 
rekreacyjnych) to działania na terenie ZNZGKW 
mają w przewarzającej większości charakter 
interwencji społecznych skierowanych do 
mieszkańców dzielnicy.

INTERWENCJA SPOŁECZNA

Krystyna - Opiekunka 21
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Punktu Żłobek Krystyna

Aktywizacja i integracja 43
Przedmiotem projektu są działania obejmujące: nawiązanie współpracy z jednostkami 
pomocy społecznej i udostępnienie infrastruktury pola golfowego, organizacja 
akademii golfowej dla dzieci w formie zajęć pozalekcyjnych lub w formie półkolonii, 
działania aktywizacyjne skierowane do osób starszych, współpraca z istniejącymi 
podmiotami reintegracyjnymi, tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ, udostępnienie i wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury pola golfowego na cele aktywizacji ruchowej, działania 
związane z aktywizacją i ożywieniem społecznym wśród dzieci i młodzieży z 
obszarów objętych rewitalizacją, które pozwolą na poprawę ich sprawności fi zycznej, 
realizacja programu integracji zawodowej mającego na celu przywrócenie osób 
wykluczonych na rynek pracy, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości 
zatrudnienia, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się organizację treningów 
kompetencji i umiejętności społecznych czy poradnictwa specjalistycznego.

Centrala Bytom (Fab LAB) 44
Przedmiotem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości w kierunku 
samozatrudnienia i rozwoju kreatywnych mikroprzedsiębiorstw (m.in. poprzez 
organizację warsztatów/kursów rzemiosła i rękodzieła w ramach budowania marki 
Manufaktura Bytom, działania z pogranicza FabLab, działania w kierunku tworzenia 
małych lokalnych fi rm), a także wspieranie integracji społecznej poprzez animację 
społeczno-kulturalna i działania edukacyjne.

Klub Integracji Społecznej 45
Przedmiotem projektu jest utworzenie ośrodka umożliwiającego nabycie nowych 
kwalifi kacji zawodowych, punktu doradztwa zawodowego dla młodzieży i osób 
dorosłych, punktu praktyk dla młodzieży i dorosłych, punktu prawnego, punktu 
poradnictwa psychologicznego. W ramach punktu doradztwa zawodowego będą 
prowadzone  warsztaty, których celem jest zdobycie atrakcyjnego zawodu.

Krystyna - Integracja 46
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Integracyjnego Ośrodka Aktywności 
KRYSTYNA.

LEGENDA
DZIAŁANIA O ZASIĘGU PONADLOKALNYM, 
OGÓLNOMIEJSKIM, 
LOKALNYM, PUNKTOWYM

DZIAŁANIA SOCJALNE

DZIAŁANIA KULTURALNE

DZIAŁA REKREACYJNE

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

124 
PRZYGOTOWANIE TERENU
INWESTYCYJNEGO DLA USUG I PRZEMYSU

92 
REWALORYZACA ZESPOU PAŁACOWEGO
NA FUNKCJE KULTURY

121 
KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA EC 
SZOMBIERKI - GENERATORIA -
INNOWACYJNY PARK MUZYCZNY

122 
REWITALIZACJA TERENÓW 
POPRZEMYSŁOWYCH NA TERENY 
REKREACJI

43
AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

21
KRYSTYNA - OPIEKUNKA

46
KRYSTYNA - INTEGRACJA

70
KRYSTYNA - USŁUGOWA

73
KRYSTYNA - PRZEDSZKOLNA

77
KRYSTYNA - ROZWOJOWA

127
MAKERSPACE - FABLAB KRYSTYNA 

49
CENTRUM AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW BYTOMIA 

120 
KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA
BUDYNKÓW I SKWERU ZIELENI

44 
CENTRALA BYTOM (FAB LAB)

49 
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA 
BUDYNKU NAPOTRZEBY CENTRUM 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

119 
REWITALIZACJA ZESPOŁU DAWNEJ
KOPALNI „ROZBARK”

45,68 
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

rys. 13 

rys. 14 - Lokalizacja w skali miasta działań wg Gminnego Programu Rewitalizacji – Bytom 2020+  
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Centrum Aktywizacji Mieszkańców Bytomia 49
Przedmiotem projektu jest utworzenie: 
a) Klubu Środowiskowego dla dzieci ,,Czas na kolor!” mającego na celu podjęcie 
wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji 
socjalnej działalności z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. 
b) Klubu Aktywności Rozmaitych dla młodzieży ,,Arka Młodych” mającego na 
celu wypracowanie i wdrożenie na terenie Bytomia nowego modelu współpracy 
trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej, a przedsiębiorcami, 
służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat 
zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
c) Centrum Aktywizacji Społecznej dla dorosłych mającego na celu świadczenie 
kompleksowych, zintegrowanych usług dla mieszkańców Bytomia z zakresu integracji 
społecznej, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz animacji społecznej. 
d) Edukacyjnego Escape Room „Fake Free” mającego na celu prowadzenie edukacji 
nieformalnej z zakresu profi laktyki uzależnień od alkoholu z wykorzystaniem 
innowacyjnej metody zabawy 
e) Biura Bytomskiego Wolontariatu.

Klub Integracji Społecznej 68
Przedmiotem projektu jest utworzenie punktu wsparcia dziennego dla dzieci                                       
i młodzieży (świetlica środowiskowa - opieka krótkoterminowa), utworzenie akademii 
seniora - aktywizację osób starszych poprzez zaangażowanie ich do działania (zajęcia 
przy komputerze, fl orystyka, wolontariat, gimnastyka, akcje społeczne itd.), utworzenie 
punktu psychologiczno-pedagogicznego. Ogólne założenie projektu polega na 
udzieleniu kompleksowej wieloetapowej pomocy rodzinom. 

Krystyna - Usługowa 70
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Świetlicy KRYSTYNA oraz Usług 
Opiekuńczych KRYSTYNA.

Krystyna - Przedszkolna 73
Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka Przedszkolnego KRYSTYNA.

Krystyna - Rozwojowa 77
Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka Oświatowego KRYSTYNA.

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA

Rewaloryzacja zespołu pałacowego na funkcje kultury 92
Przedmiotem projektu są prace przy zabytkowym zespole pałacowo-parkowym Thiele-
Wincklerów obejmujące odtworzenie budynku historycznego z pomieszczeniami na 
funkcje kulturalne, zagospodarowanie terenu wokół budynku (założenie parkowe), 
montaż elementów małej architektury, odtworzenie i zachowanie materialnego 
dziedzictwa kulturowego zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. 

Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby Centrum Integracji Społecznej 104
Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku po byłej przychodzi na potrzeby CIS - 
dostosowanie istniejących pomieszczeń na pracownie gastronomiczną ze stołówką, 
fryzjerską, krawiecko-rękodzielniczą, komputerową, sale wielofunkcyjne.

Rewitalizacja zespołu dawnej kopalni „Rozbark” 119
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynków po byłej KWK Rozbark wraz z 
przyległym terenem. W obiektach powstanie centrum sportów wspinaczkowych                            
i siłowych oraz usług społecznych. 

Kompleksowa rewitalizacja budynków i skweru zieleni 120
Przedmiotem projektu jest przystosowanie budynków oraz skweru zieleni do 
funkcjonowania kompleksu obejmującego: przedszkole i żłobek z ogrodem, mini zoo                                 
i ogródkiem edukacyjnym, klub seniora z siedzibą uniwersytetu trzeciego wieku wraz               
z klubo-kawiarnią, Poradnię zdrowia psychicznego wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, 
współuzależnień i profi laktyki, inkubator przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na 
świadczenie usług dla osób starszych, strefy zieleni.  

Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu 
GENERATORA - Innowacyjnego Parku Muzycznego 121
Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja całej infrastruktury Elektrociepłowni 
Szombierki. Rewitalizacja ma nadać obiektom nowe funkcje: edukacyjną, kulturalną, 
turystyczną i komercyjną. W obiektach mają powstać: innowacyjny park muzyczny, 
innowacyjna infrastruktura 3D, sale koncertowe, studia nagrań, sale prób, muzyczna 
Galeria Sław, medioteka, hotel i restauracja. 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na tereny rekreacji 122
Przedmiotem projektu jest przyrodnicze zagospodarowanie terenu z zachowaniem 
zieleni istniejącej. Projekt realizowany będzie na obszarze ok. 30 ha na pograniczu 
południowych dzielnic Bytomia, na obszarze poprzemysłowym.  Założono urządzenie 
ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej: ścieżek rowerowych, urządzeń rekreacji 
typu siłownia na naturalnym podłożu oraz boisk trawiastych. 

Przygotowanie terenu inwestycyjnego dla usług i przemysłu 124
Przedmiotem projektu będzie przygotowanie terenu pod działalności: produkcyjną                   
i usługową. W ramach prac zaplanowano mikroniwelację, skomunikowanie i uzbrojenie 
terenu.

Makerspace - FabLab KRYSTYNA  127
Przedmiotem projektu są roboty budowlane w zabytkowej wieży wyciągowej Szybu 
Krystyna dawnej KWK Szombierki wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 
Powyższe prace są ściśle powiązane z działaniami zaplanowanymi w obiekcie 
przez Fajną Spółdzielnię Socjalną i przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym 
zjawiskom w sferze społecznej (działania fi nansowane w ramach EFS). 

rys. 15 - Widok z lotu ptaka na panoramę miasta od             
strony pn.-zach., rejon ul. Jana Kochanowskiego
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INTERWENCJA SPOŁECZNA

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Aktywne Zatrudnienie 8
Przedmiotem projektu jest uruchomienie warsztatów specjalistycznych z opcją 
wynajmu dla działalności gospodarczej.

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Promocja zatrudnienia 16
Przedmiotem projektu jest uruchomienie preinkubacji indywidualnych działalności 
gospodarczych na terenie Pre-inkubatora ROZBANA

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Outplacement 19
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Punktu Outplacement ROZBANA

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Opiekunka 22
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Punktu Żłobek ROZBANA

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Integracja 47
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Integracyjnego Ośrodka Aktywności 
ROZBANA

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Rozwojowa 78
Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka Oświatowego ROZBANA.

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Przedszkolna 74
Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka Przedszkolnego ROZBANA.

Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Usługowa 71
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Świetlicy ROZBANA oraz Usług Opiekuńczych 
ROZBANA

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA

Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości 
zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia 81
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków, a także 
wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych 
i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) 105
Przedmiotem projektu są roboty budowlane w zdegradowanych budynkach na 
potrzeby utworzenia CUS-ów oraz lokali socjalnych w powiązaniu z procesem 
aktywizacji społeczno-zawodowej mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej 107
Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji miasta Bytomia poprzez 
utworzenie Centrum Integracji Aktywnej wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia w kompleksie po byłych warsztatach naprawczych kolei wąskotorowe

Rewitalizacja podobszarów przebudowa zdegradowanych budynków 109
Przedmiotem projektu będą roboty budowlane w zdegradowanych budynkach                              

rys. 16

rys. 18

rys. 21rys. 20

rys. 17

rys. 19
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i obiektach poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem 
przestrzeni miejskich                          i przyległego otoczenia, 
zagospodarowanie terenu osiedla wraz z wyposażeniem go 
w odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą budownictwu 
mieszkaniowemu. 

Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla 
mieszkańców Rozbarku 110
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznych i 
podwórek                                  w dzielnicy Rozbark obejmujące: 
zagospodarowanie terenu i budowę placów zabaw i terenów 
rekreacyjno-sportowych, budowę promenady przebiegającej 
przez całą dzielnicę, przebudowę Pl.Barbary (budowę „Rynku”), 
budowę ściany wspinaczkowej będącej jednocześnie zapleczem 
dla artystów, budowę fontanny, wyłączenie z ruchu i przekształcenie 
w deptak ul.Kingi i ul.Jaronia, zagospodarowanie terenów po 
wyburzonych budynkach jako tematyczne place zabaw oraz 
ogródki kwiatowo-warzywne, wykonanie i zamontowanie tablic 
historycznych wzdłuż promenady. 

Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym 
zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu 117
Przedmiotem projektu są roboty budowlane obejmujące adaptację 
zespołu budynków oraz zagospodarowanie przyległego terenu na 
potrzeby realizacji: programów aktywizacji społeczno-zawodowej 
oraz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w zaadoptowanej przestrzeni hali, tworzenia podmiotów ekonomii 
społecznej przez aktywizowane osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym oraz usług w ramach ekonomii społecznej, 
Bytomskiego Inkubatora Społecznego ROZBANA, aktywizacji 
kapitału społeczno-kulturalnego „starego Rozbarku”, oraz 
stworzenie unikatowej przestrzeni treningowo-scenicznej pod 
działania warsztatowe; rekreacji i rozrywki. 

110 
WYBURZENIA

81
TERMOMODERNIZACJA ORAZ ZMIANA
SYSTEMÓW OGRZEWANIA
NIERUCHOMOŚCI

101
MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH CELEM ADAPTACJI 
NA LOKALE SOCJALNE

109
REWITALIZACJA PODOBSZARÓW PRZEBUDOWA
ZDEGRADOWANYCH BUDYNKÓW

110
PLAC ZABAW

PROJEKTOWANE TRASY ROWEROWE

PLANOWANE TRASY ROWEROWE

105
UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ LOKALI 
SOCJALNYCH, WSPOMAGANYCH I CHRONIONYCH

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE

117
REWITALIZACJA OBIEKTÓW

16
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- PROMOCJA ZATRUDNIENIA

19
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- OUTPLANEMENT

74
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- PRZEDSZKOLNA

107
CENTRUM INTEGRACJI AKTYWNEJ

08
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- AKTYWNE ZATRUDNIENIE

22
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- OPIEKUNKA

47
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- INTEGRACJA

71
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- USŁUGOWA

78
BYTOMSKI INKUBATOR SPOŁECZNY ROZBANA 
- ROZWOJOWA

rys. 22 rys. 23  – Lokalizacja w skali części dzielnicy Rozbark  miasta działań o charakterze rewitalizacyjnym wg "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A1: 1_1 ANALIZY KONTEKSTU PRAWNO-URBANISTYCZNEGO

CO WYNIKA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

 Na podstawie wypisu i wyrysu z obowiązującego Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego zidentyfi kowano działania 
przestrzenne mogące wpływać korzystnie lub negatywnie na realizację i 
funkcjonowanie rewitalizowanych ZNZGKW.  MPZP w obszarze dzielnicy 
wprowadza wiele rozwiązań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji 
(sieć połączeń pieszych i rowerowych, przestrzeni rekreacyjnych i 
zielonych).  Spójność obu dokumentów pozwala na płynniejszą i szybszą 
realizację poszczególnych działań rewitalizacyjnych. 
 Dla przedmiotowego terenu Plan wskazuje, jako podstawowe, 
funkcje usług sportu. Jako dopuszczalne wskazano usługi kultury (w 
Studium wskazane jako podstawowe przeznaczenie), a także usługi 
gastronomi, handlu, administracji. Plan dopuszcza jednak przyjęcie, 
jako wiodącej, jednej z funkcji przeznaczenia dopuszczalnego wskazując 
możliwość wymienności. 
 Wskazano także zakaz zabudowy przedmiotowego terenu a dla 
wskazanych do ochrony obiektów nakaz zachowania elewacji i detali o 
charakterze zabytkowym – zakaz realizacji termomodernizacji od zewnątrz.

§17.1. 4) granice strefy B2 częściowej ochrony układu urbanistycznego 
obejmującej zespół historyzujących kamienic z pojedynczymi 
przykładami secesji i modernizmu oraz zabytkowy zespół warsztatów 
kolejowych przy ulicy Brzezińskiej ;
7) ochronę szpalerów drzew przy ulicach: Kochanowskiego, 
Szczęść Boże, Konopnickiej, Brzezińskiej, Św. Kingi, 
Rodziewiczówny, Królowej Jadwigi, Miętkiewicza, Jaronia, przy 
Placu św. Barbary.

§18.1.Ustala się ochronę :
1) budynków o charakterze zabytkowym, w tym tradycyjnych, 
poprzez ochronę elewacji frontowych budynków wraz z detalami 
architektonicznymi oraz zabytkowymi elementami wystroju wnętrz 
i elewacji, w tym stolarki drzwiowej i okiennej, bram, ślusarki, 
sztukaterii, dekoracji ceramicznych, pieców, schodów, balustrad, 
ogrodzeń i innych detali będących składnikami architektonicznych 
walorów obiektów;
2. Dla obiektów o charakterze zabytkowym wymienionych w ust.1 
pkt 1): 1) wprowadza się zakaz ocieplania budynków jeśli zabiegi 
techniczne z tym związane zniszczyłyby elementy o których mowa 
18 ust. 1 pkt 1); 
2) dopuszcza się :
a) zmianę sposobu użytkowania obiektów z uwzględnieniem innych 
ustaleń planu ; 
b) zmianę elewacji innych niż frontowa z zachowaniem w miarę 
możliwości elementów, o których mowa § 18 ust. 1 pkt 1); c) zmianę 
konstrukcji dachu z zachowaniem kąta nachylenia połaci dachowych 
jak w stanie istniejącym budynku; 
d) realizację okien połaciowych; 
e) wyburzenie obiektu jeśli jest to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa lub ze względu na stan techniczny obiektów; 
f) zmianę pokrycia dachowego z użyciem materiału o podobnym 
wyglądzie i kolorze do materiału oryginalnego.
5. Przed wyburzeniem obiektu o charakterze zabytkowym należy go
zdokumentować a na jego miejscu może być zrealizowany wyłącznie 
budynek nawiązujący do istniejącej zabudowy o charakterze 
zabytkowym i zbliżonym wyglądzie elewacji frontowej do wybranego 
budynku o charakterze zabytkowym zlokalizowanego w pierzei tej 
samej ulicy, chyba że inne ustalenia planu stanowią inaczej.
6. Przed modernizacją, przebudową lub ewentualnym wyburzeniem 
obiektów o charakterze zabytkowym oraz ich odtworzeniem lub 
wymianą, ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii miejskich 
służb ochrony zabytków oraz gminnej komisji urbanistyczno 
architektonicznej

§20 Dla terenów znajdujących się w granicach stref częściowej 
ochrony konserwatorskiej B1, B 2 i B3:

1)ustala się :
a) ochronę zachowanych fragmentów układu urbanistycznego, w tym 
układu ulic i placów, zieleni komponowanej z udziałem starodrzewu 
oraz szpalerów drzew przy ulicach ;

b) adaptację, modernizację i rewaloryzację obiektów i budynków o 
charakterze zabytkowym ;
c) uzupełnienie niedokończonych lub zdekompletowanych 
wyburzeniami pierzei ulic nową zabudową realizowaną w nawiązaniu 
do istniejącej zabudowy o zdokumentować a na jego miejscu może 
być zrealizowany wyłącznie budynek nawiązujący do istniejącej 
zabudowy o charakterze zabytkowym i zbliżonym wyglądzie elewacji 
frontowej do wybranego budynku o charakterze zabytkowym 
zlokalizowanego w pierzei tej samej ulicy, chyba że inne ustalenia 
planu stanowią inaczej.
6. Przed modernizacją, przebudową lub ewentualnym wyburzeniem 
obiektów o charakterze zabytkowym oraz ich odtworzeniem lub 
wymianą, ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii miejskich 
służb ochrony zabytków oraz gminnej komisji urbanistyczno 
architektonicznej.

§20 Dla terenów znajdujących się w granicach stref częściowej 
ochrony konserwatorskiej B1, B 2 i B3:

1)ustala się :
a) ochronę zachowanych fragmentów układu urbanistycznego, w tym 
układu ulic i placów, zieleni komponowanej z udziałem starodrzewu 
oraz szpalerów drzew przy ulicach ;
b) adaptację, modernizację i rewaloryzację obiektów i budynków o 
charakterze  zabytkowym ;
c) uzupełnienie niedokończonych lub zdekompletowanych 
wyburzeniami pierzei ulic nową zabudową realizowaną w nawiązaniu 
do istniejącej zabudowy o charakterze zabytkowym zlokalizowanej w 
tej samej strefi e ochrony konserwatorskiej ;

2) dopuszcza się :
a) zmianę sposobu użytkowania terenów i obiektów, w tym budynków 
o charakterze zabytkowym z uwzględnieniem ustaleń, warunków i 
parametrów określonych w niniejszym planie w rozdziale 13 uchwały

§30. 2) ustala się budowę przedłużenia ulicy Brzezińskiej klasy 
technicznej L oznaczonej symbolem KDL3 i KDL4 wiaduktem nad 
Aleją Jana Pawła II w celu jej połączenia poza obszarem objętym 
planem z ulicą Kamieńską oraz ulicą Roździeńskiego w Piekarach 
Śląskich

§33. 1) ścieżkę rowerową należy realizować :
a) z pasem rozdzielczym o szerokości nie mniej niż 1,5 m od
przylegającego chodnika ;
b) jako ścieżkę utwardzoną, dwukierunkową o szerokości w liniach
rozgraniczających nie mniej niż 2,5 m ;
2) ścieżkę pieszą należy realizować :
a) z pasem rozdzielczym od ścieżki rowerowej nie mniej niż 1,5 m ;
b) jako ścieżkę utwardzoną o szerokości nie mniej niż 2 m.

§34. 1.6) dla pozostałych terenów usług, nie wymienionych wyżej - 
1 miejsce postojowe dla 4 zatrudnionych i 1 miejsce postojowe 10 
użytkowników jednoczesnych 

rys. 24 - "Rysunek Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego fragmentu 
   Obszatu Rozbark", wyrys rejonu Zakładów Naprawczych Zabytkowych Górnośląskich 
   Kolei Wąskotorowych, Uchwała nr LIV/786/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25  
   listopada 2009r.  
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§37.  Na terenach objętych planem dopuszcza się do czasu realizacji
zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu następujące 
tymczasowe sposoby urządzania i użytkowania terenu:
1) w sposób dotychczasowy;
2) jako zieleń urządzona z wykluczeniem nasadzeń drzew, z dopuszczeniem 
nasadzeń krzewów ozdobnych;
3) jako parkingi z wyłączeniem parkingów strzeżonych;
4) jako boiska sportowe;
5) jako place zabaw dla dzieci i młodzieży.

§42.  Ustala się zakaz zabudowy :
1) dla terenów oznaczonych symbolami: ZP, ZP,US, ZI, ZP, KDX, ZD, US, 
chyba, że inne ustalenia planu stanowią inaczej

§85  Dla terenu oznaczonego w planie symbolem US2 ustala się :
1.Przeznaczenie terenu

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług sportu;
2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi kultury, gastronomii, usługi
socjalne i administracyjne, usługi handlu, usługi hotelowe i sieci i
urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne,
zieleń urządzona;
3) dopuszcza się wymienność przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego.

2.Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zachowuje się istniejące budynki przemysłowe z możliwością ich
modernizacji, przebudowy lub wymiany obiektów, dla celów
wynikających z przeznaczenia terenu z zachowaniem warunków
ochrony obiektów o charakterze zabytkowym, określonych w §18
uchwały;
2) zakazuje się zmiany elewacji budynków o charakterze zabytkowym w
zakresie materiału i dekoracji ścian, wielkości i rozmieszczenia otworów
okiennych i drzwiowych;
3) przy kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu, należy:

a) uwzględnić warunki określone dla strefy B2 - częściowej ochrony
konserwatorskiej w §20 i 21 uchwały chyba, że inne ustalenia planu 
stanowią inaczej;
b) zapewnić ilość miejsc postojowych określonych dla różnych 
rodzajów zabudowy w §34 uchwały;
c) przy realizacji infrastruktury technicznej, należy uwzględnić 
ustalenia §35 i 36 uchwały ;
d) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania należy 
realizować zgodnie z ustaleniami §37 uchwały;

4) zakazuje się lokalizacji garaży za wyjątkiem garaży wielopoziomowych,
podziemnych lub wbudowanych;
5) zakazuje się zabudowy w granicy działki, za wyjątkiem granicy z ul.
Brzezińską oznaczoną w planie symbolem KDL4;.
6) przy granicy z terenami sąsiednimi, oznaczonymi symbolem MN5, 
MW5 I ZP2, należy zrealizować pas zieleni izolacyjnej o szerokości nie 
mniejszej niż 5 m.

3.Ustala się następujące wskaźniki i parametry zabudowy:
1) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 60%

powierzchni terenu;
2) udział powierzchni biologicznie czynnych - nie mniej niż 20 %
powierzchni terenu;
3) wysokość zabudowy - nie więcej niż 12 m;
4) gabaryty nowych obiektów w tym geometria dachu - projektowane
indywidualnie w dostosowaniu do funkcji obiektu z wyłączeniem
stosowania dachów dwuspadowych o nachyleniu połaci dachowych o
spadku większym niż 30% ;
5) w elewacjach projektowanych obiektów należy zastosować okładzinę
ceglaną na co najmniej 15 % powierzchni. 
6) przy granicy z terenami sąsiednimi, oznaczonymi symbolem MN5, 
MW5 I ZP2, należy zrealizować pas zieleni izolacyjnej o szerokości nie
mniejszej niż 5 m.

LEGENDA / rys. 26

STREFA -A 

STREFA - B

OBIETY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

OCHRONA PLANISTYCZNA OBIEKTÓW

LEGENDA / rys. 25

DROGI

DEPTAKI, CIAGI PIESZE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

TERENY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE

PRZESTRZENIE POZYTYWNE

PRZESTRZENIE NEGATYWNE, BLOKADY 
PRZESTRZENNE

BLOKADY LINIOWE

MAŁA ARCHITEKTURA

rys. 25 - Synteza MPZT - Zagodpodarowanie Terenu

rys. 26 - Synteza MPZT - Ochrona Konserwatorska
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TRADYCJA I TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

TRADYCJA MIEJSCA

 Analizowany obszar stanowi styk dwóch jednostek 
przestrzenno-funkcjonalnych: Pogoda i Rozbark-Witczaka, które są 
integralną częścią bytomskiej dzielnicy Rozbark. Granica pomiędzy 
ww. jednostkami jest rozmyta i wyznacza ją umownie rejon ulicy 
Brzezińskiej. Dla części mieszkańców określenie Pogoda ma węższe 
znaczenie i obejmuje jedynie rejon skrzyżowania ulicy Siemianowickiej 
i Stanisław Witczaka. 

 Na północ od ulicy Brzezińskiej funkcjonuje rejon o zwyczajowej 
nazwie „plac (Świętej) Barbary”, która odnosi się do Placu Świętej 
Barbary oraz wychodzących z niej ulic na odległość nie dłuższą 
niż 300 m (Marii Rodziewiczówny, Brzezińska, Marii Konopnickiej, 
Piotra Miętkiewicza, Jana Kochanowskiego. Istnieją także nazwy: 
„przy Rosbance” (wzdłuż ul. Jana Kochanowskiego), „przy Szynolu” 
(wzdłuż ul. Jana Kochanowskiego od Siemianowickiej do Brzezińskiej 
i w rejonie skrzyżowania Brzezińska – Jana Kochanowskiego. Dla 
niektórych osób określenie: Rosbanka dotyczy także Zakładów 

Naprawczych (3 osoby spośród 40 zapytanych). 
 
 Zakłady naprawcze stanowią nadal dominantę przestrzenną 
dzielnicy. Niemniej z uwagi, iż stanowią w znacznym stopniu 
funkcjonalny brownfi eld ich rola w oddziaływaniu na organizację życia 
społeczno-ekonomicznego jest niemal nieistotna. W rozmowach z 
mieszkańcami uwidacznia się sentyment do tego miejsca na zasadzie: 
„kiedyś to tu było”, „kiedyś to coś znaczyło”, a także indywidualne 
wspomnienia i doświadczenia. W zasadzie, poza dwiema młodymi 
osobami wszyscy pytani wiedzieli jakie funkcje pełniły zlikwidowane 
zakłady naprawcze. Samoświadomość lokalną ocenić należy wysoko. 
Niemniej jest to świadomość miejsca, które „przeszło do historii; „już 
się nie wróci”. 

 Teren zakładu stanowi ważny punkt na mapie dziedzictwa 
myśli technicznej w Bytomiu, ale zdecydowanie dla osób z wyższym 
wykształceniem oraz lokalnych liderów. Miejsce to ma także szczególne 
znaczenie w istniejącej tradycji kontynuacji transportu szynowego 
wąskotorowego w Bytomiu, jednak niepomiernie mniejsze, niż tereny 

Analizowany rejon zlokalizowany 
jest w Bytomiu w dzielnicy 

Rozbark, pomiędzy subjednostkami 
Rozbark-Witczaka i Pogoda. 

Obszar obejmuje rejon dawnych 
Zakładów Naprawczych Kolei 

Wąskotorowych wraz z terenem 
przyległym ograniczonym ulicami 

Stanisława Witczaka (W), aleja 
Jana Pawła II (E), Feliksa Musialika 
(N), Siemianowicka (S). Zabudowa 

zdecydowanie wysoka. Udział 
budynków niskich mały. Zabudowa 

w większości zwarta. W części 
południowej (rejon ulicy Królowej 

Jadwigi) dominantę stanowi                                                                               
6 budynków 11-kondygnacyjnych. 

Na omawianym obszarze 
zlokalizowane są liczne pustostany 

oraz parcele po wyburzonych 
budynkach. Część wschodnią 

zajmuje teren zielony o nazwie 
własnej Szynol oraz teren dawnych 

zakładów naprawczych kolei 
wąskotorowych. W rejonie al. 

Jana Pawła II istnieją uprawiane 
grunty orne oraz liczne tereny 

funkcjonalnie dereliktowe o 
charakterze greenfi elds. W tej 

części dzielnicy zlokalizowany jest 
także ogród działkowy. 
Rejon ten ma charakter 

zdecydowanie mieszkaniowy w 
relacji: miejsce zamieszkania 
– miejsce pracy. W strukturze 

gospodarczej przeważa 
zdecydowanie handel detaliczny, 

nieliczne punkty usługowe                                
o charakterze endogenicznym. 

Instytucja o charakterze wybitnie 
egzogenicznym jest drukarnia 
przy ul Jana Kochanowskiego. 
Koncentracja usług i handlu w 

rejonie ulic: Stanisława Witczaka, 
Siemianowickiej, Brzezińskiej. 
W przestrzeni analizowanego 

rejonu uwagę zwracają lokale, w 
których zaprzestano działalności 
gospodarczej a znajdujące się w 

parterach budynków.

rys. 27 
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zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

kolejowe administrowane przez Górnośląskie Stowarzyszenie Kolei 
Wąskotorowych, a zlokalizowane w Karbiu. Teren analizowanego 
zakładu traktowany jest drugorzędnie w kontekście wspomnianej 
siedziby GSKW. Jednocześnie miejsce to stanowi jedną z ikon dla 
pasjonatów i osób zajmujących się tradycjami kolejowymi Górnego 
Śląska. Uwagę zwraca opinia: trwania tego obiektu w cieniu innych 
funkcjonujących atrakcji i obiektów kulturowych miasta. Wiedzę na 
temat aktualnych funkcji tego miejsca (chociaż nie zawsze pełną) ma 
nie więcej niż 30% mieszkańców dzielnicy (odpowiedzi: coś tam jest, 
parking, magazyn, złomowisko, fi rma); zdecydowana większość z 
nich zamieszkuje w otoczeniu tego obiektu (głównie ulice Brzezińska 
i Jana Kochanowskiego).

 Tradycje kolejowe tego miejsca podtrzymywane są 
incydentalnie przez GSKW w Bytomiu, ale nie mają one charakteru 
otwartego, a związane są raczej z wykorzystywaniem przestrzeni 
warsztatów do działań własnych Stowarzyszenia. Zdecydowanie jest 
to funkcja magazynowa. Interesujące jest sukcesja funkcji miejsca 
z kolejowych na transportowe, a doprecyzowując rozproszenie ich 
na transport kolejowy i samochodowy (magazyn samochodów 
zabytkowych). 

Struktura wiekowa ludności

 Na badanym obszarze w 2016 r. w 1670 lokalach 
zameldowanych było 4035 osób. Liczbę osób faktycznie 
zamieszkujących można określić na poziomie nie większym niż 3,5 
tys. osób. Wskaźnik zaludnienia lokalu wynosił zatem 2,41 osoby/
mieszkanie. To wartość znacząca biorąc pod uwagę tendencje 
demografi czne w miastach Polski. Podkreślić jednak należy, że wyższy 
był w dominującej tu zabudowie kamienicowej, niż w zabudowie 
wysokiej – 11-kondygnacyjnej przy ul. Królowej Jadwigi (2,21 osoby/
mieszkanie). Co ważne standard mieszkań w zabudowie blokowej 
jest korzystniejszy niż w większości mieszkań w kamienicach, 
przynajmniej w kwestii źródeł ciepła oraz podgrzania wody. Struktura 
wiekowa ludności na badanym obszarze jest relatywnie korzystna. 
To znaczy w porównaniu z Bytomiem, innymi miastami województwa 
śląskiego, innymi miastami Polski i Polską dość korzystny jest udział 
osób w wieku 0-19, a który w sierpniu 2016 r. wyniósł 21%. Pewnym 
„standardem” współczesnych miast Polski jest to, że mieści się on z 
reguły w przedziale 13-18%. Proporcjonalnie niski jest także udział 
osób w wieku 65+. We wspomnianym okresie wyniósł on jedynie 15% 
i był niższy od wskaźnika dla innych przekrojów typologicznych czy 
terytorialnych o kilka %. Na tym tle wyróżniają się punktowce przy 
ul. Królowej Jadwigi. W 2016 r. przykładowo w wieżowcu przy ul. 
Królowej Jadwigi 3 zameldowanych było 15 osób w wieku 0-19 lat.

 Korzystna struktura wieku w dzielnicy wynika w dużym 
stopniu z relatywnie dużej rotacyjności mieszkańców. To znaczy 
rejon ten jest przestrzenia napływu migracyjnego realizowanego w 
ramach przemieszczeń mieszkańców do zasobów komunalnych 

miasta z innych dzielnic. Doświadczamy tu specyfi cznej kompresji 
potencjału demografi cznego. Jakkolwiek zjawisko to może być 
korzystnie ocenienie z punktu widzenia demografi cznego, a nawet 
rozwoju wielokryterialnego miasta, to często nie nadąża za nim 
ogół procesów społecznych w zakresie przystosowania do życia w 
nowej przestrzeni. Doświadczamy tu często zjawiska „odwróconego” 
przestrzennego niedopasowania (spatial mismatch), uwidaczniającym 
się w mentalnym trwaniu w przestrzeni i społeczności dotychczas 
doświadczanej, a nie tej, która jest tą nową po zmianie miejsca 
zamieszkania. 

 Niewątpliwie korzystna sytuacja demografi czna tego rejonu 
nie koresponduje z poziomem kształtowania się struktury społecznej. 
Duża część dzieci i młodzieży w tej dzielnicy doświadcza większości 
symptomów wykluczenia społecznego. 

Społeczność lokalna

Obszar ten zamieszkały jest zdecydowanie przez niższe klasy 
społeczne. Z przeprowadzonych wywiadów oraz obserwacji wynika 
kilka konkluzji:
1. Rejon ten generalnie nie ma dobrej „reputacji” w Bytomiu, co 
wyrażane jest w opinii zarówno mieszkańców Bytomia, jak i samych 
mieszkańców. Wynika to z często nakładających się na siebie cech 
wykluczenia społecznego i przestępczości pospolitej.
2. Istnieją w tym rejonie silne kontrasty społeczne pomiędzy 
osobami wykluczonymi, obojętnymi na nory życia społecznego 
w przestrzeni miejskiej, a relatywnie mniejszą grupa osób 
zaangażowanych w życie i dobro dzielnicy. W tym rejonie zamieszkują 
m.in. dwaj z kilkunastu najbardziej znanych w Bytomiu aktywistów 
miejskich. 
3. Rozdźwięk pomiędzy postawami liderów lokalnych i grup 
reprezentowanych przez osoby społecznie wykluczone niwelowany 
jest „porządkiem myśli i działania” przeważającej części mieszkańców, 
a co akcentuje się przywiązaniem do wartości śląskich, religijnością 
czy szeroko pojętą „porządnością”. Nie bez znaczenia jest etos pracy, 
szczególnie wśród osób w wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym 
niemobilnym. 
4. Grupami społecznymi najbardziej widocznymi w przestrzeni 
publicznej są: emeryci i renciści, osoby wykluczone społecznie, 
dzieci z rodzicami. W okresie sprzyjającej aury na wielu ulicach 
wśród mieszkańców analizowanego rejonu zauważalna jest potrzeba 
spotkań w przestrzeni publicznej. Uczestniczą w tym wszystkie grupy 
wiekowe mieszkańców, ale zdecydowanie są to osoby o niższym 
statusie materialnym i wykształceniu. 
5. Grupą społeczną w sposób szczególny dostrzegalną w 
dzielnicy (z uwagi także na graffi  ti) są kibice drużyny piłkarskiej 
Polonia Bytom. To tutaj, na murze zakładów naprawczych w rejonie 
ul. Kochanowskiego znajduje się prawdopodobnie najdłuższy mural 
kibicowski w Polsce. 
6. Zasiedziałość mieszkańców jest konfrontowana z 

rys. 28 - Schemat – liczba osób zamieszkałych w budynku na tle istniejącej zabudowy

rys. 29
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z zakrojonym od co najmniej 20 lat napływem migracyjnym. Jest to 
napływ realizowany w ramach zasiedlania zasobów komunalnych 
miasta Bytomia. Zasiedziałość najbardziej reprezentatywna jest 
we wschodniej i zachodniej części analizowanego rejonu oraz w 
budynkach prywatnych. 

Formy aktywności

 Z uwagi na strukturę demografi czną, a przede wszystkim 
profi l społeczny tej części Rozbarku, w części także z uwagi na 
strukturę przestrzenną i peryferyjność, formy aktywności społecznej 
są tutaj dość ograniczone. Ogniskują się one przede wszystkim wokół 
instytucji takich jak szkoła podstawowa, przedszkole publiczne, ale 
także parafi a św. Jacka. Kościół i nowoczesne obiekty parafi alne są 
zlokalizowane jednak poza obszarem badań. Podkreślić należy bardzo 
dużą rolę przedsięwzięć realizowanych przez parafi e św. Jacka. W 
opinii mieszkańców jest to najważniejsze ogniwo życia społecznego 
dla Pogody i realizacji określonych zadań zorganizowanych form 
aktywności społecznych. Reaktywowanym elementem tradycji, ale 
wyrażanej aktywnie jest próba przywrocenia tożsamości społecznej 
Rozbarku poprzez ekspozycję stroju rozbarskiego oraz póki co 
niezrealizowanej koncepcji izby tradycji Rozbarku pod nazwą 
„Mieszkanie Rozbarskie”. Poza terenem objętym analizą działa Teatr 
Rozbark.

 Dość ważną rolę odgrywają także działania realizowane w 
ramach streetworkingu Grupy Pedagogów Ulicy UNO. Rozbark (http://
streetworker.blogspot.com/), w tym ulice badanego obszaru stanowią 
jeden z dwóch podstawowych obszarów działania GPU UNO. 
Niewątpliwie na uwagę zasługuje projekt rewitalizacji przestrzennej, 
ale i społecznej skoncentrowany na przywróceniu życia bytomskim 
podwórkom, zrealizowany w ramach projektu Fundacji All for Planet 
przy ul. Brzezińskiej 4. 

 Z punktu widzenia aktywności społecznej przestrzeń dawnych 
warsztatów jest praktycznie wyłączona. Pełni rolę wyspecjalizowanych 
magazynów. Nieco korzystniej przestawia się teren zielony o nazwie 
Szynol, chociaż jego potencjał też w opinii respondentów nie jest 
do końca wykorzystany. W tej chwili jest to miejsce spacerów, w 
tym wyprowadzania psów, spotkań – raczej młodszych generacji, 
rzadziej joggingu i innych form aktywności społecznej. Liderzy opinii 
społecznej z dzielnicy, ale także spoza zwracają uwagę na potrzebę 
zagospodarowania trasy dawnej kolejki (Rosbanki), na zasadzie 
przywrócenia połączenia kolejowego lub przynajmniej urządzenia 
nowocześnie zagospodarowanego szlaku rowerowo-pieszego. 
Mieszkańcom Pogody w większości ten pomysł jest obojętny, rzadziej 
traktowany jest pozytywnie. Nie było uwag krytycznych. 

Bezpieczeństwo

 Dzielnica należy generalnie w opinii jej mieszkańców, ale 

także tych spoza do niebezpiecznych. Problemem są przede 
wszystkim przestępstwa pospolite, wulgarność, zachowania uważane 
powszechnie za nieakceptowane, pijaństwo. Rejony szczególnie 
niebezpieczne to rejon ulicy Siemianowickiej, po części plac św. 
Barbary, a także rejon osiedla blokowego przy ul. Królowej Jadwigi. 
Za niebezpieczny uważany tez jest rejon pomiędzy ulicami Feliksa 
Musialika  a Marii Konopnickiej. 

 Polepszyło się w opinii mieszkańców bezpieczeństwo na 
Szynolu i w zewnętrznej części placu Św. Barbary. Jeden z liderów 
lokalnych zwraca uwagę na skuteczną rolę oświetlenia ulicznego jako 
atrybutu ograniczającego przestępczość i zachowania antyspołeczne. 
W dzielnicy istnieje poczucie stresu poruszania się po niektórych 
fragmentach ulic w dzień, po wszystkich ulicach w nocy oraz przez 
cała dobę w rejonach nieoświetlonych, w sąsiedztwie terenów 
niezabudowanych i zadrzewionych oraz miejsc po wyburzonych 
budynkach i pustostanach. 

„Sława miejsca” 

 Określenie „sława miejsca” względem rejonu Pogoda ma 
wydźwięk jednoznacznie pejoratywny. Zarówno wśród mieszkańców, 
jak i osób zamieszkujących inne dzielnice. Chociaż jako gorsze od 
Pogody lub porównywalne wskazywane są Centrum i Bobrek. 

 Jeśli chodzi o „sławę miejsca” rozumianą jako „z czego 
jest znany ten rejon” to najbardziej znane są obiekty handlowe w 
rejonie ulic Stanisława Witczaka i Siemianowickiej oraz Szynol i 
graffi  ti piłkarskie na murze dawnych warsztatów kolejowych. To 
konkluzja z rozmów na ten temat z mieszkańcami (tu: 52 osoby). 
Zakłady naprawcze w ich przekonaniu może i są znane, ale nie w 
dobrym (tu: praktycznym, funkcjonalnym) tego słowa znaczeniu. 
Dla mieszkańców Bytomia zakłady te, a przede wszystkim ich 
dziedzictwo architektoniczno-historyczne są relatywnie słabo znane 
(odpowiednio: 36% i 8%). 40% osób wiedzących o tych zakładach nie 
do końca wie, w której dokładnie części miasta się znajdują lub nie 
są tego pewne. Wśród pokolenia osób do 35 roku życia więcej osób 
„kojarzy” na Rozbarku graffi  ti Polonii Bytom niż zakłady naprawcze 
kolei. Tylko 1/3 wypowiadających się (spoza Rozbarku) a znających, 
i graffi  ti, i warsztaty ma świadomość, że zlokalizowane jest ono na 
murze tych drugich. 

 Osoby znające bardzo dobrze obiekt warsztatów kolejowych, 
zarówno te z Rozbarku, jak i zamieszkujące poza nim, oceniają to 
miejsce jednoznacznie pozytywnie wskazując na jego dziedzictwo, 
wyjątkowość, historyzm, unikatowość, piękno architektoniczne. W 
pełni tez podzielają opinię o potrzebie jego ochrony, ponownego 
zagospodarowania, znalezienia mu nowych funkcji lub odtworzenia 
częściowo tych dawnych. Reasumując można stwierdzić, że zakłady 
naprawcze są obiektem niezwykle wartościowym, aczkolwiek 
poza mieszkańcami dzielnicy słabo rozpoznawalnym. Jednak po 

Rys. 31

rys. 30 - Schemat - liczba osób w budynku w wieku 65+ na tle istniejącej zabudowy
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odpowiednim ich zagospodarowaniu, mogącym odmienić oblicze dzielnicy. 

Badania i metody.

Badania przeprowadzono w okresie 19.03.-0304.2018 roku. 
 Przeprowadzono 60 (34 k, 26 m) uproszczonych wywiadów z mieszkańcami Bytomia w 
rejonie Starego Miasta i ulicy Dworcowej oraz 40 (22 k, 18 m) wywiadów pogłębionych 
z mieszkańcami dzielnicy Rozbark, z czego 30 przypadło na rejon Pogoda i Rozbark-
Witczaka. 
Wypowiedziało się także 5 (4 m, 1 k) liderów opinii, w tym 2 (2 m) zamieszkujących na 
analizowanym obszarze. 

Pytania z wywiadu:
1. Jak się nazywa ten rejon gdzie się znajdujemy?
2. Jak ocenia Pan(i) bezpieczeństwo w tej części miasta?
3. Jakich problemów doświadcza ta część miasta?
4. Jacy ludzie tu mieszkają; jakie grupy społeczne są w przewadze?
5. Czy zna Pan(i) zakłady naprawcze kolei wąskotorowych?
6. Czy wie Pan(i), gdzie one dokładnie się znajdują?

rys. 32 - Schemat - liczba osób w budynku w wieku 0-19 na tle istniejącej zabudowy

rys. 33 - Schemat - liczba lokali w budynku na tle istniejącej zabudowy, wraz z legendą
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STRUKTURA URBANISTYCZNA

 Celem analizy było stwierdzenie, jak w ramach dzielnicy Rozbark kształtuje 
się zabudowa. Jakie tworzy wnętrza urbanistyczne oraz jaki charakter mają 
poszczególne kwartały i sektory. Zebrane informacje pozwoliły określić, gdzie 
ukształtowała się zabudowa charakterystyczna dla obszarów śródmiejskich (zwarta 
w ramach poszczególnych niewielkich kwartałów) tworząca punkt centralny dzielnicy. 
Nie jest to obszar historycznego centrum Rozbarku, które nie będąc częścią Bytomia, 
funkcjonowało w ramach odrębnej jednostki administracyjnej, występowało w rejonie 
ul. Staromiejskiej. 
 
 Tereny o luźnej strukturze stanowią „pierścień” otaczający to centrum. Są 
to sektory zabudowy o większych rozmiarach niż występujące w centralnej części 
kwartały. Należy zwrócić uwagę, że pomiędzy centrum Bytomia, a obecnie wskazanym 
centrum Rozbarku nie występuje ciągłość w zwartej zabudowie kwartałowej. W ramach 
„pierścienia”, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum dzielnicy, zlokalizowane są tereny 
ZNZGKW. Stworzenie w nich funkcji centrotwórczych pozwoli na przeniesienie 
„ciężaru” centrum dzielnicy w kierunku wschodnim. Pozwoli to na rozwój dzielnicy w tym 
kierunku docelowo powodując zmiany oraz podziały dwu dużych sektorów zabudowy 
zlokalizowanych wzdłuż DW911 (Alei Jana Pawła II), a także po realizacji połączenia 
ul. Brzezińskiej po obu stronach DW911 dalszą wschodnią ekspansję dzielnicy.

rys. 35 - ziarnistość zabudowy stan istniejącyrys. 34 - Rejon ZNZGKW, ortofotomapa rys. 36 - kwartały i bloki zabudowy rys. 37 - tereny komunikacji
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WALORY KRAJOBRAZOWE

 Kolejnym etapem analizy istniejącego układu zabudowy była identyfi kacja osi 
kompozycyjnych. Zaznaczone na rysunku osie zostały wyznaczone podczas wizji 
lokalnej będącej „spacerem” po dzielnicy Rozbark oraz ujęć z lotu ptaka, przy pomocy 
których można określić osie wynikające ze istniejącej struktury miasta. Na schemacie 
zaznaczono trzy kategorie osi: celowe, intencjonalne oraz samoistne.

 Do celowo wytworzonych osi zaliczają się : 
- oś ul. Brzezińskiej zakończona wieżą Kościoła Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny przy Rynku, 
- oś ul. Królowej Jadwigi pomiędzy Placem Św. Barbary a nieistniejącymi zabudowaniami 
kopalni Rozbark.

 Osią intencjonalną jest oś fragmentu ul. Św. Kingi od strony ul. Jana 
Kochanowskiego skierowana na wieże Kościoła Pw. św. Jacka. Z poziomu terenu nie 
jest dostrzegana powyższa relacja, co wynika z braku kontynuacji po drugiej stronie ul. 
Jana Kochanowskiego.

 Jako oś samoistną wynikającą ze zmieniającego się układu zabudowy 
wskazano oś wnętrza urbanistycznego na terenie ZNZGKW pomiędzy budynkami nr 
15 a 13. 

 Poza osiami, wskazane zostały dwa najścia wizualne w ciągu ul. Jana 
Kochanowskiego, bezpośrednio przy terenie 

LEGENDA

DROGI

OSIE:

BRZEZIŃSKA-WIEŻA KOŚCIELNA

PLAC ŚW.BARBARY - KOPALNIA ROZBARK

INTENCJONALNA

WNĘTRZA URBANISTYCZNEGO

rys. 39 - Panorama Miasta Bytomia z rejonu ZNZGKW, widok na Centrum od strony pn.-wsch

rys. 38 - Śródmieście Bytomia - Rozbark, główne zasady kompozycji urbanistycznej, na tle istniejącej zabudowy , wraz z legendą
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OTOCZENIE

 Określenie charakteru bezpośredniego sąsiedztwa jest istotne dla prawidłowego 
umiejscowienia możliwych działań rewitalizacyjnych. 

W ramach wspólnego sektora zabudowy teren opracowania sąsiaduje:
- Od strony południowo-zachodniej z zabudową mieszkaniową (budynki 
wielorodzinne, kamienice) oraz garażami i budynkami gospodarczymi (komórki 
lokatorskie). Poza jednym obiektem w stanie ruiny, większość budynków 
mieszkalnych jest w dobrym stanie. Obiekty towarzyszące prezentują się 
znacznie gorzej i wymagają remontu. Pomiędzy budynkami brak wytyczonych 
ciągów jezdnych co skutkuje brakiem miejsc zieleni. 

- Od strony południowo-wschodniej z zabudową mieszkaniową (kamienice) z 
budynkami substandardowymi, ofi cynami, garażami i budynkami gospodarczymi. 
Liczba obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jest w tym rejonie 
bardzo duża. Chaotyczny układ za pierwszą linią zabudowy, złożoną z 
budynków mieszkalnych, zajmuje znaczną powierzchnię wbijając się w głąb 
sektora zabudowy. Wszystkie obiekty mieszkalne wymagają remontu, natomiast 
towarzyszące są w różnym stanie technicznym i odmiennych formach.

-  Od strony wschodniej z terenami rolnymi,

Poza własnym sektorem zabudowy teren ZNZGKW sąsiaduje z sektorem zabudowy 
od strony południowej, w ramach którego zlokalizowane są:

- zabudowania mieszkalne (kamienice) z budynkami substandardowymi, ofi cynami, 
garażami i komórkami lokatorskimi,

- budynek przedszkola wraz z powiązanym zagospodarowaniem,
- tereny ogródków działkowych, 
- tereny zieleni i rekreacji (park Szynol)

 Od strony zachodniej i północno-zachodniej, poprzez ul. Jana Kochanowskiego, 
teren opracowania sąsiaduje z dwoma kwartałami zwartej zabudowy oraz sektorem 
zabudowy:

- kwartał zabudowy mieszkaniowej z obiektami towarzyszącymi – gospodarczymi i 
garażowymi, a także boiskiem sportowym. Zabudowa wymaga remontu. 

- kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej z towarzyszącymi obiektami 
gospodarczymi. Zabudowa wymaga remontu.

- sektor zabudowy mieszkaniowej z ciągiem budynków mieszkaniowych wzdłuż 
ul. Jana Kochanowskiego. W drugiej linii zabudowy zlokalizowane są obiekty 
towarzyszące – gospodarcze i garażowe. Zabudowa wymaga przeprowadzenia 
prac remontowych elewacji. 

 Po stronie północnej poprzez łącznik do Alei Jana Pawła II teren ZNZGKW 
sąsiaduje z punktem skupu złomu oraz skwerem zielonym. Określenie charakteru 
bezpośredniego sąsiedztwa jest istotne dla prawidłowego umiejscowienia możliwych 
działań rewitalizacyjnych. 

 W ramach wspólnego sektora zabudowy teren opracowania sąsiaduje:
- Od strony południowo-zachodniej z zabudową mieszkaniową (budynki wielorodzinne, 
kamienice) oraz garażami i budynkami gospodarczymi (komórki lokatorskie). Poza 
jednym obiektem w stanie ruiny, większość budynków mieszkalnych jest w dobrym 
stanie. Obiekty towarzyszące prezentują się znacznie gorzej i wymagają remontu. 
Pomiędzy budynkami brak wytyczonych ciągów jezdnych co skutkuje brakiem 
miejsc zieleni. 
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rys. 40 - Rejon ZNZGKW, rozpoznanie stanu zagospodarowania i potencjału otoczenia, wraz z legendą
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WNĘTRZE

 Na terenie ZNZGKW zlokalizowanych jest 18 obiektów budowlanych, 
wskazanych w PFU, kilka obiektów gospodarczych o mniejszym znaczeniu oraz 
schrony. Szczegółowe opisy jak i  dokumentacja fotografi czna poszczególnych 
budynków zostały zamieszczone w dalszej części opracowania. 

 Wjazd pojazdów samochodowych na teren ZNZGKW odbywał się od strony ul. 
Brzezińskiej. Od tej strony zlokalizowane są budynki związane pierwotnie z obsługą 
pracowników (szatnie i łaźnie nr 14), a także budynek biurowo administracyjny (nr 
8). W dalszym ciągu od wjazdu zlokalizowane są budynki pełniące pierwotnie funkcje 
magazynowe (nr 6, 7). Za nimi występują obiekty techniczne (acetylenownia nr 12) 
oraz toalety (nr 13).

  Od strony zachodniej zlokalizowany jest budynek dawnej remizy zakładowej 
straży pożarnej. Po stronie wschodniej zlokalizowane są obiekty o funkcjach związanych 
z remontem taboru kolejowego (budynki nr 03, 05). 

 Od strony północnej oraz północno-wschodniej zlokalizowane są bocznice 
kolejowe – obecnie porośnięte zielenią w tym wysoką. Pomiędzy budynkami 
występowały pierwotnie nawierzchnie utwardzone i torowiska, które obecnie są                   
w dużym procencie porośnięte zielenią. 

 Na schemacie pokazano zakres terenów utwardzonych, których istnienie 
dało się zweryfi kować. Wskazano także rozmieszczenie zieleni wysokiej, która 
została zidentyfi kowana w ramach przeprowadzonych prac terenowych i wykonanej 
inwentaryzacji dendrologicznej – zamieszczona w dalszej części opracowania. Teren 
jest ogrodzony – ogrodzenie z prefabrykowanych przęseł betonowych. Od strony ul. 
Jana Kochanowskiego cały jego przebieg pomalowany w barwach klubu Polonia – 
dokumentacja fotografi czna w dalszej części opracowania.
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rys. 42- Rejon ZNZGKW, rozpoznanie stanu zagospodarowania obszaru CIA+BWK, wraz z legendą
rys. 41 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, przejście pomiędzy Budynkami nr 03 i 05a, widok  
  od strony wschodniej
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DROGI I TRANSPORT PUBLICZNY

- Układ komunikacji publicznej

 Komunikacja publiczna w Bytomiu jest realizowana przez KZK 
GOP, Tramwaje Śląskie oraz PKP Koleje Śląskie. W przypadku komunikacji 
kolejowej, dla rozpatrywanego obszaru znaczenie ma jedynie odległość 
od dworca kolejowego, która wynosi w linii prostej 1,5km (2km układem 
drogowym). Osoby przybywające do zrewitalizowanych ZNZGKW będą 
musiały skorzystać z komunikacji autobusowej lub tramwajowej by dostać 
się w pobliże terenu opracowania. Przyjęto zatem, że analiza pomija kolej i 
bada jedynie te dwa środki lokomocji.  

 Komunikacja autobusowa w centralnych dzielnicach Bytomia jest 
dobrze rozwinięta co szczególnie widać na północ od Śródmieścia. Sam 
Rynek i Śródmieście są obsługiwane jedynie z obwodnicy drogowej centrum, 
a autobusy nie wjeżdżają pomiędzy kwartały zabudowy śródmiejskiej. 

 Komunikacja autobusowa podzielona jest na trzy poziomy realizacji 
połączeń, każdy o indywidualnych cechach: 

- normalny – regularne linie obsługujące każdy przystanek na swojej 
trasie, 

- przyspieszony – linie obsługujące wybrane przystanki z szybkimi 
połączeniami Bytomia na kierunkach: Gliwice, Tarnowskie Góry, 
Katowice, 

- nocny – z połączeniami realizowanymi po zakończeniu kursowania 
linii normalnych i przyspieszonych na dwu trasach: lokalnej 
Centrum – Miechowice oraz ponadlokalnej Bytom – Katowice.

 Żadna z linii autobusowych wskazanych poziomów nie jest 
prowadzona w pobliżu terenu ZNZGKW. Dla potencjalnych użytkowników 
terenu opracowania dojazd kończy się spacerem przez dzielnicę. 

 Tramwaj w Bytomiu jest środkiem lokomocji uzupełniającym 
sieć autobusowych połączeń a nie dublującym je. Tam gdzie nie 
wjeżdżają autobusy, porusza się tramwaj. Układ torowisk w śródmieściu 
skoncentrowany jest na południe od Rynku. Tworzy tramwajowy węzeł 
przesiadkowy usytuowany pomiędzy Rynkiem a dworcem kolejowym. 
Przebiegająca na południu dzielnicy Rozbark (przy ul. Siemianowickiej) 
linia tramwajowa, łącząca Bytom z Katowicami, posiada w rejonie dzielnicy 
Rozbark na niedużym dystansie trzy przystanki. Ich lokalizacja związana 
jest z barierami, jakie tworzy główny układ drogowy. Tramwaje umożliwiają 
przejazd przez ul. Witczaka na ul. Siemianowicką oraz pod torami 
kolejowymi do południowych osiedli dzielnicy (rejon Teatru Tańca Rozbark). 
Wskazany układ jest specjalnie zaplanowany z myślą o mieszkańcach 
Rozbarku. Opisana linia tramwajowa przebiega w odległości około 450m 
od terenów ZNZGKW. 

- Układ drogowy zewnętrzny

 Przeprowadzona analiza wskazała układ istotnych dla 
funkcjonowania miasta ciągów komunikacji kołowej. W rejonie dzielnicy 
Rozbark występują dwie ważne trasy tj. ul. Witczaka, tworząca 
fragment wschodniej obwodnicy centrum i Aleja Jana Pawła II (DW911) 
stanowiąca wschodnią obwodnicę miasta. Droga wojewódzka, mając 
połączenie z autostradą A1 na węźle Piekary, stanowi pierwszą 
trasę wjazdową z A1 do obszaru metropolii Górnośląskiej od strony 
północnej. Jest to także najlepsze połączenie centrum metropolii z 
lotniskiem w Pyrzowicach. Czyni to z Alei Jana Pawła II bardzo istotny 
ciąg komunikacyjny nie tylko w skali Bytomia ale i wszystkich miast z 
nim sąsiadujących od strony południowej.
 
 Poza potencjałem do wykorzystania, Aleja Jana Pawła II, jak 
i ulica Witczaka, z powodu natężenia i ilości pasów ruchu, stanowią 
bariery uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się tak 
pieszych i rowerzystów, jak i pojazdów samochodowych. Oznacza 
to odseparowanie fragmentu dzielnicy Rozbark od jej wschodnich                                
i południowych osiedli oraz od śródmieścia. Dodatkowo podział pogłębia 
użytkowana regularnie linia kolejowa przebiegająca na południu. 
Tereny ZNZGKW zlokalizowane są w niewielkiej odległości od DW911, 
jednak obecnie brak bezpośredniego zjazdu zapewniającego wszystkie 
relacje skrętne, co czyni dojazd z tej drogi znacznie utrudnionym.  

- Układ drogowy wewnętrzny

 W obszarze wyznaczonym przez zewnętrzny układ drogowy, 
istotne połączenia kołowe stanowią ulice: Alojzjanów, Feliksa Musialika 
oraz Jana Kochanowskiego. Umożliwiają przejazd z zachodu i 
południa przez cały rozpatrywany fragment Rozbarku zbiegając się 
w jednym punkcie – przy zielonym skwerze w północno-wschodniej 
części badanego obszaru. W puncie tym układ drogowy traci swoją 
przejrzystość i kończy się ślepymi fragmentami oraz zbierającym 
wskazane ulice łącznikiem do DW911 (Alei Jana Pawła II) biegnącym 
w dalszym biegu równolegle do tej trasy. Pozostałe ulice o mniejszym 
znaczeniu wprowadzają ruch w zabudowę zlokalizowaną pomiędzy ul. 
Musialika i Kochanowskiego dzieląc ją na kwartały i sektory. Pomiędzy 
ulicami Alojzjanów i Musialika nie występują połączenia ulicami 
dojazdowymi. Teren nimi obwiedziony stanowi jeden sektor zabudowy. 

 Ulica Brzezińska, włączona w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego do znaczących dla 
funkcjonowania miasta, obecnie nie ma takiej funkcji. Jej przebieg 
rozpoczyna się z zachodu od ruchliwej ul. Stanisława Witczaka i 
jest przerwany na wschodzie przez trasę DW911. Włączenie do 
ul. Witczaka na prawoskrętach stanowi barierę oddzielającą od 
śródmieścia i marginalizuje znaczenie ulicy, która ma duży potencjał. 
Może on się rozwinąć w przypadku realizacji historycznych połączeń 
tzn. połączenia z ul. Staromiejską i z przebiegiem po wschodniej 
stronie DW911.

rys. 43 - Schemat istotnej komunikacji drogowej i kolejowej na tle istniejącej  
              zabudowy

rys. 44 - Schemat tras komunikacji publicznej z lokalizacją przystanków na tle 
   istniejącej zabudowy
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TRASY ROWEROWE I PIESZE

- Układ ścieżek rowerowych

 Badanie skupiło się na istniejących ścieżkach rowerowych jak 
i wykorzystywanych przez rowerzystów drogach, ich połączeniach i 
kierunkach przebiegu. Proponowane układy nowych ścieżek rowerowych w 
dzielnicy Rozbark nie zostały ujęte w ramach analizy, gdyż ujęte są w Planie 
Miejscowym oraz Gminnym Programie Rewitalizacji. Planowane trasy 
połączeń rowerowych w ramach dzielnicy są rozbudowane i przebiegają 
przy terenie ZNZGKW. 
Obecnie Bytom, w rejonie centrum, nie posiada zorganizowanego i spiętego 
w całość systemu ścieżek rowerowych oraz wydzielonych w ramach układu 
drogowego pasów ruchu dla rowerów. Istniejące trasy są pojedynczymi 
liniami, które nie posiadają połączeń a ich celem jest centrum. Jedynie w 
ramach parku miejskiego Kachla występuje bardziej zorganizowany układ. 
W obszarze samego śródmieścia, jaki i dzielnicy Rozbark, nie występują 
żadne trasy dedykowane rowerom. 

 Poza analizowanym obszarem, występuje w Bytomiu system 
połączonych ze sobą ścieżek rowerowych, które w zachodnio-północnej 
części miasta łączą dzielnice: Miechowice, Stroszek-Dąbrowa Miejska, 
Sucha Góra. W ich pobliżu występuje także rozbudowany układ na Osiedlu 
Generała Jerzego Ziętka. Znaczne oddalenie od centrum wyklucza 
możliwość włączenia w najbliższej przyszłości planowanych w rejonie 
Rozbarku tras do powyższego układu.

 Przeprowadzona analiza skupiła się także na wytypowaniu tras 
użytkowanych przez rowerzystów i możliwych do zaadaptowania na trasy 
rowerowe. Wśród nich bardzo łatwe do zaadaptowania mogą być, niemal 
nieużytkowane, ciągi piesze występujące po obu stronach alei Jana Pawła 
II (DW911). Razem z układem ścieżek wskazanym w Planie Miejscowym 
oraz Gminnym Programie Rewitalizacji mogą one stworzyć system tras 
rowerowych równoważny do istniejącego na zachodzie miasta. 

- Układ ścieżek pieszych

 Analiza układu ciągów pieszych skupiła się na dwu zagadnieniach: 
możliwość dojścia z czasem przejścia z terenu opracowania do pobliskich 
istotnych miejsc w Bytomiu oraz brakujących połączeniach w układzie 
nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego.
Zbadano czas dojścia do trzech istotnych punktów w mieście tj. Rynku 
– 13-15min., Placu Jana III Sobieskiego – 11min., Bytomskiego Teatru 
Tańca na Rozbarku – 13min. W przypadku dojścia do Rynku czas przejścia 
wydłuża się ze względu na brak bezpośredniej możliwości przejścia z ul. 
Brzezińskiej poprzez ul. Witczaka. Do dyspozycji są jedynie dwa przejścia: 
podziemne na południu przy ul. Krakowskiej i na północy przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego.
 
 Poza wytyczonymi ciągami pieszymi, towarzyszącymi zazwyczaj 

ulicom, stwierdzono występowanie w terenie ścieżek wydeptanych                           
w przestrzeniach zielonych. Skoncentrowano się na oznaczeniu tych, 
których przebiegi mają charakter uzupełniający dla istniejących ciągów. 
Pokazują tym samym, jakich relacji brakuje mieszkańcom dzielnicy. Są to 
połączenia zmierzające zasadniczo z centrum dzielnicy w kierunku:

- północnym – do zespołu cmentarnego i ogródków działkowych, 
- Zachodnim – do przejść przez ul. Witczaka w stronę centrum 
Bytomia,

- wschodnim – poprzez DW911 w kierunku terenów zielonych                     
i ogródków działkowych na wschodzie dzielnicy.

- Występuje także ciąg biegnący poprzez całą dzielnicę w relacji 
północ-południe, który przebiega po historycznym przebiegu 
kolei wąskotorowej łącząc zasadniczo tereny zielone. Należy 
domniemywać, iż jest on wykorzystywany do rekreacji.

rys. 46 - Schemat dojść i dostępności pieszej Śródmieście-Rozbark na tle
   istniejącej zabudowy

rys. 47 - Schemat połączeń pieszych stworzonych przez mieszkańców na tle
   istniejącej zabudowy

rys. 45 - Schemat układ ścieżek rowerowych istniejących i głównych tras 
   użytkowanych przez rowerzystów na tle istniejącej zabudowy
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CZĘŚĆ A1: 1_4 ANALIZY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

KOLEJ WĄSKOTOROWA

- Układ torowisk GKW 

 Przeanalizowany został historyczny 
przebieg torowisk kolei wąskotorowych 
celem określenia możliwości odtworzenia 
fragmentów dla ruchu turystycznego. 
Sieć licząca pierwotnie ponad 230 km 
długości obejmowała obszar sięgający od 
Raciborza przez Gliwice po Mysłowice i 
Miasteczko Śląskie. Obecnie funkcjonują 
dwa jej fragmenty Bytom Wąskotorowy 
– Miasteczko Śląskie Wąskotorowe oraz 
Paproć - Stanice Wąskotorowe w rejonie 
Rud. 

 Zakłady naprawcze GKW nie mają 
obecnie połączenia z funkcjonującymi 
fragmentami. Torowiska do nich prowadzące 
zostały rozebrane. Teren po nich nie został 
jednak wykorzystany co umożliwia ich 
odbudowę. Analiza przebiegu tras wskazała 
możliwą realizację dwu tras. W trudniejszym 
terenie Bytom Zakłady Naprawcze – Bytom 
Wąskotorowy o długości około 6,5km lub na 
trasie Bytom Wąskotorowy – Chorzów Szyb 
Prezydent o długości około 7km. Wskazane 
trasy zostały oznaczone na analizie w 
kolorze niebieskim.

LEGENDA

ZAKŁADY NAPRAWCZE GKW

DWORZEC BYTOM GŁÓWNY

TRASA HISTORYCZNA

TRASA FUNKCJONUJĄCA

TRASA MOŻLIWA DO ODTWORZENIA rys. 48 - Schemat historycznego, istniejącego i możliwego do odtworzenia układu torowisk GKW na tle mapy topografi cznej centralnej i zachodniej części Górnośląskiego Związku Metropolitarnego,  
              wraz z legendą,
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UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE

 Ze względu na proponowane działania konieczne jest sprawdzenie relacji 
własnościowych w planowanym obszarze oraz udziałów Gminy Bytom we własności 
poszczególnych działek ewidencyjnych. Duży procent w zabudowie dzielnicy stanowi 
zabudowa mieszkaniowa komunalna i socjalna przez co w dużej liczbie działki 
ewidencyjne są we własności lub współwłasności Gminy Bytom. Dla wielu Gmina 
jest wskazana jako władający pomimo niskiego udziału. Wszystkie działki z udziałem 
Gminy zostały wskazane na schemacie kolorem czerwonym co uwidacznia możliwości 
ingerencji Gminy. 

 Teren ZNZGKW jest we własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Bytom. Sąsiaduje z działkami z udziałem gminnym, poza dwoma prywatnymi 
przy ul. Brzezińskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo wskazanych działek oraz zabudowy 
mieszkaniowej wymusza lokalizowanie funkcji nieuciążliwych.

CZĘŚĆ A1: 1_5 ANALIZY UWARUNKOWAŃ

GMINA BYTOM

SKARB PAŃSTWA

OSOBA PRYWATNA

OSOBA FIZYCZNA

GMINA BYTOM - OSOBA FIZYCZNA

GMINA BYTOM - OSOBA PRAWNA

GMINA BYTOM - OSOBA FIZYCZNA - OSOBA PRAWNA

SKARB PAŃSTWA - GMINA BYTOM

SKARB PAŃSTWA - OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA - OSOBA FIZYCZNA

rys. 49 - Schemat działek ewidencyjnych z udziałem własnościowym lub władaniem Miasta 
   na tle istniejącej zabudowy

rys. 50 - Schemat form własności działek ewidencyjnych na tle mapy ewidencji gruntów, wraz z legendą



40

Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A1: 1_5 ANALIZY UWARUNKOWAŃ

UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne 

 Na podstawie analizy geologicznych materiałów archiwalnych 
oraz przeprowadzonej wizji terenowej należy stwierdzić iż 
geologicznie omawiany obszar położony jest  na granicy utworów 
czwartorzędowych (w północnej części terenu) i wychodni utworów 
triasowych (w części środkowej i południowej terenu) [rys.52].  Zgodnie 
z mapą geologiczna (załącznikiem rys.52) osady czwartorzędowe 
reprezentowane są przez grunty gliniaste . Niemniej jednak w czasie 
prowadzenia wizji terenowej stwierdzono iż bezpośrednie podłoże 
stanowią grunty nasypowe. 

 Utwory triasowe stanowiące podłoże geologiczne w środkowej 
i południowej części to skały węglanowe  ( wapienie i dolomity).  Strefę 
przypowierzchniowa w tej części stanowią również grunty nasypowe 
– warstwy konstrukcyjne byłych i istniejących nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych.  Miąższość utworów triasowych nie jest znana , 
ważną informacją jest fakt iż w podłożu omawianego terenu utwory 
triasu były przedmiotem podziemnej eksploatacji jako źródło 

pozyskiwania rud cynku i ołowiu. 

 Zasięg historycznej eksploatacji rud cynku i ołowiu 
przedstawiono na załącznikach rys.53 i rys.54. 

 Na załącznikach tych przedstawiono również granicę 
pomiędzy terenami uspokojonymi i zagrożonymi reaktywacją 
wpływów eksploatacyjnych po eksploatacji rud cynku i ołowiu                   
(Zgodnie z „Oceną zakresu i skuteczności robót likwidacyjnych, 
podziemnych wyrobisk górniczych ZGH Orzeł Biały w aspekcie 
ochrony powierzchni”).

 Głębsze podłoże  stanowią utwory karbonu wykształcone 
w postaci piaskowców i mułowców z pokładami węgla. Środkowa i 
północna część terenu znajduje się w zasięgu granic wykreślonych 
na podstawie historycznej eksploatacji „K.W.K Bobrek-Centrum”:

LEGENDA

C
ZW

A
R

TO
R

ZĘ
D

H
O

LO
C

EN

TORFY     

PIASKI I MUŁKI JEZIORNE W STROPIE ZWYKLE HUMUSOWE

OSADY RZECZNE (ILUWIALNE) W OGÓLNOŚCI

OSADY DELUWIALNE W OGÓLNOŚCI

PL
EJ

ST
O

C
EN

PIASKI EOLICZNE W WYDMACH

PIASKI I ŻWIRY TARASÓW AKUMULACYJNYCH ŚREDNICH

ZLODOWACENIE 
BATYCKIEGLINY PYLASTE

GLINY PYLASTE NA PISKACH I ŻWIRACH WARSTWOWYCH

PIASEK I ŻWIRY WODNOLODOWCOWE (FLUWIOGLACJALNE)

ZLODOWACENIE 
ŚRODKOWO - 

POLSKIE

PIASKI I ŻWIRY GLACJALNE

PIASKI I ŻWIRY LODOWCOWE (GLACJALNE) NA GLINIE ZWAŁOWEJ

GLINY ZWAŁOWE

PIASKI, ŻWIRY I GŁAZY MORENY CZOŁOWEJ

TR
ZE

C
IO

R
ZĘ

D

N
EO

G
EN

WARSTWY BOGUCICKIE I GRABOWIECKIE 

TO
R

TO
N

M
IO

C
ENMARGLE NIEBIESKOSZARE WAPNISTE Z KONKRECJAMI WAPNISTYMI

IŁY ŁUPKOWE NIEBIESKOSZARE SERII NADGIPSOWEJ

IŁY SZARE WAPNISTE Z SAMIENIAŁOŚCIAMI SERII PODGIPSOWEJ

JURA JURA DOLNA WARSTWY POŁOMSKIE (GLINKI OGNIOTRWAŁE, ŻWIRY I ZLEPIEŃCE) HETANG LIAS
DOLNY

TR
IA

S

TRIAS GÓRNY IŁY PSTRE I MARGLE KAJPER DOLNY

TR
IA

S 
ŚR

O
D

KO
W

Y

WARSTWYBORUSZOWICKIE (IŁY NIEBIESKOSZARE I ŁUPKI MARGLISTE)
WAPIEŃ 

MUSZLOWY
GÓRNY

WARSTWY Z WILKOWIC (WAPIENIE I KONGLOMERAŁY)

WARSTWY Z TARNOWIC (DOLOMITY JEDNOSZARE MARGLISTE)

DOLOMITY DYPLOPOROWE WAP. MUSZLOWY 
ŚRODKOWY

WARSTWY KRUCHOWICKIE

WAPIEŃ 
MUSZLOWY 

DOLNY

DOLOMITY KRUSZCONOŚNE

WARSTWY GORAZDECKIE

WARSTWY GOGOLIŃSKIE

TRIAS DOLNY

WAPIENIE GRUBOŁAWICOWE, DOLOMITYCZNE I WAPIENIE JAMISTE
PIASKOWIEC 

PSTRY GÓRNY
WAPIENIE I DOLOMITY

PIASKI I IŁY CZERWONE I PSTRE PIASKOWIEC 
PSTRY ŚRODKOWY

KARBON WARSTWY PORĘBSKIE, GRODZIECKIE I FLOROWSKIE 
NIEROZDZIELONE 

NAMUR

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO PROFILÓW I PRZEKROJU

CZWARTORZĘD
HOLOCEN PIASKI I MADY

PLEJSTOCEN GLINY, PIASKI, ŻWIRY

TRZECIORZĘD

TRIAS GÓRNY IŁY PSTRE I MARGLE KAJPER

TRIAS 
ŚRODKOWY

WARSTWY BORUSZOWICKIE I WILKOWICKIE
WAPIEŃ 

MUSZLOWY
WARSTWY TEREBRATUŁOWE 

TRIAS DOLNY WAPIENIE GRUBOŁAWICOWE, WAPIENIE JAMISTE, MARGLE I 
DOLOMITY

PIASKOWIEC 
PSTRY GÓRNY 

(RET)

PERM IŁY, PIASKI I ZLEPIEŃCE CZERWONY 
SPĄGOWIEC

K
A

R
B

O
N KARBON 

GÓRNY

WARSTWY RUDZKIE (PIASKOWCE, ŁUPKI I WĘGIEL) WESTFAL

WARSTWY SIODŁOWE (WĘGIEL, PIASKOWCE, ŁUPKI)

NAMUR

WARSTWY PORĘBSKIE-GRODZIECKIE (ŁUPKI, PIASKOWCE I WĘGIEL)

WARSTWY JAKŁOWICKIE (ŁUPKI PIASKOWCE I WĘGIEL)

WARSTWY FLOROWSKIE (ŁUPKI, PIASKOWCE, WĘGIEL)

WARSTWY SARNOWSKIE (PIASKOWCE I ŁUPKI)

WARSTWY MALINOWICKIE (ŁUPKI Z WKLADKAMI PIASKOWCÓW)

KARBON 
DOLNY KULM (SZAROGŁAZY, ZLEPIEŃCE I ŁUPKI) WIZEN

rys. 51 - Mapa geologiczna, wraz z legendą
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USZKODZENIA LATWE DO USUNIĘCIA

KATEGORIA III - WYMAGAJĄCE CZĘŚCIOWEGO ZABEZPIECZENIA 
OBIEKTÓW
IZOLINIE OSIADAŃ

PRZYPUSZCZALNE IZOLINIE OSIADAŃ

GRANICA ZASIĘGU PROGNOZOWANYCH WPŁYWÓW EKSPLOATACJI 
GÓRNICZEJ
GRANICA ZASIĘGU PRZYPUSZCZALNYCH WPŁYWÓW EKSPLOPATACJI 
GÓRNICZEJ NA PODSTAWIE DANYCH K.W.K. "BOBREK - CENTRUM"

KIERUNKI INFILTRACJI WÓD GRUNTOWYCH - PRZEMIESZEŃ

PERSPEKTYWICZNY KIERUNEK INFILTRACJI WÓD GRUNTOWYCH

TERENY ZDEGRADOWANE PRZED ROKIEM 1945 - NA PODSTAWIE 
ARCHIWALNYCH MAPTOPOGRAFICZNYCH Z LAT 1934-1942 

WYROBISKA 

HAŁDY

KAMIENIOŁOMY

ZBIORNIKI WODNE

ZAKŁAD GÓRNICZY ISTNIEJĄCY

ZAKŁAD GÓRNICZY WĘGLA KAMIENNEGO ZLIKWIDOWANY

ZLIKWIDOWANY OBSZAR GÓRNICZY RUD CYNKU I OŁOWIU

O.G. Rozbark (*) - dla opracowania mapy uwzględniono jedynie maksymalny zasięg

GEOLOGIA TERENU
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H OSADY RZECZNNE (FLUWIALNE) W OGÓLNOŚCI

PL
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GLINY PYLASTE

GLINY PYLASTE NA PIASKACH I ŻWIRACH WARSTWOWYCH

PIASKI I ŻWIRY LODOWCOWE (GLACJALNE)

GLINY ZWAŁOWE

PIASKI, ŻWIRY I GŁAZY PORENY CZOŁOWEJ

M
EZ

O
ZO

IK

JURA
WARSTWY POŁOMSKIE (GLINKI OGNIOTRWAŁE, ŻWIRY I 
ZLEPIEŃCE)

TRIAS

UTWORY TRIASOWE OGÓŁEM (WAPIENIE, DOLOMITY 
-WAPIEŃ MUSZLOWY ŚRODKOWY I DOLNY, PSTRY 
PIASKOWIEC GÓRNY (RET)

PA
LE

O
ZO

LI
K

KARBON
WARSTWY PORĘBSKIE, GRODZIECKIE I NIEROZDZIELONE 
(ŁUPKI, PIASKOWCE I WĘGIEL)

TERENY DO ZABUDOWY Z KONIECZNOŚCIĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ZGODNJ Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I DAMINISTRACJI W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW (Dz. u. 
Nr 126 Poz. 839) LUB INNYM OBOWIĄZUJĄCYM AKTEM PRAWNYM REGULUJĄCYM KONIECZNOŚĆ WYKONANIA BADAŃ PODŁOŻA 
GEOLOGICZNEGO

- OBSZARY PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI POZA OBSZARAMI GÓRNICZYMI  ZAKLASYFIKOWANE JAKO 
USPOKOJONE I Z MOŻLIWOŚCIĄ REAKTYWACJI WPŁYWU
- FAZY LOKALIZACJI SZYBÓW GÓRNICZYCH
- I I II KATEGORIA TERENÓW GÓRNICZYCH BEZ PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI
- REJONY PŁYTKIEGO KOPALNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO
- TERENY GRUNTÓW ANTROPOGENICZNYCH O ZNACZNYCH MIĄŻSZOWOŚCIACH 
- TERENY ZDEGRADOWANE POWIERZCHNIOWO (WYROBISKA, HAŁDY, KAMIENIOŁOMY) ZINWENTA-
RYZOWANE WG MAATERIAŁÓW 1934 - 1942)

TERENY DO ZABUDOWY Z KONIECZNOŚCIĄ REALIZACJI DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIEJ W OPARCIU O OBOWIĄ-
ZUJĄCĄ USTAWĘ PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

- I I II KATEGORIA TERENÓW GÓRNICZYCH + PŁYTKA EKSPLOATACJA ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ 
REAKTYWACJI
- TERENY PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI ZAKWALIFIKOWANE DO OBSZARÓW O MOŻLIWEJ REAKTYWACJI 
POŁOŻONE W GRANICACH OBSZARÓW GÓRNICZYCH KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

TERENY ZAKWALIFIKOWANE JAKO NIE NADAJACE SIĘ DO ZABUDOWY

-IV KATEGORIA TERENÓW GÓRNICZYCH + PŁYTKA EKSPLOATACJA ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ 
REAKTYWACJI

- PROGNOZOWANE ZALEWISKA
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rys. 52 - Inwentaryzacja górniczo-geologiczna, wraz z legendą rys. 53 - Mapa klasyfi kacji przydatności do zabudowy wraz 
z legendą
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CZĘŚĆ A1: 1_5 ANALIZY UWARUNKOWAŃ

UWARUNKOWANIA TOPOGRAFICZNE

 Teren w granicy opracowania jest płaski 
i posiada niewielką deniwelację w obszarze 
występowania budynków oraz torowisk. Różnica 
rzędnych pomiędzy krańcem północnym, a 
południowym torowisk wynosi zaledwie 0,4m, na 
dystansie około 400m. Wskazuje to na  sztucznie 
kształtowanie powierzchni terenu ZNZGKW. 

 Od strony ul. Brzezińskiej, przy wschodniej 
granicy terenu, występuje skarpa o wysokości 
dochodzącej do 4,9m. Przy zachodniej granicy w 
miejscu zjazdu na teren rzędna ulicy jest równa 
rządnej „0” w budynkach nr 08 i 14. Pomiędzy 
zachodnią a wschodnią granicą terenu, przy ul. 
Brzezińskiej, występuje mur oporowy – także jako 
ściana zewnętrzna lub fundamentowa budynków 
lokalizowanych przy granicy. 

 Ulica Jana Kochanowskiego od 
skrzyżowania z ul. Brzezińską opada w kierunku 
północnym przez co po stronie terenu ZNZGKW, 
wzdłuż całej granicy, występuje skarpa o wysokości 
od około 1m przy budynku nr 16 do 5,3m przy 
skrzyżowaniu z łącznikiem do Alei Jana Pawła II. 

 Na terenie opracowania jedynie budynki nr 
16-17 z placem przed nimi posiadają rzędne o około 
1m niższe w stosunku do rzędnych przy pozostałych 
budynkach. Poza skarpami przy granicach terenu 
ZNZGKW, na terenie opracowania nie występują 
znaczące zmiany w ukształtowaniu. 

A-A

B-B

C-C

D-D

E-E

F-F

G-G

H-H

I-I

J-J

K-K

L-L

LKI JHGFEDCBA

LKIHGFEDCBA J

rys. 54 - Topografi a terenu  model 3d - widok ortogonalny, z naniesionymi charakterystycznymi przekrojami 

rys. 55 - Topografi a terenu - układ poziomic - obszar opracowania rys. 57 - Charakterystyczne przekroje od A do L pozyskane z modelu 3Drys. 56 - Topografi a terenu - układ poziomic - obszar opracowania z budynkami
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te zostały wskazane w inwentaryzacji drzewostanu przeprowadzonej 
na opisywanym terenie. Uwzględniając powyższe, można założyć, 
że warunki siedliskowe, w tym ewentualne zanieczyszczenia gruntu, 
generalnie nie wpływają negatywnie na rozwój wymienionych powyżej 
gatunków. 

              W przypadku nasadzeń rodzimych drzew liściastych, takich 
jak lipa drobnolistna Tilia cordata, klony – pospolity Acer platanoides 
jawor A. pseudoplatanus brzoza brodawkowata Betula pendula 
czy dęby szypułkowe Quercus robur nie wydaje się konieczne 
przeprowadzanie badań geochemicznych gruntu. Może natomiast 
to być konieczne w wypadku wprowadzania gatunków i/lub odmian 
wrażliwych, o większych wymaganiach siedliskowych.
 
              Ze względu na zanieczyszczenie powietrza niewskazane 
są nasadzenia gatunków iglastych, zarówno rodzimych, jak i obcego 
pochodzenia.

 
 Na terenie zakładów usytuowane są głównie  zabudowania i 
inne liczne elementy infrastruktury, m.in. torowiska, kanały, ogrodzenia, 
bunkry i basen przeciwpożarowy.  Wizja terenowa wykazała, że 
powierzchnie biologicznie czynne na przedmiotowym terenie w 
zróżnicowanym stopniu pokryte są roślinnością. Najmniejsze zwarcie 
osiąga ona w miejscach wydeptywanych, pokrytych nawierzchnią 
z kruszywa  (  kolejową i na innych siedliskach inicjalnych, gdzie 
znaczny udział ma warstwa mszysta i porostowa. Towarzyszą jej 
pospolite gatunki roślin naczyniowych i samosiejki drzew pionierskich, 
głównie wierzby iwy Salix caprea, topoli osiki Populus tremula i brzozy 
brodawkowatej Betula pendula. 

   Na charakteryzowanym terenie znaczną powierzchnię zajmują 
także zadrzewienia, zlokalizowane głównie we wschodniej i północnej 
części terenu oraz wzdłuż jego zachodniej granicy. 

 W drzewostanie, obok nasadzeń topól kanadyjskich topól 

kanadyjskich Populus ×canadensis, występują tu takie gatunki 
jak: brzoza brodawkowata Betula pendula, klon jawor Acer 
pseudoplatanus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon pospolity 
Acer platanoides L. oraz z mniejszym udziałem – dąb szypułkowy 
Quercus robur oraz lipa drobnolistna Tilia cordata. Z wyjątkiem 
topoli kanadyjskiej wszystkie wymienione powyżej drzewa należą do 
gatunków rodzimych, charakteryzujących się szeroką skalą tolerancji 
ekologicznej.

              Biorąc pod uwagę wieloletnią działalność przemysłową na tym 
terenie  raz fakt, iż przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu wielu 
emitorów zanieczyszczeń  oraz możliwe jest zanieczyszczenie gruntu 
substancjami  ropopochodnymi. Należy stwierdzić iż większość okazów 
drzew na czas prowadzenia wizji terenowej znajdowała się dobrym 
stanie zdrowotnym. Niektóre z drzew, w tym lipy drobnolistne, klony 
pospolite i klony jawory, przedstawiają znaczną wartość przyrodniczą 
ze względu na osiągnięte wymiary i dobrą kondycję zdrowotną. Okazy  

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

rys. 58 - Uwarunkowania środowiskowe, róża 
wiatrów - kierunkowa dla miasta Bytomia z okresu 
1998-2007

rys. 59 - Uwarunkowania środowiskowe - środowisko kulturowe, Rysunek nr IID. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
               Miasta Bytomia, zatytułowany Kierunki i Zasady Ochrony Środowiska oraz ochrony Dziedzictwa Kultury – Plansza Zbiorcza
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CZĘŚĆ A1: 1_6 STAN I POTENCJAŁ EKONOMICZNY

STAN I POTENCJAŁ EKONOMICZNY

1. INFORMACJA WSTĘPNA

 W odniesieniu do bytomskiego rynku nieruchomości można zauważyć wielką 
przewagę podaży nad popytem, w zasadzie we wszystkich ich sektorach - działki 
niezabudowane, zabudowane w celach komercyjnych, lokale użytkowe i mieszkalne. 
Stan ten dotyczy zarówno sprzedaży jak dzierżaw i najmów nieruchomości, przy 
czym ta ostatnia forma władania w zakresie działek i nieruchomości zabudowanych 
występuje w mniejszym zakresie. 

 Szczególną cechą badanego rynku jest jego bardzo niewielkie zróżnicowanie 
cen lub wręcz jego brak niezależnie od lokalizacji czy dzielnicy, zjawisko takie jest 
dość rzadko spotykane w skali miast, może świadczyć o słabym zainteresowaniu tymi 
nieruchomościami w obszarze całego miasta.

 Stan ten odnosi się do całego miasta i należy przyjąć, że jest reprezentatywny 
również dla Dzielnicy Rozbark. 
  

2. UZYSKIWANE I OCZEKIWANE CENY SPRZEDAŻOWE*:

nieruchomości 
niezabudowane

tereny mieszkaniowe do 1 ha 58 zł/m2
tereny komercyjne do 0,2 ha  85- 94 zł/m2
tereny zurbanizowane, śródmiejskie od 150 zł/m2
komercyjne, podmiejskie, duże 24 zł/m2

nieruchomości 
zabudowane

do remontu, duże działki 235- 249 zł/m2 p.u.
do remontu, bez dod. działki 145 zł/m2 p.u.
składowe, podmiejskie, duże 218 zł/m2 p.u.

lokale 
mieszkalne

stara zabudowa, duże, do remontu 870- 1130 zł/m2 p.u.
lata 60-te, lokale mniejsze 1800- 1990 zł/m2 p.u.
w bud. zabytkowych, przec. standard 1410- 1423 zł/m2 p.u.

lokale 
użytkowe

ofi cyny, do remontu 600- 775 zł/m2 p.u.
lokale śródmiejskie 1220- 1385 zł/m2 p.u.
garaże, lokale w piwnicach itp. 230- 440  zł/m2 p.u.

  

3. CENY DZIERŻAW, NAJMÓW**:
- działki niezabudowane, podmiejskie, komercyjne                                        0,1 zł/m2
- przeciętne lokale użytkowe                                                               23- 29 zł/m2 p.u.
- lokale do remontu                                                                                  8,5 zł/m2 p.u.

*) na podstawie 28 próbek

4. REKOMENDOWANE DZIEŁANIA BADAWCZE

Rekomenduje się wykonanie pogłębionych badań takich jak: 
- porównanie rynku bytomskiego z sąsiednimi miastami, 
- horyzonty czasowe zmian cen, 
- prognozy rynkowe, czynniki zmian,

5. REKOMENDOWANE DZIEŁANIA PORÓWNAWCZE

 Opracowana uproszczona koncepcja urbanistyczna zagospodarowania, 
wyposażenia i zabudowy terenów dawnych Zakładów Naprawczych Zabytkowych 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, poszerzona o wstępne koncepcyjne projekty 
przebudowy i adaptacji istniejących budynków dla nowych funkcji, a także nowych 
budynków planowanych w tym obszarze, powinny być przedmiotem opracowania 
zatytułowanego „Charakterystyka ekonomiczna planowanych inwestycji i ich skutki”. 
Winna ona obejmować i odnosić się do następujących kwestii:

- funkcje pionierskie i ich oddziaływanie, 
- planowane nakłady i ich przeznaczenie,
- wpływ na nieruchomości sąsiednie, komercjalizacja przestrzeni,
- przekształcenia planistyczne, renta planistyczna, 
- inwestycje współzależne, skojarzone i towarzyszące.

**) na podstawie ponad 200 próbek

rys. 60 - Panorama Miasta Bytomia z rejonu ZNZGKW, ul. Marii Konopnickiej, widok od strony wschodniej
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rys. 61 - Zachodnia część obszaru ZNZGKW, widok od strony pn.-zach., w osi ul. Marii Konopnickiej



CZĘŚĆ A2

rys. 62 - Wnętrze Budynku 05a od strony wejścia zachodniego do budynku; widok wygenerowany z chmury punktów
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ORTOFOTOMAPA

rys. 63 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, przestrzeń pomiędzy Budynkami nr 03, 08, 14, 15; rys. 64 - Zabudowa i wnętrza urbanistyczne ZNZGKW, ortofotomapa
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WIDOKI Z LOTU PTAKA

rys. 65 - Wnętrza urbanistyczne ZNZGKW, ul. Brzezińska i południowo zachodnia część obszaru; widok od strony pn.-wsch.

rys. 67 - Wnętrza urbanistyczne ZNZGKW, przestrzeń w otoczeniu 
Budynków nr 03, 05a, widok od strony pn.-zach.

rys. 68 - Wnętrza urbanistyczne ZNZGKW, główna oś kompozycyjna zabudowy dawnego 
zakładu, widok od strony północnej

rys. 66 - Wnętrza urbanistyczne ZNZGKW, przestrzeń w otoczeniu 
Budynków nr 16+17, 06, 07 08, 14, 05b, 05c, widok od strony pn.-zach.
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WIDOKI Z LOTU PTAKA

rys. 69 - Widok z lotu ptaka na obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem i panoramą północną miasta

rys. 70 - Widok z lotu ptaka na obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem i panoramą pn.-zach.

rys. 71 - Obszar ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony północnej
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rys. 72 - Obszar ZNZGKW, część centralna wraz z otoczeniem, widok z lotu ptaka od strony pn.-wsch. 

rys. 74 - Widok z lotu ptaka na tereny przyległe do obszaru ZNZGKW od strony wschodniej wraz z panoramą południową miasta

rys. 73 - Obszar ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pn.-zach. 

rys. 75 - Widok z lotu ptaka na obszar ZNZGKW, część północną wraz z otoczeniem
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SKANING LASEROWY 3D

rys. 76 - Widok z lotu ptaka na obszar ZNZGKW od strony pd.-zach.; widok wygenerowany z chmury punktów

rys. 77 - Widok z lotu ptaka na przestrzeń pomiędzy Budynkami nr 03, 08, 05a od strony 
    pd.-zach.; widok wygenerowany z chmury punktów

rys. 78 -  Widok od strony zachodniej na wejście do Budynku nr 05a; widok wygenerowany 
     z chmury punktów
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Rys. 81 - Widok na dawne pomieszczenie warsztatowe w Budynku nr 05c, drugie od strony Budynku nr 05a

Rys. 79 - Widok na wnętrze Budynku nr 05a od strony wejścia zachodniego; widok wygenerowany z chmury punktów

rys. 82 - Widok na wnętrze Budynku Nr 05d od strony Budynku Nr 05c; widok wygenerowany z chmury punktów.

rys. 80 - Widok na dawne pomieszczenie warsztatowe w Budynku nr 05c, pierwsze od strony Budynku nr 05a
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CZĘŚĆ A2: 2_1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNO FILMOWA TERENU

UL. BRZEZIŃSKA

W06W006
W07

rys. 84 - W01- Kamienica przy ul. Brzezińskiej 33 - wnętrze urbanistyczne, elewacja budynku i południowa granica obszaru  
   ZNZGKW; widok od strony pd.-wsch.

rys. 86 - W05- Kamienice przy ul. Brzezińskiej 21, 23, 25 - wnętrze urbanistyczne, elewacje budynków i Budynki ZNZGKW 
               Nr 03 i 14, widok od strony pd.-zach. 

rys. 85 - W04- Ulica Brzezińska - wnętrze urbanistyczne, Budynek Nr 14 w południowej granicy obszaru ZNZGKW, 
   widok od strony pd.-zach. 

rys. 83 - Obszar ZNZGKW, wnętrze urbanistyczne ul. Brzezińskiej, wraz ze schematem ośmiu stref
   przestrzenno - funkcjonalnych.

stref
W01

ośm
W02

atem
W03

ch
W04W004W05
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rys. 87 - W02- Ulica Brzezińska - wnętrze urbanistyczne, Budynek Nr 03 w południowej granicy obszaru ZNZGKW, 
    widok od strony pd.-wsch.

rys. 88 - W03- Ulica Brzezińska - wnętrze urbanistyczne, Budynek Nr 14 wraz z murem w południowej granicy obszaru   
    ZNZGKW; widok od strony pd.-wsch.

rys. 89 - W06- Ulica Brzezińska - wnętrze urbanistyczne, rejon skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego;
                widok od strony zachodniej 

rys. 90 - W07- Skrzyżowanie ulic Brzezińskiej i Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne; 
    widok od strony pd.-zach. 
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CZĘŚĆ A2: 2_1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNO FILMOWA TERENU

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO

W01

W02

W03

W04

W05W05

W06

55
W07

rys. 92 - W01 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, rejon skrzyżowania z ul. Brzezińską; 
  widok od strony pd.-zach. 

rys. 93 - W04 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, Budynek ZNZGKW nr 16 i 17 w zachodniej granicy 
  obszaru; 

rys. 94 - W05 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, Budynek ZNZGKW nr 16 i 17 w zachodniej granicy 
  obszaru; 

rys. 91 - Obszar ZNZGKW, wnętrze urbanistyczne ul. Jana Kochanowskiego część południowa, wraz ze schematem ośmiu 
   stref przestrzenno - funkcjonalnych
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rys. 95 - W02 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, rejon skrzyżowania z ul. Brzezińską; 
   widok od strony południowej.  

rys. 97 - W06 - Skrzyżowanie ulic Jana Kochanowskiego i Marii Konopnickiej - wnętrze urbanistyczne 1, mur w zachodniej
   granicy obszaru, widok od strony zachodniej.  

rys. 96 - W03 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, Budynek ZNZGKW nr 16 i 17 w zachodniej granicy  
   obszaru; 

rys. 98 - W07 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, pn.-zach. granica obszaru, widok od strony pd.-zach.
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CZĘŚĆ A2: 2_1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNO FILMOWA TERENU

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO

W01

W02

W03

W04

W05
W06

W07

rys. 99 - Obszar ZNZGKW, wnętrze urbanistyczne ul. Jana Kochanowskiego część północna, wraz ze schematem ośmiu 
   stref przestrzenno - funkcjonalnych

rys. 100 - W01 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, mur w pn.-zach. granicy obszaru, 
     widok od strony pd.-zach. 

rys. 101 - W04 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica obszaru,
    widok od strony pn.-zach.  

rys. 102 - W05 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica obszaru, 
   widok od strony pd.-zach. 
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rys. 103 - W02 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, mur w pd.-zach. granicy obszaru, 
                widok od strony pd.-zach.  

rys. 104 - W03 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica obszaru, 
    widok od strony pd.-zach.

rys. 105 - W06 - Rejon skrzyżowania ul. Jana Kochanowskiego z łącznikiem do Al. Jana Pawła II - 
               wnętrze urbanistyczne 2, płn.-zach. granica obszaru, widok od strony zachodniej. 

rys. 106 - W07 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica obszaru, widok od strony północnej.
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CZĘŚĆ A2: 2_2 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I

MAPA ZASADNICZA

 Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej 
Miasta Bytom pod numerem AGK.6640.180.2018 – 
fi rma geodezyjna P.O.I Format sp. j.  uzyskała mapę 
zasadnicza w formie numerycznej dla przedmiotowych 
działek. 

WYPISY I WYRYSY Z EWIDENCJI GRUNTÓW

 Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej 
Miasta Bytom pod numerem AGK.6640.180.2018 
– fi rma geodezyjna P.O.I Format sp. j.  uzyskała 
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków dla 
przedmiotowych działek.

UZUPEŁNIENIE TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ

 Uzupełnienie mapy zasadniczej na podstawie 
wywiadu terenowego przeprowadzonego przez 
pracowników fi rmy geodezyjnej.  Stwierdzone 
niezgodności zostały uzupełnione na mapie sytuacyjnej 
pobranej z ODGiK .
     Mapę zasadniczą uzupełniono także o pomiar drzew 
wskazanych przez dendrologów. 
 
Wykaz sprzętu użytego do pomiaru :

a)Tachimetr elektroniczny Geomax zoom90
b)Odbiornik GPS/RTK Leica viva

 Pomiar opracowano w państwowym układzie 
odniesienia 2000 strefa 6.

 Obliczanie współrzędnych poszczególnych 
punktów odbywa się za pośrednictwem 
oprogramowania wewnętrznego kontrolerów GPS/
RTK. Punkty pochodzące z pomiaru tachimetrycznego 
obliczane są w programie geodezyjnym C-GEO.

WEKTOROWE DANE OBRYSÓW BUDYNKÓW

Obrysy budynków znajdują się na warstwach:
GESBZO, GSSIIN

Opisy budynków znajdują się na warstwach: 
GESBZO_O, GSSIIN_O
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rys. 107 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500 nieaktualizowana (pomniejszenie), wraz z wkartowanymi 
zinwentaryzowanymi drzewami
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POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

rys. 108 - 

NR   Z            X                Y
22 286.14 6566589,08336811  5579503,92735571 
21 286.20 6566591,52219303  5579523,77810212 
24 286.35 6566584,20571827  5579464,22586289 
23 286.10 6566586,64454319  5579484,07660930
30 286.34 6566604,05646468  5579461,78703797 
34 286.51 6566623,90721109  5579459,34821305 
67 284.08 6566764,62096677  5579784,61677741 
66 284.96 6566767,05979169  5579804,46752382 
63 280.06 6566744,77022036  5579787,05560233 
65 284.42 6566739,89257053  5579747,35410951 
64 285.95 6566742,33139545  5579767,20485592 
59 286.37 6566700,53122476  5579590,98696316 
50 286.57 6566678,24165343  5579573,57504167 
49 286.47 6566680,68047835  5579593,42578808 
61 286.48 6566695,65357492  5579551,28547034 
60 286.27 6566698,09239984  5579571,13621675 
62 287.02 6566693,21475000 5579531,43472393 
52 285.89 6566717,60299920 5579729,94218802 
51 284.72 6566720,04182412  5579749,79293443 
43 285.96 6566695,31342787  5579712,53026653 
42 282.65 6566697,75225279  5579732,38101294 
53 286.10 6566715,16417428  5579710,09144161 
54 286.08 6566712,72534936  5579690,24069520
44 285.97 6566692,87460295  5579692,67952012 
55 286.08 6566710,28652444  5579670,38994879 
45 286.01 6566690,43577803  5579672,82877371 
36 286.11 6566670,58503162  5579675,26759863 
35 286.07 6566673,02385654  5579695,11834504 
56 285.96 6566707,84769952  5579650,53920238 
37 286.66 6566668,14620670 5579655,41685222 
31 286.02 6566650,73428521  5579677,70642355 
32 286.24 6566648,29546029  5579657,85567714 
46 286.04 6566687,99695311  5579652,97802730
38 286.85 6566665,70738178  5579635,56610581 
48 286.35 6566683,11930327  5579613,27653449 
47 286.22 6566685,55812819  5579633,12728089 
57 286.06 6566705,40887460 5579630,68845597 
58 286.21 6566702,97004968  5579610,83770957 
33 286.37 6566645,85663537  5579638,00493073 
20 286.08 6566593,96101795  5579543,62884853 
19 286.23 6566596,39984287  5579563,47959494 
17 286.54 6566601,27749271  5579603,18108776 
16 285.83 6566603,71620990 5579623,03184740
29 286.30 6566621,12823912  5579600,74226284 
15 286.15 6566578,98619297  5579585,75598807 
14 285.75 6566581,42501789  5579605,60673448 
18 286.42 6566598,83866779  5579583,33034135 
28 286.22 6566623,56706404  5579620,59300924 
27 285.90 6566626,00588896  5579640,44375565 
26 284.87 6566628,44471388  5579660,29450206 
41 288.19 6566643,75795750 5579456,90938813 
40 286.64 6566646,19678242  5579476,76013454 
39 286.87 6566648,63560734  5579496,61088095 
9 285.33 6566529,52096109  5579511,23168912 
25 286.29 6566564,35497186  5579466,66468781 
68 285.93 6566504,80273264  5579473,98116257 

NR   Z            X                Y
2 284.89 6566487,38064335  5579496,25859255 
4 285.06 6566482,50299351  5579456,55709973 
3 285.29 6566484,94181843  5579476,40784614 
13 285.43 6566551,80056233  5579528,64483551 
12 285.38 6566554,23938725  5579548,49558192 
11 285.27 6566556,67821217  5579568,34632833 
10 284.82 6566559,12700718  5579588,19584983 
8 285.16 6566531,95978601  5579531,08243553 
7 284.06 6566536,83743585  5579570,78392835 
1 284.61 6566489,81946827  5579516,10933896 
6 284.91 6566512,10903960 5579533,52126045 
5 284.29 6566514,57324654  5579553,36888847 



62

Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A2: 2_3 OPRACOWANIA GEODEZYJNE II

rys. 109 - Obszar ZNZGKW - fragment, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500 rys. 110 - Obszar ZNZGKW - fragment, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500, 
     z wkartowanymi rzędnymi wysokościowymi terenu na siatce 20x20m, pozyskanymi z chmury punktów
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GEOREFERENCYJNE WARSTWY RASTROWE

125/23

171/90

101/84

7557/213

6626/213

6605/213

6595/213

6594/213

6574/213

6573/213

6563/213

6557/2136552/213
6115/229

4410/202

33

117/84

114/84

7616/201

6131/202
6133/202

44

188/92

189/92

191/91

s1

140/6

102/3

7558/213

6637/213

6636/213

6621/213

6642/213

6616/213

6615/213

6625/213

6620/213

6630/213

6130/202

121/10

6599/213

6604/213

7556/213

102/84

104/84

103/84

6610/213

6579/213

6600/213

6568/213

6589/213

6631/213

6584/213

6569/213

6580/213

6647/213

6609/213

6585/213

119/84

118/84

115/84

116/84

195/89

193/91

6562/213
6123/213

3768/487

6134/202

6132/202

gnX160

rys. 111 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, wysokościowo, uzbrojeniowa nieaktualizowana (pomniejszenie), z georeferencyjną warstwą rastrową – mapą historyczną zakładów ZNKW z roku 1942

GEOREFERENCJA 

Defi nicja: 

Jest to zbiór danych umożliwiających transformację współrzędnych wyrażonych 
w układzie pikselowym do układu współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych 
oraz do dowolnego układu prostokątnego płaskiego. 

W praktyce oznacza to informację dołączaną do plików z mapami (w 
szczególności do plików rastrowych) umożliwiającą w pełni automatyczne 
„wskoczenie” podkładu z mapą rastrową na swoje miejsce w rysowanej przez 
nas mapie. Dodawane dane mogą zawierać współrzędne geografi czne, 
parametry układu odniesienia, informacje o odwzorowaniu oraz inne, będące 
przydatne w analizie pliku. 
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CZĘŚĆ A2: 2_3 OPRACOWANIA GEODEZYJNE II

rys. 112 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, wysokościowo, uzbrojeniowa nieaktualizowana (pomniejszenie), z georeferencyjną warstwą rastrową – mapą historyczną zakładów ZNKW z roku 1968
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ORTOFOTOMAPA

Ortofotomapa została wykonana z wykorzystaniem drona.
Do wykonania nalotu wykorzystano  : Dron DJI Phantom 4
 
 Przy pomocy pomiaru tradycyjnego wykonano stabilizację fotopunktów w celu wpasowania danych 
pochodzących z nalotu fotogrametrycznego.

a) Ilość wykonanych zdjęć – 170 szt
b) Obszar pokryty nalotem fotogrametrycznych – 28 ha
c) Wykorzystane oprogramowanie – Pix4d

 
 
W efekcie nalotu dronem 
otrzymano następujące 
produkty:

- ortofotomapa 
- chmura punktów

CZĘŚĆ A2: 2_3 OPRACOWANIA GEODEZYJNE II

rys. 114 - Ortofotomapa rys. 115 - Strona 1 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report  

rys. 113 - Dron DJI Phantom4 
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CZĘŚĆ A2: 2_3 OPRACOWANIA GEODEZYJNE II

rys. 116 - Strona 2 Raportu Jakości Skaningu 3D - Quality Report  rys. 117 - Strona 3 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report  
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rys. 118 - Strona 4 Raportu Jakości Skaningu 3D - Quality Report  rys. 119 - Strona 5 Raportu Jakości Skaningu 3D - Quality Report  
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CZĘŚĆ A2: 2_3 OPRACOWANIA GEODEZYJNE II

rys. 120 - Strona 6 Raportu Jakości Skaningu 3D - Quality Report  rys. 121 - Strona 7 Raportu Jakości Skaningu 3D - Quality Report  



69

ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

- wykonanie skaningu laserowego naziemnego, wnętrz poszczególnych 
budynków oraz obszarów przyległych do budynków  urządzeniem Faro  Focus 
S 150,
-  wykonanie skaningu laserowego naziemnego terenu opracowania z 
wyłączeniem wnętrza budynków urządzeniem Z+F Imager 5010 X
- wykonanie zintegrowanego obrazu/skaningu/ terenu i wnętrz budynków oraz 
połączenie ich z chmurą punktów otrzymaną metodą fotogrametrii.

Przedmiot opracowania.

 Przedmiotem opracowania było wykonanie skanowania laserowego elewacji 
zewnętrznych budynków na przedmiotowych działkach, terenu oraz wnętrz budynków 
zabytkowej nastawni kolei wąskotorowej. Jako uzupełnienie skanowania naziemnego 
wykorzystano chmurę punktów pochodząca z pomiaru fotogrametrycznego (nalotu 
dronem). 

Rozmieszczenie stanowisk.

1. Wykorzystany skaner leserowy: Z+F Imager 5010 X
2. Zasięg pomiaru 0,3 m do 187 m
3. Oprogramowanie wykorzystane do opracowania skanów laserowych : Z+F Laser 
control
4. Ilość stanowisk skanera laserowego:

a) Na zewnątrz budynków – 98 stanowisk
b) Wewnątrz – 70 stanowisk

5. Raport dowiązania stanowisk skanera do osnowy geodezyjnej:

     Średni błąd wpasowania skanów mieści się w zakresie od 2,5 mm do 6,5 mm

SKANING LASEROWY

rys. 122 - Szkic rozmieszczenia stanowisk skanera laserowego pomiar na zewnątrz
    budynków

rys. 123 - Średni błąd kalibracji chmury punktów: 3,1

rys. 124 - Średni błąd kalibracji chmury punktów: 5,2   rys. 125- Skaner 3D
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NUMERYCZNY MODEL TERENU

- wykonanie numerycznego modelu terenu 3D 
(NMT) na podstawie chmury punktów pozyskanej 
metoda fotogrametrii.
- wykonanie numerycznego modelu pokrycia 
terenu 3D (NMPT) na podstawie chmury punktów 
pozyskanej metoda fotogrametrii oraz skanów 
naziemnych z wykorzystaniem urządzeń Z+F 
Imager 5010 X oraz Faro  Focus S 150.

GEOREFERENCYJNE WARSTWY 
RASTROWE

- wykonanie georeferencyjnych warst rastrowych 
przy wykorzystaniu oprogramowania AutoDESK 
MAP + CADRaster PRO.

WEKTOROWE DANE OBRYSÓW 
BUDYNKÓW

- uzupełnienie (korekta)  wektorowych danych 
obrysów budynków na podstawie pomiaru 
geodezyjnego  wraz z warstwą opisową. 

rys. 126 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, numeryczny model terenu pozyskany z chmury punktów  
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zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

rys. 127 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, numeryczny model terenu pozyskany z chmury punktów,  w postaci trójkątów
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NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU

rys. 127 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony płn.-wsch. na główną oś założenia zakładów; widok wygenerowany z chmury punktów.
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rys. 129 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pn.-wsch. na Budowlę nr 18 (komin); 
     widok wygenerowany z chmury punktów.

rys. 131 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pn.-wsch. na południowy fragment głównej osi 
     założenia zakładów.

rys. 130 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony północnej na przestrzeń pomiędzy Budynkami 
    nr 05a, 03; widok wygenerowany z chmury punktów  

rys. 132 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pd.-zach. Na przestrzeń pomiędzy Budynkami 
     Nr 05a, 03, 15, 14, 08; widok wygenerowany z chmury punktów. 
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PRACE TERENOWE INWENTARYZACJA DENDROLOGICNZA

 Przeprowadzone zostały prace terenowe polegające na przeglądzie 
występującego na terenie zadrzewienia i zakrzewienia. Wykonano trwałe oznaczenia 
numeryczne drzew, wśród których wskazane zostały gatunki do bezwzględnego 
zachowania oraz usunięcia. Dla pozostałych, oznaczonych na rysunku drzew, ich 
pozostawienie będzie wynikać z projektowanego zagospodarowania. Na terenie 
stwierdzono występowanie miejsc porośniętych gęsto młodymi samosiejkami. Z racji 
mnogości, a także wieku i rozmiarów umożliwiających ich wycinkę bez konieczności 
uzyskiwania pozwoleń, nie rozpatrywano ich indywidualnie a jedynie wskazano w 
postaci obszarów występowania.

Oznaczono:
-  13 drzew do bezwzględnego zachowania,
-  24 drzew proponowanych do zachowania,
-  11 drzew przeznaczonych do wycinki,
-  335 drzew możliwych do wycięcia w zależności od projektowanego 
zagospodarowania,
-  6 pól krzewów na powierzchni 62,5m2,
-  12 pól występowania samosiejek na łącznej powierzchni 3600m2.

 Zinwentaryzowane elementy pomierzono i wkartowano na mapę zasadniczą. 
Wykonano także dokumentację fotografi czną.

LEGENDA

KORONY DRZEW

DRZEWA WSKAZANE DO USUNIĘCIA

DRZEWA PROPONOWANE DO ZACHOWANIA

DRZEWA CENNE DO BEZWZGLDNEGO ZACHOWANIA

KRZEWY

POLA SAMOSIEJEK NIE UJĘTYCH W INWENTARYZACJI 
ŁĄCZNIE 3586,2 m2

rys. 133 - Zieleń w sąsiedztwie Budynków nr 16, 06 oraz schronu C,  widok na klon pospolity 
w otoczeniu topoli kanadyjskich

rys. 134 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500 nieaktualizowana 
    (pomniejszenie), z inwentaryzacją dendrologiczną, na tle ortofotomapy (opracowanie własne).
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ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

L.p. Gatunek Obwód pnia [cm] Uwagi Wskazania

1 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 221 do pozostawienia
2 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL 62 redukcja korony
3 ŚLIWA DOMOWA PRUNUS DOMESTICA L. 40 drewo owocowe
4 KASZTANOWIEC POSPOLITY (BIAŁY) AESCULUS HIPPOCASTANUM L 263 redukcja korony

5 KASZTANOWIEC POSPOLITY (BIAŁY) AESCULUS HIPPOCASTANUM L 203 redukcja korony, zabliźniona rana pnia, ubytek kory, 
rozkład wewnątrz pnia do usunięcia

6 KASZTANOWIEC POSPOLITY (BIAŁY) AESCULUS HIPPOCASTANUM L 168 redukcja korony, rana pnia z rozkładem
7 SUCHE 189
8 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 174 ubytek kory
9 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 185 redukcja korony, rana pnia z rozkładem do usunięcia
10 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 102
11 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 185 do pozostawienia
12 KASZTANOWIEC POSPOLITY (BIAŁY) AESCULUS HIPPOCASTANUM L 162
13 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  173 w miarę możliwości do pozostawienia
14 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  165 w miarę możliwości do pozostawienia
15 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  101 zabliźnione rany styczne pnia
16 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  91
17 DĄB SZYPUŁKOWY QUERCUS ROBUR L. 115 do pozostawienia
18 KASZTANOWIEC POSPOLITY (BIAŁY) AESCULUS HIPPOCASTANUM L 68
19 DĄB SZYPUŁKOWY QUERCUS ROBUR L. 136 suchy konar do pielęgnacji i pozostawienia
20 DĄB SZYPUŁKOWY QUERCUS ROBUR L. 65
21 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  108, 74, 62, 52, 34
22 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  55

23 WIERZBA PŁACZĄCA SALIX ×SEPULCRALIS SIMONK.  136, 72 redukcja korony, owowcniki huby, rozkład wewnątrz 
pnia  do usunięcia

24 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 240 jemioła
25 ŚLIWA DOMOWA PRUNUS DOMESTICA L. 70 drzewo owocowe
26 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  165 w miarę możliwości do pozostawienia
27 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 344 jemioła
28 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 156 jemioła
29 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  39
30 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 125 w miarę możliwości do pozostawienia w miarę możliwości do pozostawienia

31 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 146 wskazana weryfi kacja oznaczenia do gatunku w stanie 
ulistnionym w miarę możliwości do pozostawienia

32 GŁÓG POŚREDNI CRATAEGUS ×MEDIA BECHST. 84 stan zdrowotny (ewentualny posusz) do weryfi kacji w 
okresie ulistnienia drzewa 

33 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 44
34 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 147 w miarę możliwości do pozostawienia
35 SUCHE 47

36 ROBINIA AKACJOWA ROBINIA PSEUDOACACIA L. 156 jeden pień ścięty, posusz gałęzi i konarów, rany pnia 
z rozkładem do usunięcia

37 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 81
38 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 135 w miarę możliwości do pozostawienia
39 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 149 w miarę możliwości do pozostawienia
40 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 90
41 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L. /KLON POLNY 88, 52 wskazana weryfi kacja w stanie ulistnionym
42 SUCHE 62
43 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 76
44 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 42
45 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 85
46 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 190 do pozostawienia
47 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 136
48 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  103
49 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 107, 118 w miarę możliwości do pozostawienia
50 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 107
51 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 79
52 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 119 w miarę możliwości do pozostawienia

53 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 125 wskazana weryfi kacja oznaczenia do gatunku w stanie 
ulistnionym w miarę możliwości do pozostawienia

54 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 105 wskazana weryfi kacja oznaczenia do gatunku w stanie 
ulistnionym

55 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 74 wskazana weryfi kacja oznaczenia do gatunku w stanie 
ulistnionym

56 JARZĄB POSPOLITY (JARZĘBINA) SORBUS AUCUPARIA L. 74
57 SUCHE 49

58 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 63 wskazana weryfi kacja oznaczenia do gatunku w stanie 
ulistnionym

59 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 89
60 SUCHE 67, 44
61 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 75
62 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 90
63 SUCHE 54
64 SUCHE 80
65 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 167 jemioła - bardzo liczna
66 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 59, 42
67 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 211 jemioła - bardzo liczna
68 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 127 obwód mierzony na 1 m
69 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 169 jemioła
70 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 66, 54
71 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 157 jemioła
72 JARZĄB POSPOLITY (JARZĘBINA) SORBUS AUCUPARIA L. 55

L.p. Gatunek Obwód pnia [cm] Uwagi Wskazania

73 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 100
74 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 40
75 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 46
76 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 44, 33

77 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 183 jemioła liczna

78 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 168 jemioła
79 GŁÓG POŚREDNI CRATAEGUS ×MEDIA BECHST. 70 susz 20%
80 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 89, 79 jemioła
81 DZIKI BEZ CZARNY SAMBUCUS NIGRA L. 70, 62
82 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 50, 49
83 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 68
84 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 76 wrasta w budynek do usunięcia
85 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L./PENSYLWAŃSKI ? 65 wskazana weryfi kacja w stanie ulistnionym
86 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 119, 115
87 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 264 jemioła - bardzo liczna
88 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 114 jemioła
89 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 47
90 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 174 jemioła
91 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 248 jemioła
92 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 175 jemioła
93 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 73
94 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 84
95 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 79, 80
96 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L./PENSYLWAŃSKI 53 wskazana weryfi kacja w stanie ulistnionym
97 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 185 jemioła
98 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 130
99 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 237 jemioła

100 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 97 pień odchylony od pionu, listaw mrozowa; gniazdo 
ptaków

101 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 58
102 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 59
103 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 119
104 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 175 jemioła
105 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 173 jemioła
106 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 59
107 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 116
108 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 163 w miarę możliwości do pozostawienia
109 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 154 w miarę możliwości do pozostawienia
110 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 47
111 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 56
112 SUCHE 60
113 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 213 jemioła
114 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 110
115 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 112
116 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 100
117 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 48
118 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 53
119 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 47
120 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 78, 70, 67
121 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 134
122 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 78
123 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 204 susz 15%, jemioła
124 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 160, 97 w miarę możliwości do pozostawienia
125 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 130
126 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 45
127 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 53
128 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 75, 57
129 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 65, 60, 50
130 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 46
131 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 77
132 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 66, 51
133 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 75

134 KASZTANOWIEC POSPOLITY (BIAŁY) AESCULUS HIPPOCASTANUM L 70

135 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 164 w miarę możliwości do pozostawienia
136 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 116
137 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 14, 120 susz 10%
138 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 71
139 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 42
140 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 53
141 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 43, 30
142 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  126
143 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 102
144 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 158
145 SUCHE 49
146 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 79
147 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 87 w typie 'pendula'
148 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 93

Tabela 2. Inwentaryzacja dendrologiczna
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149 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 142, 77 w miarę możliwości do pozostawienia
150 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 129, 106 w miarę możliwości do pozostawienia
151 JABŁOŃ DOMOWA MALUS DOMESTICA BORKH. 68
152 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 144 w miarę możliwości do pozostawienia
153 JARZĄB POSPOLITY (JARZĘBINA) SORBUS AUCUPARIA L. 40, 35, 33
154 JARZĄB POSPOLITY (JARZĘBINA) SORBUS AUCUPARIA L. 40
155 JABŁOŃ DOMOWA MALUS DOMESTICA BORKH. 55, 47
156 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 73
157 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 150
158 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 136
159 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 99
160 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 143
161 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 93
162 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 58
163 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 47, 19
164 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 128, 75

165 GRUSZA POSPOLITA PYRUS COMMUNIS L. 135 gniazdo ptaków; wskazana weryfi kacja stanu 
zdrowotnego w okresie ulistnienia drzewa

166 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 56
167 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 84
168 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 104, 40
169 JABŁOŃ DOMOWA MALUS DOMESTICA BORKH. 73 susz licznych gałęzi
170 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  42
171 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 54
172 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 180 w miarę możliwości do pozostawienia
173 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 40
174 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 70
175 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 44
176 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 58
177 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 145
178 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 74
179 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 80, 40
180 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 73
181 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 68, 40
182 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 40
183 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 148
184 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 74
185 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 74
186 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 103, 92
187 SUCHE 50
188 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 140, 108, 103, 70 do pozostawienia w miarę możliwości do pozostawienia
189 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 60
190 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 55, 44
191 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  44, 37
192 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  46
193 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 47
194 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 64
195 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 56, 50, 42
196 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 43
197 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 44
198 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 64
199 SUCHE 98
200 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 60
201 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 57
202 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 125
203 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 82, 73
204 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 216 jemioła
205 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 92
206 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 164, 144 w miarę możliwości do pozostawienia
207 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 46
208 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  133
209 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 54
210 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 88
211 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 70
212 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 44
213 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 140
214 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 103
215 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 207 jemioła
216 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 65
217 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 220 susz 5%
218 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 39
219 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 79
220 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 58
221 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 72
222 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 57
223 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 64
224 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 62
225 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 49, 39, 38, 36, 45, 

34, 32, 22, 28, 36

L.p. Gatunek Obwód pnia [cm] Uwagi Wskazania

226 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 45
227 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 71
228 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 71
229 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 56, 27
230 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 37, 33

231 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L.
44, 38, 37, 27, 31, 
20, 22, 23, 22, 16, 
28, 21

232 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 49, 44

233 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 58, 34

234 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 55, 33, 37, 25, 42, 
25, 32, 28

235 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 43, 32, 31, 33, 
25, 27

236 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 40, 35, 25, 33, 27, 
20, 28

237 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 58

238 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 52
239 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 34, 18
240 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 59, 44

241 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 35, 34, 28, 22, 27, 
27, 34, 33, 25, 21

242 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 32, 27, 18, 28, 
20, 19

243 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 32 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
244 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 23 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
245 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 37, 34, 30
246 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 27 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
247 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 52, 29, 18, 36

248 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 43, 28, 37, 31, 
21, 24

249 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 44, 40, 29, 47

250 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 48
251 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 66, 54
252 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 26, 21, 18, 16

253 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 32, 31

254 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 33, 33, 26, 23, 
18, 25

255 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 29, 19, 16, 21, 18, 
20, 18, 17

256 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 34 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
257 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 61, 58, 39

258 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 36, 27, 26, 28, 26, 
19, 20

259 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 53
260 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 44, 34
261 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 60

262 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 42, 34, 33 próchniejąca rana pnia
263 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 55, 32, 28

264 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 57, 29, 30, 32, 
28, 18

265 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 36, 28, 26, 20, 23, 
17, 40 40 - przewórcone

266 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 38, 30, 26, 20, 19
267 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 25 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
268 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 70, 24
269 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 46, 42, 39, 26, 26
270 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 24, 21
271 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 29 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm

272 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 63, 30, 48, 41, 36, 
46, 40, 21

273 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 46, 40, 21

274 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L.
50, 50, 42, 37, 38, 
31, 32, 24, 38, 33, 
36, 33, 49, 29

275 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 34 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
276 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 57, 28, 26, 17, 16

277 WYWROT
278 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 35, 29

279 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L.
28, 20, 20, 18, 17, 
16, 15, 17, 14, 19, 
20, 25

odrosty ze ściętego pnia

280 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 55, 52, 52

281 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 22, 21, 18, 17, 20, 
16, 19, 15, 14 odrosty ze ściętego pnia

282 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 75, 21
283 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  134, 128 w miarę możliwości do pozostawienia

Tabela 2. Inwentaryzacja dendrologiczna
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ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

L.p. Gatunek Obwód pnia [cm] Uwagi Wskazania

284 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 37, 22
285 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. 35, 33, 25
286 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 40 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
287 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 225 do pozostawienia
288 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 167 do pozostawienia
289 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  97 znaczny ubytek kory - zabliźniona rana styczna
290 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  167 znaczny ubytek kory - zabliźniona rana styczna
291 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 281, 154
292 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 189 do pozostawienia
293 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 60, 39
294 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 55
295 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 30 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
296 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 68
297 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 23, 12 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
298 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 37 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
299 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 39 obwód pnia na wys. 5 cm powyżej 50 cm
300 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  47, 46, 35, 27
301 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 111, 66
302 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  49
303 GRUSZA POSPOLITA PYRUS COMMUNIS L. 116 zamiera do usunięcia
304 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  146 do pozostawienia
305 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  196 do pozostawienia
306 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  204 do pozostawienia
307 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 43
308 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 76
309 TOPOLA OSIKA POPULUS TREMULA L. 75
310 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  48, 46
311 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 108
312 SOSNA CZARNA PINUS NIGRA ARN 54 znaczny ubytek kory, wyciek żywicy do usunięcia
313 SOSNA CZARNA PINUS NIGRA ARN 98 w miarę możliwości do pozostawienia
314 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  54
315 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 230 w miarę możliwości do pozostawienia
316 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 97
317 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  94
318 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 84 próchniejąca głęboka rana pnia do usunięcia
319 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 56
320 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 41
321 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 57, 48
322 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 104, 69, 63
323 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 64
324 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 46
325 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  79, 57
326 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 91
327 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 53 wrasta w ogrodzenie
328 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 44 wrasta w ogrodzenie
329 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 61
330 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 51
331 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 79 jednostronna korona
332 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 62 ubytki kory, posusz do usunięcia
333 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 81, 68, 64
334 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 53
335 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 71
336 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 113
337 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 72
338 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 41
339 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 52
340 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 56, 54
341 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 56
342 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 58, 40, 19
343 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 51
344 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 55, 31
345 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 59
346 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 91
347 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 139 próchniejąca rana pnia
348 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 86, 76, 22
349 JESION WYNIOSŁY FRAXINUS EXCELSIOR L. 72
350 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 131
351 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 111
352 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 143, 134
353 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 58

354 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 137 posusz gałęzi i konarów, liczne ślady żerowania 
owadów na pniu do usunięcia

355 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  60
356 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 160 esowato wygięty pień
357 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 92
358 GRUSZA POSPOLITA PYRUS COMMUNIS L. 51 drzewo owocowe
359 WIĄZ GÓRSKI ULMUS GLABRA HUDS. 182 głeboka próchniejąca rana pnia; gniazdo ptaków
360 KLON POSPOLITY (K. ZWYCZAJNY) ODM. KULISTA ACER PLATANOIDES 

L. ‘GLOBOSUM’
23 ubytek kory

L.p. Gatunek Obwód pnia [cm] Uwagi Wskazania

361 KLON POSPOLITY (K. ZWYCZAJNY) ODM. KULISTA ACER PLATANOIDES 
L. ‘GLOBOSUM’ 28 gniazdo ptaków

362 KLON POSPOLITY (K. ZWYCZAJNY) ODM. KULISTA ACER PLATANOIDES 
L. ‘GLOBOSUM’ 22 zabliźnione ubytki kory

363 GŁÓG POŚREDNI CRATAEGUS ×MEDIA BECHST. 94

364 KLON POSPOLITY (K. ZWYCZAJNY) ODM. KULISTA ACER PLATANOIDES 
L. ‘GLOBOSUM’ 25

365 GŁÓG POŚREDNI CRATAEGUS ×MEDIA BECHST. 93

366 KLON POSPOLITY (K. ZWYCZAJNY) ODM. KULISTA ACER PLATANOIDES 
L. ‘GLOBOSUM’ 25

367 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    10
368 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    11
369 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    18
370 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    15
371 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    15
372 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    14
373 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    14
374 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    15
375 WIŚNIA PIŁKOWANA PRUNUS SERRULATA LINDL.    14
376 LIPA DROBNOLISTNA TILIA CORDATA MILL. 43
377 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  36, 30, 28, 23, 31
378 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 135
379 TOPOLA KANADYJSKA POPULUS ×CANADENSIS MOENCH 167 do pozostawienia
380 KLON JAWOR ACER PSEUDOPLATANUS L. 203 budka dla ptaków do pozostawienia
381 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA ROTH 96 budka dla ptaków
382 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES L.  ok. 50 brak dostępu
383 WIERZBA IWA SALIX CAPREA L. ok. 55 brak dostępu - rośnie na dachu budynku; posusz do usunięcia

rys. 135 - Zieleń w sąsiedztwie Budynku nr 5e, widok na 
    topolę kanadyjską z licznie występującą jemiołą

rys. 136 - Zieleń w sąsiedztwie Budynków nr 16, 06 oraz 
schronu C, widok na robinię akacjową w złym stanie 
wskazaną do usunięcia

Tabela 2. Inwentaryzacja dendrologiczna



78

Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A2: 2_5 OPRACOWANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE

HISTORIA WARSZTATÓW GKW PRZY ULICY BRZEZIŃSKIEJ W BYTOMIU

1898 1912 1939
Spółka Pringsheim rozpoczyna 
budowę warsztatów

Powstaje:
hala na 25 wagonów dwuosiowych

kotłownia
dwie Kuźnie z 14 piecami 

odlewnia

Rozbudowa i modernizacja

Wprowadzono:
oświetlenie elektryczne

ogrzewanie parowe
elektryczne przesuwnice
nowoczesne urządzenia 

pneumatyczne

Rozbudowa lini naprawczej

Dobudowa:
garaży dla samochodów

pomieszczenia straży pożarnej
warsztatu dla uczniów

schronu dla załogi

Warsztaty przechodzą pod 
zarząd Dyrekcji w Opolu. 
Po scaleniu sieci GKW znacznie 
wzrosła eksploatacja taboru 
wąskotorowego z uwagi na 
intensyfi kacje Hut i Kopalń oraz na 
potrzeby wojenne

Pierwsze wagony samowyładowcze   
z systemem Ziehla - Symbol 
Górnośląskich Wąskich Torów

Warsztaty zlokalizowane na 
terytorium Niemiec podejmowały 
prace zastępcze dla kolei 
normalno torowych

Warsztaty przechodzą pod zarząd 
Kierownictwa Wąskotorowych kolei 
w Katowicach. 

1906 1922 1945

rys. 137 - ZNKW kalendarium wydarzeń
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ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

 60s 1989 2001 2003
Regres GKW oraz nasilające się 
szkody górnicze spowodowane 
eksploatacją wyrobisk pod Bytomiem 
przyczyniły się do podupadania 
warsztatów naprawczych

GKW skada się już wyłącznie z 
lokomotyw spalinowych

Zakończenie eksploatacji 
wszystkich kolei 
wąskotorowych

Fizyczna likwidacja zakładu. 
Eksterminacja wyposażenia 
warsztatów oraz części 
zamiennych lokomotyw

Ostatnia naprawa parowozu

Warsztaty obsługują już tylko 
kilka relacji w tym trasę turystyczną 
Bytom-Miasteczko Śląskie

Przejęcie przez Urząd Miasta 
Bytom likwidowanego majątku 
kolei wąskotorowej

1974 90s 2002
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ A2: 2_5 OPRACOWANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE

 Pierwszy warsztat naprawy lokomotyw i wagonów 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych zorganizowano w 1882 r. 
przy stacji Rozbark (między dzisiejszymi ulicami Chorzowską i 
Pszczyńską). Wobec rosnącej pracy eksploatacyjnej kolei szybko 
okazało się, że powstałe zaplecze utrzymania taboru jest zbyt 
skromne, a przyjęta lokalizacja nie pozwala na jego rozbudowę. W 
tej sytuacji podjęto decyzję o budowie od podstaw nowego zaplecza 
technicznego niedaleko dotychczasowego. 

  1898 r. przystąpiono do realizacji inwestycji przy ówczesnej 
Gross Dombrowkaerstraße (obecnie ul. Brzezińskiej) łączącej 
Rozbark z Dąbrówką Wielką. Początkowo wyposażenie warsztatowe 
przedstawiało się dość skromne (np. jedynymi urządzeniami w stolarni 
były strugarka i piła taśmowa, a otwory w drewnie wykonywano 
ręcznie). Największy budynek stanowiła hala napraw wagonów 
mieszcząca pod dachem 25 pojazdów dwuosiowych, które można 
było wprowadzać tam przy pomocy ręcznej przesuwnicy. Osobny 
budynek zajmowała kotłownia. Mała kuźnia posiadała cztery piece 
kowalskie, obok niej działała odlewnia z jednym piecem kowalskim i 
piecem do wytopu metali. Duża kuźnia wyposażona była w 10 pieców 
i młot parowy o masie 600 kg. Warsztat mechaniczny wyposażono w 
tokarki, wiertarki i prasę do nakładania kół bosych na osie wagonowe. 
Pomiędzy narzędziownią a kotłownią ustawiono leżącą maszynę 
parową, napędzającą urządzenia znajdujące się w sąsiednich 
pomieszczeniach poprzez pasy transmisyjne. 

 Uwagę zwrócić należy zarówno na dobre rozplanowanie i 
przestronność obiektów, jak i na ich piękną formę architektoniczną, 
charakterystyczną dla końca XIX stulecia. W wolnostojącym, 
reprezentacyjnym budynku biurowym znalazła miejsce administracja 
warsztatów. Początkowo w halach warsztatowych zastosowano 
oświetlenie gazowe i ogrzewanie piecami węglowymi. W zakładzie 
zatrudniano 150 pracowników. Po uzupełnieniu wyposażenia i 
rozbudowie warsztaty wykonywały wszystkie zakresy napraw 
parowozów i wagonów. Znacznym osiągnięciem, jak na zakład 
remontowy kolei o lokalnym znaczeniu, był fakt przeprowadzania 
napraw głównych lokomotyw parowych. Proces ten wiąże się ze 
specjalistycznym badaniem i ewentualną naprawą kotła, co wymaga 
wykwalifi kowanej i doświadczonej kadry. 

 Około 1905 r. warsztaty naprawcze taboru w Rozbarku 
stanowiły już dużą jednostkę kolei wąskotorowych. Współpracowały 
wówczas ściśle z normalnotorowymi zakładami naprawczymi 
w Gliwicach, czego przejawem była m. in. wzajemna wymiana 
pracowników zarówno na krótsze, jak i dłuższe okresy, co przyczyniało 
się do wzbogacenia ich doświadczenia zawodowego. Praktyki 
te korzystne były szczególnie dla warsztatów wąskotorowych, 
mniejszych i młodszych w porównaniu z zakładami gliwickimi. 
Warsztaty w Rozbarku były w stanie nawet produkować niewielkie 
ilości nowego taboru wąskotorowego. Powstało tu przykładowo 25 
stalowych platform z ławą pokrętną do przewozu dłużycy dla kolei 

własnych oraz 2 wagony 3-osiowe dla elektrowni w Zabrzu. Częstą 
praktyką, do końca istnienia zakładu, była przebudowa wagonów 
związana z pojawiającymi się nowymi asortymentami towarów 
transportowanych kolejami wąskotorowymi. 

 W 1912 r. halę napraw wagonów powiększono od strony 
północnej, a dotychczas ręcznie obsługiwaną przesuwnicę 
wyposażono w napęd elektryczny. W miejsce pieców ogrzewczych 
wprowadzono centralne, parowe ogrzewanie pomieszczeń 
warsztatowych, zainstalowano również oświetlenie elektryczne 
w miejsce gazowego. W hali wagonowej zainstalowany został 
dźwignik, młoty pneumatyczne oraz prasa pneumatyczna. Na 
terenie zakładu pracowano w tym czasie w godzinach od 6.00 do 
17.30 z półtoragodzinną przerwą, a na wydziale napraw wagonów 
wprowadzono pracę akordową. W kolejnych latach sukcesywnie 
kupowano coraz nowsze urządzenia techniczne, jak tokarka do obręczy 
zestawów kołowych wyprodukowana w Zakładach Hegensche-idt w 
Raciborzu oraz prasa hydrauliczna służąca do wtłaczania kół bosych 
na osie. Do nagrzewania obręczy kół stosowano dwie nagrzewnice 
elektryczne. Wydział napraw parowozów wyposażony został w 
tokarkę do czyszczenia rur ogniowych i frezarkę. 

 Podczas II wojny światowej warsztaty naprawcze w Rozbarku 
posiadały 64 stanowiska przeznaczone do napraw wagonów i 6 
stanowisk do remontu kotłów w kotlarni. Wzrost przewozów, związany z 
intensyfi kacją produkcji przemysłowej na potrzeby wojenne, przyczynił 
się do decyzji o znacznej rozbudowie i unowocześnieniu warsztatów. 
Teren zakładu powiększono o 6000 m2 w kierunku wschodnim, sama 
zaś hala napraw wagonów została powiększona o 2410 m2, a do jej 
wnętrza wprowadzono 3 kolejne tory obok 6 istniejących wcześniej. 
W konsekwencji całkowitej przebudowie uległa głowica rozjazdowa, 
gdzie zabudowano 27 nowych rozjazdów. Wydłużono również 
tor wyciągowy wyprowadzony w kierunku północnym, którego 
zakończenie znajdowało się odtąd na dwumetrowym nasypie. Po 
stronie zachodniej warsztatów wzniesiono garaż dla samo-chodów, 
pomieszczenia straży pożarnej i warsztat uczniowski. 

 Po zrealizowaniu inwestycji długość torów na zamkniętym 
terenie zakładu liczyła około 3 km, z tego aż trzecia część znajdowała 
się w krytych halach remontowych. Wyposażenie zakładu 
wzbogaciło się m.in. o 4 nowoczesne tokarki do toczenia zestawów 
kołowych, 2 wiertarki, prasę, szlifi erkę i piece gazowe. Te ostatnie 
służyły w kuźni i do podgrzewania piór resorowych. Zakupiono też 
4 grzejniki elektryczne do podgrzewania nitów. Do przetaczania 
wagonów na terenie warsztatów zatrudniano lokomotywę spalinową 
(wyprodukowana w 1936 r. służyła do 1971 r.). Wycofujący się 
Niemcy pod koniec wojny zdemontowali i wywieźli znaczną część 
wyposażenia zakładu. 

Po przetoczeniu się frontu pilną potrzebą stało się przywrócenie 
pełnej funkcjonalności warsztatów. Usuwając szkody i uzupełniając 

wyposażenie zakład uruchomiono 1 września 1945 roku. Przewozy 
na sieci wąskotorowej szybko rosły, ale w dekadzie lat 60. dał się 
zauważyć postępujący z wolna spadek pracy przewozowej. W tym 
czasie przystąpiono do wymiany trakcji parowej na spalinową. Proces 
ten zakończono ostatecznie w pierwszych latach 80. XX wieku. 
Warsztaty musiały przezbroić park maszynowy, zmienić technologię, 
a także przeznaczenie niektórych pomieszczeń przystosowując 
się do utrzymania nowego rodzaju lokomotyw. 1 czerwca 1979 
r. w budynku dawnej kotlarni utworzono Oddział Utrzymywania 
Lokomotyw Spalinowych. 

 Zatrudnienie w zakładzie powoli, lecz systematycznie malało 
za sprawą spadku pracy przewozowej na sieci wąskotorowej i tym 
samym ograniczaniem liczby naprawianych jednostek taboru. W 
1960 r. zatrudniano 456 osób, w 1970 r. 380 osób, w 1980 r. 238 osób, 
a w 1989 r. już tylko 104 osoby. Przez cały okres funkcjonowania 
warsztatów wykonywano pełen zakres napraw wagonów towarowych. 
W dekadzie lat 80. XX w. liczba napraw głównych węglarek, stopniowo 
malejąc, wynosiła od ok. 300 do ok. 150 rocznie. Napraw rewizyjnych 
wykonywano od ok. 1300 do ok. 800 rocznie. Realizowano także w 
miarę potrzeb naprawy rewizyjne i średnie wagonów osobowych (ok. 
10 rocznie). Dokonywano przeglądów okresowych i napraw bieżących 
lokomotyw spalinowych. W tej dekadzie zbudowano również 3 duże 
pługi odśnieżne (lemieszowy i rotacyjne). 

 Wyposażenie warsztatów w urządzenia techniczne nawet 
w ostatnim okresie ich funkcjonowania było imponujące, oferując 
potencjalne możliwości rozwoju działalności i świadczenia usług na 
zewnątrz. Należy wymienić tutaj: 10 tokarek różnych typów, wiertarkę, 
frezarkę, strugarkę, 4 szlifi erki, 2 młoty, 1 prasę o sile nacisku 450 
ton, 2 nożyce do metali, 4 wytwornice acetylenu, 3 przesuwnice o 
nośności 15, 15 i 40 ton, 5 suwnic o udźwigach od 2 do 8 ton. Na 
wyposażeniu znajdował się komplet dźwigników Beckera (4x15 ton) i 
3 komplety dźwigników Kuttruff a (dwa 4x15 ton, jeden 4x6 ton). 

 Dekada lat 90. to postępujący regres transportu towarów i 
szukanie możliwości dalszego funkcjonowania kolei wąskotorowych 
poprzez ofertę w zakresie przewozów pasażerskich. Potrzebne do 
tego celu wagony pasażerskie wyprodukowały warsztaty w Rozbarku 
przebudowując 17, zbędnych w zaistniałej sytuacji, wagonów 
towarowych. 

 W maju 2000 r. Zarząd PKP podjął decyzję o rychłej rezygnacji z 
eksploatacji wszystkich kolei wąskotorowych w Polsce, rozpoczynając 
stosowną procedurę przygotowawczą. Likwidacja tego systemu 
transportowego pod egidą PKP stała się faktem 1 października 
2001 roku. Zespół likwidacyjny rozpoczął stopniową sprzedaż, 
fi zyczną likwidację oraz przekazywanie majątku Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych m.in. zainteresowanym samorządom. Urząd Miasta 
Bytom podjął decyzję o przejęciu majątku kolei i uruchomieniu ruchu 
turystycznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei 
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w Katowicach. Nieprzekazany gminom majątek, w tym znaczna 
części taboru i wyposażenia warsztatowego PKP zlikwidowały. W 
okresie 28-30 maja 2003 r., a także w kolejnych miesiącach, na 
złom trafi ło wiele cennych, często zabytkowych obrabiarek i innych 
urządzeń technicznych oraz duża ilość części zamiennych do taboru. 
Część wyposażenia (m. in. kompletna stolarnia) została przyznana 
przez likwidatora gminie Racibórz. 

 2 lipca 2003 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych (SGKW), powołane dla prowadzenia 
eksploatacji kolei wąskotorowej w porozumieniu z gminami Bytom, 
Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. W ramach obchodzonej 
wówczas uroczystości 150-lecia istnienia Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych na terenie warsztatów zorganizowano wystawę 
modeli kolejowych, występy artystyczne dzieci, pokazy straży 
pożarnej, pokazy trialu motocyklowego. W hali napraw lokomotyw 
zaprezentowano również zabytkowe samochody. Już wcześniej 
na terenie warsztatów, siłami SGKW, uruchomiono niewielką 
ekspozycję muzealną z myślą o urządzeniu z czasem w tym miejscu 
muzeum techniki transportu. Powtarzające się napady okolicznych 
wandali i złodziei złomu skończyły się kilkakrotnie groźnymi 
konfrontacjami. Nieustanne kradzieże, wykluczyły nie tylko możliwość 
przeprowadzania napraw taboru, ale i jego stacjonowanie na terenie 
krytych hal w sezonie zimowym dla zabezpieczenia pojazdów przed 
warunkami atmosferycznymi. W konsekwencji SGKW zrezygnowało 
z użytkowania i dozorowania terenu warsztatów. W międzyczasie 
miasto zatrudniło fi rmę ochroniarską, co niestety nie uchroniło 
pozostałych w halach jednostek taboru i urządzeń od dalszej 
dewastacji, choć już w mniejszym stopniu. 

 Pierwotnie (od powstania do 2001 r.) cały obszar podlegający 
rewitalizacji posiadał funkcję kolejową. W dalszych latach, po 
opuszczeniu terenu przez ostatnich właścicieli (PKP Dyrekcja Kolei 
Dojazdowych w likwidacji), obiekty warsztatów i znajdujące się w 
nich wyposażenie praktycznie nie było użytkowane, z wyjątkiem 
najmu nielicznych pomieszczeń przez różne podmioty. Obszar, przez 
pewien okres pozostawał bez opieki co skutkowało zaawansowaną 
degradacją.

 W latach świetności zespół przestrzenny warsztatów 
naprawczych taboru Górnośląskich Kolei Wąskotorowych obejmował 
następujące obiekty :
1. budynek administracyjny, 
2. hala napraw wagonów, 
3. hala nr 2 (dawniej hala napraw parowozów), 
4. tokarnia (warsztat mechaniczny), 
5. kuźnia, 
6. lakiernia, 
7. stolarnia, 
8. kotłownia ze składem opału i kominem, 
9. wytwórnia acetylenu, 

10. magazyn składowy (hala i skrzydło piętrowe) z wagą wagonową, 
11. magazyn tlenu, 
12. remiza strażacka, świetlica i warsztat szkolny, 
13. rozdzielnia i kompresor, 
14. magazyn drewna, 
15. kotlarnia (później hala napraw lokomotyw spalinowych), 
16. budynek gospodarczy (szatnie i łaźnia), 
17. basen p.poż., 
18. waga wagonowa (wolnostojąca), 
19. budynek mieszkalny dla pracowników, 
20. szalet.

rys. 138 - ZKKW plan rozbudowy warsztatów Rossberg z roku 1910
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MAPY ARCHIWALNE

rys. 139 - ZNKW,  archiwalny plan zakładu sprzed II WŚ, schemat infrastruktury technicznej - sieci sprężonego powietrza 
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rys. 140 - ZNKW,  plan zakładu z roku 1941 po rozbudowie, schemat infrastruktury technicznej - sieci sprężonego powietrza
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PLANY OBIEKTÓW ARCHIWALNE

rys. 141 - ZNKW,  projekt budynku administracyjnego z roku 1897 , Budynek Nr 08
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rys. 142 - ZNKW,  projekt budynku magazynowego z szopą z roku 1897 , Budynki Nr 06 i 07
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ZDJĘCIA ARCHIWALNE

rys. 144 - ZNKW, narożnik Budynku nr 05 z bocznicami, widok od strony płn.-wsch. (zdjęcie archiwalne z 1985r)

rys. 145 - Wagon kryty i osobowy przy magazynie, widoczny komin kotłowni,  (zdjęcie archiwalne z sierpnia 1982r)

rys. 143 - Wagon kryty przy magazynie (zdjęcie archiwalne z 5 października 1985r)

rys. 146 - Wagon węglarka i platforma przy magazynie (zdjęcie archiwalne z 5 października 1985r)
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rys. 149 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05a, widok przesuwnicy i ściany północnej (zdjęcie archiwalne z 5 października 1985r) rys. 150 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05a, widok na narożnik płd.-zach. (zdjęcie archiwalne z 5 października 1985r)

rys. 147 - ZNKW, widok na schron A i północną elewację Budynku nr 05d, widok od strony płn.-wsch. (zdjęcie arch. 1985r) rys. 148 - Przsuwnica w Budynku nr 05a, widok na narożnik płd.-zach. (zdjęcie archiwalne z 1982r)
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ZDJĘCIA ARCHIWALNE

rys. 151 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05d, widok ściany północnej, (zdjęcie archiwalne z 22 czerwca 2002r)

rys. 152 - ZNKW, wnętrze Budynku Nr 05a, widok na przesuwnicę na tle ściany wschodniej (zdjęcie archiwalne z 2003r)

rys. 153 - ZNKW, wnętrze podnośników kolumnowych w Budynku nr 05a (zdjęcie archiwalne z maja 2002r)
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rys. 154 - ZNKW, widok na przęsło z suwnicą we wnętrzu Budynku nr 05d (zdjęcie archiwalne z maja 2002r) rys. 156 - ZNKW, widok na przęsło z suwnicą oraz ścianę północną we wnętrzu Budynku nr 05d (maj 2002r)

rys. 157 - ZNKW, wnętrze Budynku Nr 05a, widok narożnika pd.-wsch. (zdjęcie archiwalne z 7 listopad 2009r)rys. 155 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05d, widok ściany południowej (zdjęcie archiwalne z maja 2002r)
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 Jest to poniemiecki schron 
przeciwlotniczy typu Luft-Schutz-
Deckunsgraben (LSD) przeznaczony 
dla pracowników zakładu. Jest to 
schron zagłębiony w ziemi. Jego ściany 
wykonane z dobrej cegły klinkierowej, 
strop betonowy zbrojony, a posadzka 
betonowa. Strop schronu został 
przysypany warstwą ziemi. Wykonanie 
schronu nietypowe, tzn. ma kształt lekko 
łamany - ze względu na usytuowanie 
między torowiskami.
   Stan techniczny schronu jest dobry. 
Zachowało się w nim dużo oryginalnych 
elementów wyposażenia, między innymi 
betonowe drzwi gazoszczelne, ławki 
drewniane, kominki wentylacyjne, wnęka 
WC z zabudową. Zachowała się również 
połowa zamknięcia zewnętrznego 

schronu. Obiekt niezaśmiecony.

   Schron usytuowany na osi północ-
południe, na głębokości 2,6 m od poziomu 
wejścia. Długość schronu wynosi około 
44 m, szerokość  wewnątrz obiektu 1,41 
m , szerokość na zewnątrz wynosi 2,2 m. 
Naszym zdaniem schron powinien być 
chroniony.
  
 Usytuowanie schronu, a zarazem jego 
budowa pozwala bezpiecznie prowadzić 
wycieczki. W schronie można przedstawić, 
w jaki sposób podczas wojny załoga 
zakładu była chroniona przed nalotami, 
a w okresie zimnej wojny schron został 
dostosowany do ówczesnych czasów. 
Obiekt może również służyć jako miejsce 
ekspozycji wystaw tematycznych. 

SCHRONY PRZY STACJI NAPRAWCZEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ ZNZGKW - SCHRON A

A

B

C

rys. 158 - Obszar ZNZGKW część południowa, Schron A, na tle schematu zagosp. terenu

rys. 160 - Obszar ZNZGKW, Schron A, inwentaryzacja obiektu rys. 161 - chron A, wnętrze części podziemnej; widok od strony północnej

rys. 159 - Schron A, widok części nadziemnej od strony północnej
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rys. 162 - Schron A, widok części nadziemnej i wejścia od strony południowej

rys. 163 - Schron A, widok wejścia do części podziemnej od strony północnej

rys. 165 - Schron A, widok wejścia do części podziemnej od strony północnej

rys. 164 - Schron A, 
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 Jest to poniemiecki schron przeciwlotniczy 
typu Luft-Schutz-Deckunsgraben (LSD) 
przeznaczony dla pracowników zakładu. 
Jest to schron zagłębiony w ziemi. W jednej 
części ściany schronu zostały wykonane 
z cegły , natomiast  pozostała część ścian 
została wykonana z betonu. Strop betonowy 
zbrojony,  posadzka betonowa. Strop schronu 
przysypany warstwą ziemi. Schron w formie 
chodnika łamanego pod kątem prostym, z 
wnęką na WC.

  Stan techniczny schronu jest dobry, a 
on sam suchy. Zachowało się w nim dużo 
oryginalnych elementów wyposażenia, 
między innymi komplet drzwi drewnianych, 
ławki drewniane, kominki wentylacyjne, 
rura wentylacji, a także niemieckie napisy 
pochodzące z okresu II wojny światowej. 

W trzech miejscach widoczne są pęknięcia  
schronu spowodowane szkodami 
górniczymi. Obiekt jest mocno zaśmiecony 
przy wejściach. Jedno wejście jest całkowicie 
zasypane śmieciami (niedrożne), a drugie 
również zaśmiecone.

   Schron wybudowany w kształcie litery L 
usytuowany jest na osi zachód-wschód i 
południe-północ, na głębokości 2,6 m od 
poziomu wejścia. Długość schronu wynosi 
około 50,5 m, szerokość obiektu wewnątrz 
wynosi 1,41m , a jego szerokość na zewnątrz  
2,2 m. Naszym zdaniem schron powinien być 
chroniony. Po oczyszczeniu wejść schron 
może być użyty jako przestrzeń wystawowa. 
W miejscach uszkodzenia obiektu można 
zobaczyć, jak były budowane obiekty tego 
typu.

SCHRON B SCHRONY PRZY STACJI NAPRAWCZEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ ZNZGKW - SCHRON B

A

B

C

rys. 166 - Obszar ZNZGKW część południowa, Schron B, na tle schematu zagosp. terenu rys. 167 - Schron B, widok zasypanego częściowo wejścia od części wschodniej

rys. 168 - Obszar ZNZGKW, Schron B, inwentaryzacja obiekturys. 169 - Schron B, widok zachodniej, podziemnej części ceglanej
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rys. 170 - Schron B, widok części podziemnej betonowej od strony wschodniej

rys. 172 - Schron B, widok zasypanego częściowo wejścia od części wschodniej

rys. 171 - Schron B, widok zachowanych napisów we wnętrzu schronu w części betonowej
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CZĘŚĆ A2: 2_5 OPRACOWANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE

   Jest to poniemiecki schron  przeciwlotniczy 
typu Luft-Schutz-Deckunsgraben (LSD) 
przeznaczony dla pracowników zakładu. 
Schron jest zagłębiony w ziemi. Jego ściany 
wykonano z betonu. Strop betonowy zbrojony,  
posadzka betonowa. Strop schronu został 
przysypany warstwą ziemi. Obiekt w formie 
chodnika łamanego, z wnęką na WC.

   Stan techniczny schronu jest dobry, 
a on sam suchy. Zachowało się w 
nim  dużo oryginalnych elementów 
wyposażenia, m.in. dwa komplety drzwi 
betonowych gazoszczelnych i drewnianych 
gazoszczelnych obitych blachą od zewnątrz, 
ławki drewniane, kominki wentylacyjne, 
resztki oryginalnej instalacji, kompletne 
zamknięcie (zabezpieczenie) wejścia na 
schody. Obiekt   niezaśmiecony. Kompletnie 

zabudowana wnęka na WC z drewnianymi 
kabinami. Pozostałości uchwytów po 
umywalce. Na zewnątrz zachowane kominki 
wentylacyjne.

   Schron jest usytuowany na osi północ-
południe, na głębokości 2,6 m od poziomu 
wejścia. Długość schronu wynosi około 35 
m, szerokość wewnątrz 1,41m , a szerokość 
na zewnątrz 2,2 m. Naszym zdaniem schron 
powinien być chroniony. Obiekt jest czysty 
z kompletnymi zamknięciami  i dobrze 
zachowanym wyposażeniem. Po drobnych 
pracach przygotowawczych może być 
ciekawą atrakcją turystyczną. Atutem jest 
położenie obiektu blisko zabudowań, przez 
co jest bardziej bezpieczny.

 Ponadto na terenie zakładu znajduje 

się pojedynczy schron wartowniczy typu 
Einmann-Bunker, który może być przeniesiony 
w  inne miejsce i wyeksponowany. Obiekt 
poniżej na zdjęciu:

   Oprócz tego pod budynkiem dyrekcji znajduje 
się poniemiecki schron przeciwlotniczy 
(zaadoptowane pomieszczenia piwniczne), 
który po wojnie przekształcono w schron 
przeciwatomowy. Jego stan techniczny 
jest bardzo zły, ale na uwagę zasługują 
różnego typu poniemieckie, zabytkowe drzwi 
pancerne, które zostały tam przeniesione z 
innych schronów. Wejście do obiektu i jedno 
z drzwi poniżej na zdjęciu:

SCHRONY PRZY STACJI NAPRAWCZEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ ZNZGKW - SCHRON C

A

B

C

rys. 173 - Obszar ZNZGKW część południowa, Schron C, na tle schematu zagosp. terenu
rys. 174 - Drzwi do schronu w piwnicy budynku nr 08 
  – widok od wnętrza

rys. 175 - Drzwi do schronu w piwnicy budynku nr 08 – widok z zewnątrz

rys. 176 - Obszar ZNZGKW, Schron C, inwentaryzacja obiektu 
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rys. 177 - Schron C, widok na wejście od strony północnej rys. 180 - Schron C, widok części podziemnej

rys. 178 - Schron C, widok części podziemnej, wejście od strony północnej 
    - przedsionek

rys. 179 - Schron C, widok części podziemnej, wejście od strony południowej 
    - drzwi
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CZĘŚĆ A2: 2_6 OPRACOWANIA INWENTARYZACYJNE TERENU 2D

INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA 2D

 W ramach inwentaryzacji urbanistycznej 2D 
wyodrębniono na mapie zasadniczej następujące elementy 
istniejącego zagospodarowania i wyposażenia terenu. 

Są to:
- budynki istniejące, wg mapy zasadniczej oraz pomiary 
z natury współrzędnych narożników,  niezależnie od tego 
czy będą przeznaczone do zachowania czy wyburzenia,

- schrony wraz z namierzonymi wejściami oraz 
zinwentaryzowanym zarysem części podziemnej, 

- nawierzchnie utwardzone, place manewrowe

- elementy małej architektury i oświetlenia

- drogi i chodniki wraz z namierzonymi rzeczywistymi 
rzędnymi wysokościowymi 

- drzewa  wg mapy zasadniczej pozyskanej z zasobu,

- drzewa nie wykazane na ww mapie zasadniczej, 
z pomiaru w terenie, 

- powierzchnie trawiaste. 

- skarpy wraz z namierzonymi rzeczywistymi rzędnymi 
wysokościowymi

- mury oporowe i ogrodzenia

- zabudowania gospodarcze, garaże

- rampy, schody i stopnie terenowe

- nieujęte w innych opracowaniach zbiorniki p.poż. oraz 
szachty poziome i kanały techniczne

- istniejące instalacje (wodne, kanalizacyjne, elektryczne, 
gazowe, telefoniczne itd.)

- aktualny podział własnościowy
 rys. 181 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 2D stanu zagospodarowania, zabudowy, zadrzewienia i wyposażenia w granicach obszaru rewitalizacji, 

     na tle cyfrowej mapy zasadniczej oraz ortofotomapy
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01

03

05

06

09

11

13

19

15

21

02

04

07

08

10

12

14

20

16

A

17

B
18

C

03

05

07

09

11

13

19

15

21

02

01

04

06

08

10

12

14

20

16

A

budynek lokomotywowni -budynek napraw lokomotyw

budynek biurowy

budynek wagonowni -hali napraw

budynek biurowo-administracyjny

budynek wagi wagonowej

budynek sanitariatów

dobudówka do budynku hali napraw lokomotyw

budynek -dobudówka do budynku łaźni

obiekt

budynek przyległy do budynku kotłowni

budynek kotłowni

budynek dobudówki lokomotyw

budynek magazynu

budynek rozdzielni elektrycznej

budynek warsztatu drobnych napraw

budynek acetylenowni

budynek łaźni i szatni

obiekt

budynek remizy strażackiej

schron północny

17

B

18

C

budynek wieży remizy strażackiej

schron wschodni

komin fabryczny

schron zachodni
rys. 182 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 2D, stan istniejący, nazwy i numeracja budynków i budowli, na tle ortofotomapy 

rys. 183 - Wnętrze budynku 05 - rozdzielnia
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CZĘŚĆ A2: 2_7 OPRACOWANIA INWENTARYZACYJNE UZBROJENIA TERENU

 Zgodnie z ustaleniami umowy analiza stanu istniejącego uzbrojenia Obszaru 
I+II, opiera się na dostępnych materiałach archiwalnych, mapach zasadniczych 
oraz ogólnej wizji w terenie. Na obecnym etapie opracowania nie udało dotrzeć do 
archiwalnych materiałów mapowych pozwalających na jednoznaczne oznaczenie 
w granicach byłego zakładu naprawczego przebiegu sieci i przyłączy. Posiadane 
materiały potwierdzają istnienie i dają ogólne pojęcie o ich przebiegu. Na załącznikach 
grafi cznych przedstawiono wszystkie główne ciągi istniejącej infrastruktury technicznej 
znajdujące się a przyległych ulicach:

W ulicy Brzezińskiej:
- kanalizacja ogólnospławna Φ 300,
- wodociąg Φ 100
- gaz średniego ciśnienia Φ 250,
- kablowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN
- teletechnika

W ulicy Jana Kochanowskiego:
- kanalizacja sanitarna Φ 630,
- wodociąg Φ 100
- kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN
- teletechnika

 Na podstawie wizji w terenie oraz wywiadu oznaczono wejścia / wyjścia w 
granice Obszaru I+II następujących przyłączy: 

- przyłącze gazu – Φ250  Od strony ul. Brzezińskiej w rejonie budynku nr 03,
- przyłącze wodociągowe - Φ 90 z redukcją na wodomierzu do ¾”, zlokalizowane 
od strony ul. Brzezińskiej (wraz z lokalizacją wodomierza) w rejonie budynku 14
- przyłącze elektroenergetyczne WN oraz SN od strony alei Jana Pawła II do 
stacji transformatorowej zlokalizowanej we wschodniej części terenu. 

 Materiały archiwalne wskazują podłączenie kanalizacji sanitarnej z budynków 
03, 04, 08, 13, 14 do ul. Brzezińskiej. Budynek nr 16 posiada odrębne przyłącze 
kanalizacji sanitarnej do ul. Jana Kochanowskiego. 

OPRACOWANIE INWENTARYZACYJNE UZBROJENIA TERENU

LEGENDA

STACJE TRANSFORMATOROWE

LOKALIZACJA PRZYŁĄCZA GAZU

LOKALIZACJA WODOMIERZA

INSTALACJE ZEWN. WODOCIĄGOWE

INSTALACJE ZEWN. I WEWN. KANALIZACYJNE 

INSTALACJE ZEWN. ELEKTROENERGETYCZNE

SIECI GAZOWE

SIECI TELETECHNICZNE

rys. 184 - Uzbrojenie terenu, istniejące przyłącze gazu, przy murze oporowym w granicy 
     z ul. Brzezińską

rys. 185 - Obszar ZNZGKW, istniejące uzbrojenie terenu sieci i przyłącza, w sąsiedztwie rewitalizowanego  obszaru,
    pozyskane z mapy zasadniczej i inwentaryzacji w terenie
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 Kanalizacja deszczowa na terenie ZNZGKW została zrealizowana z podziałem 
na cztery odrębne układy, co zapewne jest wynikiem kolejnych rozbudów. Pierwotny 
układ został włączony do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Brzezińskiej. Układy powstałe 
w wyniku rozbudowy są podłączone do ul. Jana Kochanowskiego. 
Ponadto wskazano budynki lub miejsca w budynkach związane z infrastrukturą 
techniczną.
 W budynku nr 05 (hala napraw) wpusty podłogowe są włączone do układu 
kanalizacji deszczowej. Nie stwierdzono obecności separatorów substancji 
ropopochodnych co jest niezgodne z obecnym prawodawstwem. 

 Na terenie występuje sieć wodociągowa zasilająca hydranty zewnętrzne 
i wewnętrzne. Ze względu na jej nieużytkowanie (woda stale stojąca) należy 
przyjąć, iż jej stan techniczny (korozja) nie zapewnia zabezpieczenia pożarowego 
obiektów. Poza instalacjami zewnętrznymi wod-kan na terenie występują także kable 
elektroenergetyczne ziemne, gazociągi, instalacja sprężonego powietrza (głównie we 
wnętrzu hali napraw ale także pomiędzy budynkami).  

 W praktyce nie da się określić stanu technicznego istniejącego uzbrojenia i należy 
przyjąć, że nie nadaje się do wykorzystania. W całości (w ramach robót terenowych 
i nowego uzbrojenia terenu) wszystkie jej elementy winny być zdemontowane                                    
i zutylizowane.

LEGENDA

STACJE TRANSFORMATOROWE

LOKALIZACJA PRZYŁĄCZA GAZU

LOKALIZACJA WODOMIERZA

INSTALACJE ZEWN. WODOCIĄGOWE

INSTALACJE ZEWN. I WEWN. KANALIZACYJNE 

INSTALACJE ZEWN. ELEKTROENERGETYCZNE

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

rys. 186 - Obszar ZNZGKW, istniejące uzbrojenie terenu sieci i przyłącza, w granicach  rewitalizowanego  obszaru, przebiegi orientacyjne, 
     pozyskane z map i planów archiwalnych

rys. 187 - Uzbrojenie terenu, istniejące przyłącze gazu, skrzynka z zaworem głównym 
     na elewacji wschodniej Budynku nr 05a
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CZĘŚĆ A2: 2_8 OPRACOWANIA INWENTARYZACYJNE TERENU 3D

INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA 3D

MODELE 3D BUDYNKÓW
 

 Dla każdego istniejącego budynku wykonano inwentaryzację architektoniczną 
jego bryły w formie cyfrowego modelu 3D, na  podstawie następujących materiałów:

- inwentaryzacja fotografi czna,
- scaning,
- pomiary z natury. 

 Ustalonym w umowie standardem szczegółowości jest LOD2 - to jest 
podstawowa bryła ściany i dach z uwzględnieniem rzeczywistych spadków. W praktyce 
zdecydowano się na opracowanie cyfrowych w większej szczegółowości odpowiadającej 
standardowi LOD3 - to jest z uwzględnieniem artykulacji ścian, gzymsów, drzwi i okien, 
dachów, kominów, świetlików itp. elementów wystroju zewnętrznego. 

MODELE 3D ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 Na podstawie wygenerowanego numerycznego modelu terenu, opracowano 
zbiorczy cyfrowy model 3D zabudowy i zagospodarowania terenu w stanie istniejącym. 
Wymodelowano podstawowe elementy topografi i (skarp), zieleni wysokiej (drzewa), 
zagospodarowania (jezdnie, chodniki, torowiska, ogrodzenia) oraz zabudowy.

rys. 188 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania,
    zabudowy, zadrzewienia i wyposażenia w granicach obszaru rewitalizacji, model 3D
    widok od strony pd./wsch.

rys. 189 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania, zabudowy, zadrzewienia i wyposażenia w granicach obszaru 
     rewitalizacji, model 3D widok ortogonalny
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rys. 190 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania i zabudowy, w granicach obszaru  
                 rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od strony pd./zach. 

rys. 192 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania i zabudowy, w granicach obszaru  
                 rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od strony pn./wsch.

rys. 193 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania i zabudowy, w granicach obszaru  
                 rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od strony pn./zach.

rys. 191 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania i zabudowy, w granicach obszaru 
     rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od strony pd./wsch.
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CZĘŚĆ A2: 2_8 OPRACOWANIA INWENTARYZACYJNE TERENU 3D

INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA 3D

rys. 194 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pd./wsch. 

rys. 195 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
     konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pd./zach.

rys. 196 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
     konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pn./wsch. 



103

ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

rys. 197 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model konturowy 3D, na tle ortofotomapy, 
     widok od strony pn./zach.

rys. 199 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model konturowy 3D, na tle ortofotomapy, 
     widok od strony pn./wsch. 

rys. 200 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model konturowy 3D, na tle ortofotomapy, 
     widok od strony pn./wsch.

rys. 198 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model konturowy 3D, na tle ortofotomapy, 
     widok od strony pn./zach. 
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CZĘŚĆ A2: 2_9 WYTYCZNE GEOTECHNICZNE

OCENA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA ISTNIEJĄCE BUDYNKI BYŁYCH ZNZGKW

Warunki górnicze

 Teren objęty jest eksploatacja górniczą kategorii  od I do III.
Wpływom oddziaływań eksploatacji górniczej kat I podlegają obiekty:
Nr 09, 10, 11, 20 i 21.
Wpływom oddziaływań eksploatacji górniczej kat III podlegają obiekty:
Nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Generalnie na budynki podlegające wpływom eksploatacji górniczej działają 
dwa rodzajne sił:

a. Siły poziome spowodowane rozciąganiem (lub ściskaniem terenu). 
Siły te powodują rozciąganie budynków w poziomie posadowienia 
(poziom fundamentów i piwnic), oraz zginanie (łamanie) fundamentów 
usytułowanych prostopadle do kierunku działania ww. siły. Tym 
oddziaływaniom podlegają wszystkie budynki, ale na budynki o małych 
wymiarach (poniżej 10.0m ich wpływ jest niewielki.

b. Siły poziome spowodowane krzywizną terenu. Siły te powodują 
rozciąganie górnych partii budynków. Tym oddziaływaniom podlegają 
budynki o dużych wymiarach w rzucie poziomym, o długości/szerokości 
powyżej ok. 20.00 m.

c. Zmiana nachylenia terenu. Tu jest wpływ przede wszystkim na 
budynki wysokie, w szczególności na Obiekt Nr 18 (Komin) - możliwość 
odchylenia od pionu.

Wpływ sił poziomych

 Zaobserwowano zarysowania ścian budynków o dużych wymiarach 
poziomych, świadczące o działaniu sił rozciągających w poziomie fundamentów.

Wpływ krzywizny terenu

 Nie zaobserwowano istotnych uszkodzeń spowodowanych krzywizną 
terenu. Niektóre budynki posiadają widoczne zabezpieczenia na wpływ 
krzywizny terenu (ściągi prętowe).

Wpływ zmiany nachylenia terenu

 Obiekt Nr 18 (Komin) posiada widoczne wychylenie od pionu, które 
należy potwierdzić odpowiednimi pomiarami geodezyjnymi.

Przyszłość

 Ze względu na to, że teren objęty jest obecnie dalej eksploatacja górniczą 
kategorii  od I do III, nie można wykluczyć dalszych uszkodzeń budynków. Stąd 
należy zinwentaryzować obecne zabezpieczenia, wykonać stosowne obliczenia 
dla każdego z budynków i zaprojektować oraz wykonać nowe zabezpieczenia, 
jeżeli istniejące są niewystarczające lub nie ma ich w ogóle.

rys. 201 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany południowej 
   w Budynku nr 05d

rys. 202 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany północnej 
     w Budynku nr05e

rys. 203 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany północnej  w narożniku Budynku 
    nr 05e

rys. 204 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany północnej w partii szczytowej 
w Budynku Nr 05e

rys. 205 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany południowej 
   w Budynku nr 08
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO MURU OPOROWEGO

Opis konstrukcji istniejącej.

 Konstrukcja muru oporowego murowana z kamienia naturalnego i z 
cegły ceramicznej pełnej.
Konstrukcja fundamentów ze względu na brak odkrywek nie ustalona.

 Z cegły ceramicznej pełnej wykonane są przewiązki (wieńce) na wysokości 
ok. 0.50m nad terenem i ok. 2.0m nad terenem, oraz wieniec szczytowy.
W przekroju pionowym widoczny lekki skos tzn. grubość muru jest zmienna i  
zwiększa się ku dołowi.

 Na murze opiera się konstrukcja dachu wiaty magazynowej, częściowo 
zniszczonej (do rozbiórki).

Ocena stanu konstrukcji muru.

 Konstrukcja murowa w stanie dobrym i dostatecznym. Nie zaobserwowano 
zarysowań świadczących o nieprawidłowej pracy.

Lokalne ubytki i korozja – do uzupełnienia i przemurowania.

Część wschodnia muru wyraźnie bardziej zniszczona i skorodowana, 
wymagająca większych nakładów naprawczych.

W kilku miejscach w mur wrośnięte drzewa – te miejsca ewidentnie wymagają 
szybkiej ingerencji i naprawy.

Całość muru wymaga oczyszczenia.

Ostateczną ocenę można będzie wykonać po wykonaniu odpowiednich 
odkrywek.

Zabezpieczenie na wpływ eksploatacji górniczej.

 Ostateczna ocena konstrukcji pod kątem zabezpieczenia na wpływ 
eksploatacji górniczej zostanie wykonana po wykonaniu odpowiednich 
odkrywek, ale wydaje się zasadnym przypuszczenie, że konstrukcja muru nie 
ma stosownych zabezpieczeń.
 
 Nie zaobserwowano zarysowań świadczących o nieprawidłowej pracy i 
działaniu nadmiernych sił związanych z eksploatacją górniczą. Z uwagi na to, 
że teren podlega wciąż wpływom eksploatacji górniczej nie można wykluczyć, 
że takie siły mogą wystąpić w przyszłości.

rys. 206 - Stan techniczny muru oporowego o strony ul. Brzezińskiej

rys. 207 - Stan techniczny budynków, zruinowany Budynek Nr 20 rys. 208 - Stan techniczny budynków, zruinowany Budynek Nr 21
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CZĘŚĆ A2: 2_9 WYTYCZNE GEOTECHNICZNE

WYTYCZNE GEOTECHNICZNE

wykonanie wytycznych geotechnicznych, 
w tym: 

 Biorąc pod uwagę uwarunkowania 
stanu istniejącego w przypadku przyjęcia dla 
prac rewitalizacyjnych ograniczających się do  
uzdatnienia istniejących nawierzchni i remoncie 
obiektów bez generowania dodatkowych obciążeń 
projektowane prac można zaliczyć do   pierwszej 
kategorii geotechnicznej obiektu  i wymagana 
będzie jedynie opinia geotechniczna (zakłada 
się, że może to być  od 10 do max 20 otworów o 
głębokości 3-4 m pozwalających na określenie 
parametrów nasypów).

 W przypadku projektowania nowych 
obiektów , ze względu na historyczna eksploatację 
zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem  
konieczne będzie opracowanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej.   

 W celu stwierdzenia zakresu 
wystepowania i przebiegu istniejacej podziemnej 
infrastruktury technicznej oraz ewentualnych 
kanałów technologicznych, komór i studzienek 
nieuwidocznionych na powierzchni zaleca się 
wykonanie badań georadarowych profi lowych lub 
bardziej pogłębionych w technice mapowania. 
 

LEGENDA
LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OTWORÓW 
WIERTNICZYCH

LEGENDA
LOKALIZACJA PANOWANYCH OBRZARÓW 
BADAŃ GEORADAROWYCH

rys. 209 - Obszar ZNZGKW, środowisko - zadrzewienie 
     północnej części obszaru.

rys. 210 - Obszar ZNZGKW, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500 nieaktualizowana 
(pomniejszenie), z lokalizacją planowanych otworów wiertniczych dla potrzeb dokumentacji 
geologiczno - inżynierskiej 

rys. 211 - Obszar ZNZGKW, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500 nieaktualizowana 
(pomniejszenie), z lokalizacją planowanych obszarów badań georadarowych dla potrzeb  
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej 
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wykonanie wytycznych geo-środowiskowych 

 Zgodnie z dostarczonymi materiałami powierzchnia terenu wynosi ok. 3,7 ha.  
Zgodnie z MPZP dla tego obszaru, jest on oznaczony SU – czyli tereny sportu.
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. 2016 poz. 
1395 )  kwalifi kuje to przedmiotowy teren do gruntów grupy I. 

 Ze względu na powierzchnię i wymagania rozporządzenia Ocenę należało by 
przeprowadzić  w  11 sekcjach o powierzchni nie większej niż 0,35 ha.
 
 Ze względu na fakt iż podłoże to wychodnie triasu które w warunkach naturalnych 
były źródłem pozyskiwania rud cynku i ołowiu  (geochemicznie towarzyszą im generalnie 
również inne metale ciężkie w tym arsen i kadm ) geologicznie bezprzedmiotowe jest 
prowadzenie w tym rejonie badań w podłożu obecności metali ciężkich.  Proponujemy 
przeprowadzić jedynie analizę zawartości substancji  z grupy węglowodorów. 

 

Mapa Geośrodowiskowa Polsk - Arkusz Bytom wraz z objaśnieniami wskazuje w rejonie 
dzielnicy Rozbark na występowanie niekorzystnych warunków podłoża budowlanego, 
na terenach byłej lub obecnej działalności wydobywczej kopalń węgla kamiennego. 
Skutki eksploatacji są ciągle odczuwalne na powierzchni w postaci osiadań terenu, 
powstawania rozlewisk, wstrząsów górotworu, uruchamiania procesów osuwiskowych 
− zjawisk bardzo niekorzystnych dla budownictwa już istniejącego i planowanego. 
Obszary szczególnie zagrożone występują po wschodniej stronie Al. Jana Pawła II.

 Wieloletnia, sięgająca XIV wieku eksploatacja rud cynku i ołowiu, a w okresie 
późniejszym węgla kamiennego i związane z nią uprzemysłowienie terenu spowodowało 
silną degradację środowiska naturalnego. Dotyczy to zarówno powierzchni (deformacje 
terenu spowodowane eksploatacją podziemną i odkrywkową) jak i zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i podziemnych, a także skażenia gleb i zanieczyszczenie 
powietrza. Na terenie dzielnicy Rozbark występują ślady po dawnej eksploatacji rud 
cynku i ołowiu w postaci historycznych szybów – jeden w bezpośrednim sąsiedztwie 
granicy terenu opracowania.

WYTYCZNE GEO-ŚRODOWISKOWE

CZĘŚĆ A2: 2_10 WYTYCZNE GEO-ŚRODOWISKOWE

rys. 212 -  Fragment mapy geośrodowiskowej Polski – arkusz Bytom (910), 
wraz z legendą, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004

rys. 213 - Obszar ZNZGKW, środowisko - zadrzewienie północnej części obszaru

ZNZGKW
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CZĘŚĆ A1 + A2 - SYNTEZA

SYNTEZA

 Jak udowodniono, decydującym o pozycjonowaniu projektu rewitalizacji ZNZGKW jest jego położenie 
we wschodniej części śródmieścia, w odległości ok. 200,00 m od placu Sw.Barbary i ok. 800,00 m od Rynku. 
Urbanistyczna oś Rynek - ZNZGKW winna być traktowana jako priorytet działań rewitalizacyjnych w skali 
Śródmieścia. To połączenie dwóch pierwszych punktów z docelowej sieci powiązań, łączących od 6 do 8 
SPEKTAKULARNYCH zrewitalizowanych miejsc w Śródmieściu Miasta Bytomia.     

 Jakie rozwiązania przedstawione w materiale wyjściowym, to jest opracowaniu zatytułowanym Program 
Funkcjonalno Użytkowy - Przebudowa budynków byłych Warsztatów Naprawczych Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych, w kontekście wyników opracowań Części A1 + A2, winny podlegać weryfi kacji w Części B, to jest 
uproszczonej koncepcji urbanistycznej. 

Są to:

- weryfi kacja granic obszaru objętego dwoma zadaniami rewitalizacyjnymi,
- dostosowanie zagospodarowania i rozwiązań terenowych do istniejącej topografi i,
- uwzględnienie w docelowym zagospodarowaniu ochrony 381 istniejących drzew, nie naruszając ich 
gospodarki wodnej,

- weryfi kacja obiektów wskazanych do docelowego zachowania,
- weryfi kacja programu funkcjonalnego poszczególnych przestrzeni i budynków,
- przedstawienie wariantów etapowania działań rewitalizacyjnych w dostosowaniu do możliwości 
fi nansowych i technicznych, 

- wyłączenie z terenów objętych Obszarem I+II, terenów położonych w sąsiedztwie pasa drogowego ul. 
Jana Kochanowskiego, 

- wyłączenie działań fi nansowanych ze środków pomocowych, prac przygotowawczych takich jak: wycinka 
wskazanych drzew, demontaże prostych elementów budowlanych, oczyszczenie terenu z wraków 
samochodów, przetransponowania wagonów w miejsce położone poza obszarem ZNZGKW, w celu ich 
oczyszczenia i renowacji,   

- zaproponowanie uzupełniających usługi społeczne, usług komercyjnych równoważących przyszłe 
bieżące nakłady związane z utrzymaniem zrewitalizowanego obszaru,

- wskazanie miejsc, w których niezależnie od działań inwestycyjnych fi nansowanych ze środków 
kwalifi kowanych i niekwalifi kowanych, możliwa będzie realizacji samodzielnych budynków komercyjnych. rys. 214 - Tereny przyległe od strony pd./wsch. do obszaru ZNZGKW, wraz z otoczeniem i panoramą południową, 

     widok z lotu ptaka od strony pn./wsch.

rys. 215 - Obszar ZNZGKW, panorama miasta i widok z lotu ptaka od strony pd./wsch.
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rys. 216 - Obszar ZNZGKW, część centralna wraz z otoczeniem, widok z lotu ptaka od strony pn./wsch.   



CZĘŚĆ B

rys. 217 - Obszar ZNZGKW, stan planowany, wizualizacja modelu 3D (szczegółowość LOD2), widok od strony pd./wsch. 



112

Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ B: 3_1 WYZNACZENIE GRANIC 

GRANICE OBSZARU REWITALIZACJI

 W wyniku przeprowadzonych opracowań studialno analitycznych, zdecydowano się na przedstawienie 
zweryfi kowanych granic obszaru objętego dwoma zadaniami rewitalizacyjnymi. 

 Granicami wyjściowymi dla opracowania uproszczonej koncepcji urbanistycznej są granice określone w 
PFU, w zakresie Etapu I (3,6752 ha). 

 Przesłankami formalno prawnymi do weryfi kacji wyjściowych granic są w szczególności: 

- przypadkowy przebieg granic na styku działek 133/80, 131/80, 132/80,
- przebieg granicy działki nr 133/80 w pasie jezdni ul. Jana Kochanowkisego,
- przebieg granic na styku działek nr 81, 82, 83, nie gwarantujący normatywnego przejazdu dla drogi 
pożarowej ( w stanie istniejącym  przewężenie do ok. 7,25 m,

- przebieg granic na styku działek nr 81, 82, 83, 106/85, 120/84, nie gwarantujący właściwego 
zagospodarowania terenów przyległych do obszaru rewitalizacji od strony południowo wschodniej, 

- przebieg granic na styku działek nr 133/80, 81, 85, 6134/202, z działką drogowa nr 6388/293, z uwagi na 

brak wytyczenia dla ww drogi normatywnego pasa drogowego,
- konieczność włączenia kwestii własnościowych w granicach działek nr 86 i 6134/202, z uwagi na fakt iż 
położone są w granicach ogrodzenia byłych zakładów naprawczych,

- porządkowanie formy prawnej użytkowania budynku nr 07 użytkowanego przez MC Invaders,
- niezależnie od załączonych rozszerzonych wypisów z ewidencji gruntów, konieczność przeanalizowania 
ksiąg wieczystych działek kluczowych dla realizacji rewitalizacji. 

 Zweryfi kowane granice i powierzchnia uproszczonej  koncepcji urbanistycznej rewitalizacji Obszaru I+II, 
opisane szczegółowo w pkt. V/5/,  pod pozycjami od 5.1 a/ do 5.8 a/ -  Delimitacja strefy,  wynosi 4,3043 ha. 

 To jaki obszar, w granicach każdego z dwu zadań CIA_BWK będzie rekomendowany do objęcia PIERWSZYM 
TERENOWYM ETAPEM  REWITALIZACJI „WARSZTATÓW ROZBARK”, zadecydują skomentowane w pkt. IX/ 
Wnioski końcowe analizy Szacunkowych zestawień kosztów realizacji zagospodarowania, wyposażenia i 
uzbrojenia każdej z ośmiu wyodrębnionych stref funkcjonalnych. 

rys. 218 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, warstwa działek, 
     z wniesioną wyjściową granicą obszaru rewitalizacji etap 1 wg PFU

rys. 219 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, warstwa działek,
     z wniesioną zweryfi kowaną  granicą obszaru rewitalizacji 
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 Podstawą projektowej koncepcji urbanistycznej rewitalizacji Obszarów I i II 
jest zdefi niowanie przyszłych aktywności i funkcje usługowe, które winny być w tych 
Obszarach, inicjowane, promowane i w sposób trwały rozwijane, z uwzględnieniem 
specyfi ki poszczególnych stref Obszarów oraz koniecznych zasad wieloletniego 
etapowania inwestycyjnych działań realizacyjnych. 
 
 W tym celu został opracowany katalog wraz z kalendarium potencjalnych 
zdarzeń, które powinny odbywać się/dziać w ogólnodostępnych przestrzeniach 
rewitalizowanych Obszarów, w istniejących i przebudowanych budynkach oraz  w 
proponowanych nowych budynkach. 

Rewitalizowane Obszary winny być włączone w

- Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
- Industriadę, 
- program Masz Pasję – Masz Lokal,
- program rewitalizacyjny „Bytomianie pracują w bytomskich 
przedsiębiorstwach” przez zatrudnienie osób objętych programem do 
utrzymania obiektów ZNZGKW,
- działania związane z Budżetem Obywatelskim -  rowerowe szlaki 
turystyczne,
- szlaki piesze, nordic walking, trasy rolkowe,

- szlak odtworzonej kolei wąskotorowej,
- układ komunikacji publicznej (autobusowej),
- układ terenów zielonych i stworzenie południowo-wschodniego zielonego 
„ringu” Bytomia.

   
Rewitalizowane Obszary winny być włączone w działania z ogólnomiejskich 
programów rewitalizacji - ingerencja społeczna, takich jak  

- Szansa na własną fi rmę - benefi cjenci mogą korzystać z lokali w ramach 
projektu "Masz fi rmę masz lokal" (program dla 60osób),

- Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości - zakładanie mikro-fi rm z nadaniem 
nowego przeznaczenia pustostanom (program dla 60osób),

- Bytomski Ośrodek Aktywności - powstanie 3 przedsiębiorstw społecznych 
oraz oddziału Bytomskiej Fajnej Spółdzielni Socjalnej, 

- Zostań programistą - program skierowany do uczniów.

Rewitalizowane Obszary winny być włączone w działania z programów 
rewitalizacji - ingerencja społeczna dedykowane dla terenów ZNGKW:

- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Aktywne Zatrudnienie - 
uruchomienie warsztatów specjalistycznych z opcją wynajmu dla działalności 
gospodarczej,

- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Promocja zatrudnienia - 
uruchomienie preinkubacji indywidualnych działalności gospodarczych na 
terenie Pre-inkubatora ROZBANA,

- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Outplacement - uruchomienie 
Punktu Outplacement ROZBANA,

- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Opiekunka -uruchomienie Punktu 
Żłobek ROZBANA,
- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Integracja - uruchomienie 
Integracyjnego Ośrodka Aktywności ROZBANA,

- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Rozwojowa -  powstanie Ośrodka 
Oświatowego ROZBANA,

- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Przedszkolna - powstanie Ośrodka 
Przedszkolnego ROZBANA,

- Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Usługowa - uruchomienie Świetlicy 
ROZBANA oraz Usług Opiekuńczych ROZBANA.

W ogólnodostępnych przestrzeniach byłych ZNZGKW powinny mieć miejsce 
następujące cykliczne, okazjonalne i indywidualne  zdarzenia:

-  coroczny letni festiwal mapingu przemysłowego,
- coroczne letnie warsztaty murali, (pm STREET ART FESTIVAL; wspólna ściana 
na murale/ Bitwa graffi  ti - równolegle),

-  biennale stalowej rzeźby parkowej,
-  plenerowe koncerty muzyków nieprofesjonalnych,
-  plenerowe koncerty różnych gatunków muzyki, 
-  jarmarki świąteczne i sezonowe, (pm organizator: Miasto Bytom),
-  pikniki w przestrzeni parkowej, (pm organizator: Centrum Organizacji 
Pozarządowych lub OSiR/ fi nansowanie: budżet obywatelski), 
-  miejski ogród społeczny (pod opieką COP lub MDK),
-  kino letnie (możliwość połączenia z Centrum e-sportu),
-  teatralna scena letnia (dyplomy szkoły teatralnej, Teatromania?),
-  ogródki gastronomi (całoroczne/ zorganizowane?),
-  schody tarasowe/ widokowe do siedzenia,
-  festiwal organizacji pozarządowych,
-  odnowiona waga kolejowa,
-  odnowiona przesuwnica - możliwość przesuwania boksów/ instalacji,
-  odnowiona przesuwnica - możliwość przesuwania boksów/ instalacji,
-  odnowiona trasa kolei wąskotorowej - regularne przejazdy,
-  odnowiona mini trasa - przejazdy lokalne, 
-  zespołowe malowanie wagonów w przestrzeni parku,
-  trasa biegowa/rowerowa, plac zabaw dla dzieci + siłownia na wolnym 
powietrzu,
-  park wagonów,
-  galeria w ruchu - rozmieszczona na terenie informacja o rewitalizacji,
-  darmowa przestrzeń dla sportu, spacerów, rodziców z dziećmi.

W przebudowanych i zaadaptowanych na nowe funkcje budynkach oraz 
rozbudowywanych budynkach powinny znaleźć swoje miejsce: 

-  ogród zimowy / ezgotariaum, połączona z parkiem na zewnątrz - funkcja 
spektakularna,

-  spotkania miłośników kolei wąskotorowych,
-  spotkania miłośników modeli kolei i pojazdów,
-  Siedziba Klubu Harlejowców (organizacja garażu naprawczego i klubu 
dostępnego),

-  działania FabLab, 

KATALOG/KALENDARIUM POTENCJALNYCH ZDARZEŃ I FUNKCJI

CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_3 UPROSZCZONA KONCEPCJA WRAZ Z ETAPOWANIEM
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-  Centrum Organizacji Pozarządowych oraz sale warsztatowe do prowadzenia 
warsztatów i zajęć,

- siedziba Miejskiego Domu Kultury / lokalny klub organizujący regularne 
zajęcia (klub osiedlowy) (na wzór centrum Zimbardo na Nikiszowcu, świetlica 
prowadzona przez organizacje pozarządowe),

- fi lia Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynajem sprzętu, organizacja pikników, 
częściowa działalność komercyjna), 

- budynek zarządcy/ administrator terenu/ stróżówka wraz zapleczem 
sanitarnym - dostępne ale monitorowane,

-  Centrum Treningowe/ Rozgrywek E-Sportowych (remiza + ściana), CAFFE 
GRA,

-  wydzielona mniej wartościowa część hali - hala do paintballa,
-  boisko squasha - mobilne boksy,
- wydzielona część hali - zadaszony plac: Poligon Organizacji (wydarzenia/ 
instalacje organizowane przez mieszkańców pod okiem COP lub MDK; 
fi nansowanie: Miasto Bytom + Budżet Obywatelski),

-  wydzielona część hali - Interaktywne Muzeum Kolei Wąskotorowej,
-  ekspozycja dotycząca działań rewitalizacyjnych,
-  warsztaty rękodzieła + sklepiki rękodzieła,
-  kawiarnie w głównej hali dostępne z zewnątrz,
-  biura na wynajem (8:00-16:00),
-  pomieszczenia techniczne/ sanitarne uzupełniające funkcje podstawowe,
-  „żywy” model edukacyjny silnika parowego napędzającego lokomotywy,
-  modelarnie połączone ze ekspozycja i sklepem modelarskim, 
-  centrum organizacyjne nieistniejącego jeszcze „Szlaku Zabytków Techniki i 
Transportu Kolejowego”, a które można zaproponować,

-  powierzchnie start up, 
-  w nadbudowach: nowoczesna funkcja uzupełniająca (sanitariaty, windy, 
komunikacja)
-  powierzchnie biurowe na wynajem,
-  dziedziniec zmiennych aranżacji.

Tereny sąsiednie
 
 Jako wartość dodaną wynikającą ze specyfi ki terenów wokół byłych ZNZGKW, 
w granicach terenów sąsiednich powinny być promowane następujące działania 
inwestycyjne:

- przygotowanie terenów miejskich pod powierzchnie biurowe komercyjne,
- komercjalizacja powierzchni mieszkaniowych, dopłaty do rewitalizacji 
zabytkowych kamienic,

- czyszczenie podwórek (jak plac na glanc// All for planet// GPU UNO ),
- tereny inwestycyjne dla funkcji biurowych i usługowych o wyższym standardzie 
dostępne z drogi wojewódzkiej 911,

- hotel, sala bankietowa dostępne z drogi wojewódzkiej 911,
- MOP lub stacja paliw na kierunku do Katowic, jako element umożliwiający 
zatrzymanie podróżnych z kierunku Pyrzowic, co może wpłynąć na ich zwrócenie 
uwagi na sąsiednie ZNGKW. 

WYTYCZNE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE

 Obszary I i Obszar II są w praktyce jednym spójne i nierozerwalnym pod 
względem  przestrzennym, architektonicznym i programowym obszarem rewitalizacji. 
Ich podział wynika z przyczyn formalno prawnych, to jest ze zdefi niowania w Gminnym 
Programie Rewitalizacji, w granicach terenów byłych ZNZGKW, dwu samodzielnych 
zadań rewitalizacyjnych. 

 Uproszczona koncepcja urbanistyczna jest opracowaniem, które ww podział 
traktuje formalnie, przedstawiając propozycje docelowych rozwiązań w sposób 
kompleksowy dla całego 3,7658 hektarowego obszaru, któremu nadano roboczą 
nazwę „Warsztaty Rozbark - #WR_2020+”.

 Zagospodarowanie terenu i układ budynków w granicach byłych ZNZGKW jest 
przykładem bardzo dobrej nowoczesnej, jak na lata ich powstania (od roku 1882), 
urbanistyki i architektury przemysłowej, związanej z kolejnictwem wąskotorowym. W 
szczególności lokalizacja  budynków nr 04, 03, 07, 10 i 11, torowisk, przesuwnic i dróg 
technologicznych wewnętrznych wynika z przemyślanej i konsekwentnej technologii 
funkcjonowania zakładów naprawczych taboru kolejowego. W wyniku podejmowanych 
działań rewitalizacyjnych, elementy świadczące o pierwotnym przeznaczeniu terenu 
i poszczególnych budynków, powinny zostać zachowane i w sposób kreatywny 
przystosowane do nowych SPEKTAKULARNYCH funkcji. 

 Z analizy Programu Funkcjonalno Użytkowego wynika, że w granicach byłych 
ZNZGKW zostało wyodrębnionych 17 budynków i komin, oznaczonych kolejnymi 
numerami od 01 do 18 oraz trzy schrony, z których cztery budynki, to jest budynki nr 01, 
02, 04, 15,  nie zostały uwzględnione w zaproponowanym nowym zrewitalizowanym 
zagospodarowaniu i zostały zakwalifi kowane do wyburzenia. 
 
 Z wykonanych w częściach A1 i A2, opracowań analitycznych wynika, że lista 
istniejących budynków i obiektów kwalifi kowanych do zachowania lub wyburzenia 
winna być poszerzona o:  

- 19 - budynek gospodarczy (zlokalizowany w Obszarze I),
- 20 - obiekt - ruina (zlokalizowany w Obszarze II),
- 21 - dobudówka do budynku lokomotywowni – ruina (zlokalizowana w Obszarze II),
- A - schron północny, 
- B - schron wschodni,
- C - schron zachodni (położony poza obszarem rewitalizacji).

 
 Zdecydowano się również na polemikę z PFU, które z istniejących budynków 
należy docelowo wyburzyć, dodając dodatkowo do tej listy budynki:

- 09 - budynek rozdzielni elektrycznej,
- 10 - budynek warsztatu drobnych napraw, 
- 14 (część) - budynek łaźni i szatni,  
- 19 - budynek gospodarczy,
- 20 - obiekt - ruina,
- 21 - dobudówka do budynku lokomotywowni - ruina.

 Powyższa kwalifi kacja nie przesądza o pełnym zachowaniu budynków 
wskazanych do przebudowy, decyzje o ewentualnych wyburzeniach i odtworzeniach 
wynikać będą z oceny stanu technicznego każdego z nich.
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rys. 220 - Stan istniejący - Budynki i obiekty, w tym wskazane do wyburzenia (zaznaczone na czerwono)/ numeryzacja
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 W docelowym zagospodarowaniu zrewitalizowanych Obszarów I+II, winny być 
uwzględnione, zachowane,  podkreślone, a także rozwinięte następujących cech i 
walorów urbanistyki i architektury poprzemysłowego terenu:

- wyeksponowanie widoków od strony skrzyżowania ulic Brzezińskiej i Jana 
Kochanowskiego,

- wyeksponowanie zakończenia osi ul. Marii Konopnickiej,
- wyeksponowanie wglądów od strony ul. Brzezińskiej,
- wyeksponowanie głównej osi funkcjonalnej byłego zakładu pomiędzy budynkami nr 

05 i 14, 08, 07, 06, 12, podkreśloną dominantą w postaci komina obiekt nr 18,
- domknięcie widokowe głównej osi funkcjonalnej w rejonie budynku nr 13 

(podlegającego generalnej przebudowie),
- wyeksponowanie przedpoli budynków nr 16+17, 03, 05, 15, 07, 06, 
- zachowanie charakteru architektury przemysłowej - ceglane,
- zachowanie w formie niezmienionej wybranych fragmentów budynków i ich wnętrz,  
- wyeksponowanie zachowanych schronów,
- zachowanie głównego wjazdu od strony ul. Brzezińskiej,
- wyeksponowanie bramy kolejowej od strony ul. Jana Kochanowskiego wraz z 

adaptacją jej na dodatkowy wjazd drogowy,
- wyodrębnienie torowisk adaptowanych dla funkcji trakcyjnych oraz torowisk 

traktowanych jako „świadkowie”, 
- zaadaptowanie torowisk „świadków” i przesuwnic na północnym i wschodnim 

przedpolu budynku nr 05,  
- zachowanie specyfi cznej topografi i, wynikającej z technologii byłego zakładu,
- zachowanie wysokiego wartościowego drzewostanu,
- zachowanie istniejącego prefabrykowanego betonowego ogrodzenia od strony pn/

zach, z najdłuższym polskim muralem (część niebieska),
- przeniesienie w nowe miejsce betonowego ogrodzenia od strony pn/zach, z 

muralem (część biała),
- zachowanie istniejącego prefabrykowanego betonowego ogrodzenia od strony pd/

wsch, do czasu aktywizacji terenów sąsiednich. 

rys. 221 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany na tle ortogonalnego modelu 3D (opracowanie własne). 
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 W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej obszaru objętego 
rewitalizacją, wyodrębniono następujące fazy porządkowania zasobów zieleni. Faza 
pierwsza to usunięcie w wyznaczonych grafi cznie polach wszystkich samosiejek 
nieujętych w inwentaryzacji dendrologicznej łącznie 3586 m2 powierzchni oraz 
krzewów możliwych do usunięcia. Wycięcia te pozwolą na udostępnienie terenów 
dla prac porządkowych i przygotowawczych poprzedzających działania projektowe                        
i inwestycyjne. W fazie pierwszej powinny zostać usunięte również te drzewa, które 
w inwentaryzacji dendrologicznej zostały wskazane do usunięcia ze względów 
zdrowotnych lub technicznych. Jest to działanie pozwalające na bezpieczne 
udostępnienie placu przebudowy przyszłemu wykonawcy. 

 Decyzje o wycince drzew zakwalifi kowanych w inwentaryzacji, jako możliwe 
do usunięcia, powinny być uzależnione od rozwiązań projektowych wynikających                          
z projektów budowlanych zagospodarowania, urządzenia i wyposażenia terenów oraz 
projektów budowlanych każdego z przebudowywanych budynków. 

 Przedstawione z rysunku propozycje wycięć skoordynowano z docelowa wizją 
zagospodarowania i zabudowy rewitalizowanego obszaru I i II, uwzględniając nowe 
wglądy, osie widokowe, dominaty kompozycyjne i pozostałe elementy kształtowanego 
nowego zrewitalizowanego miejskiego krajobrazu dawnych ZNZGKW. 

 Wszelkie działania związane z usunięciem drzew i krzewów winny być 
poprzedzone postępowaniem formalnoprawnym zakończonym prawomocnymi 
decyzjami. 

LEGENDA

KORONY DRZEW

DRZEWA WSKAZANE DO USUNIĘCIA

DRZEWA PROPONOWANE DO ZACHOWANIA

DRZEWA CENNE DO BEZWZGLDNEGO ZACHOWANIA

KRZEWY

POLA SAMOSIEJEK NIE UJĘTYCH W INWENTARYZACJI 
ŁĄCZNIE 3586,2 m2

rys. 222 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany na tle ortogonalnej modelu 3D, cyfrowej mapy zasadniczej w skali 
1:500, z wkartowanymi istniejącymi drzewami do zachowania i wycięcia.
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UPROSZCZONA KONCEPCJA URBANISTYCZNA

rys. 224 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, warstwa działek, z wniesioną zweryfi kowaną  granicą obszaru rewitalizacji 
    oraz granicami ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych z uwzględnieniem wyodrębnienia Obszaru I i Obszaru II

rys. 223 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, warstwa 
    działek, z wniesioną zweryfi kowaną  granicą obszaru rewitalizacji oraz granicami 
                 ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych
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 Uproszczona koncepcja urbanistyczna #WR_2020+, zgodnie z 
zaproponowaną regulacją granic Obszaru I+II, opisaną dla każdej ze stref w punkcie 
V/5/, realizowana jest w obszarze poszerzonym, w stosunku do zasięgu opracowania 
przedstawionego w PFU.

 Nowy prawie 43 043,70 m2 - 4,3043  hektarowy obszar, nie jest obszarem 
jednorodnym. Z uwagi na:

- stan własności, 
- istniejący sposób zagospodarowania i zabudowy, 
- stan zadrzewienia, 
- dostęp do dróg publicznych, 
- lokalizację torowisk, 
- stan degradacji, 
- możliwości adaptacji dla  nowych funkcji poszczególnych budynków, 
- relacje z terenami sąsiednimi, 
- konieczne ze względów fi nansowych etapowanie działań inwestycyjnych, 

zdecydowano się na wyodrębnienie w granicach objętych PFU, ośmiu stref 
przestrzenno - funkcjonalnych. Każdej z nich nadano nazwę własną, kojarzącą się 
ze specyfi ką dzielnicy i miejsca. Są to kolejno:

- Strefa 1 - „Aleja na Rozbarku”, teren o powierzchni ok. 1 852,80 m2, położony 
w całości w Obszarze I, 

- Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, teren o powierzchni ok. 2 872,20 m2, położony               
w części w Obszarze I (345,40 m2) oraz w Obszarze II (2 526,80 m2),

- Strefa 3 - „Antrej”, teren o powierzchni ok. 10 611,7 m2, położony w części                
w Obszarze I ( 5 302,8 m2) oraz w Obszarze II ( 5 308,9 m2),

- Strefa 4 - „Ramiza kultury”, teren o powierzchni ok. 2 668,20 m2, położony w 
całości w Obszarze I,

- Strefa 5 - „Kotlarnia sztuki”, teren o powierzchni ok. 2 428,10 m2, położony w 
całości w Obszarze II,

- Strefa 6 - „Wagonownia spotkań”, teren o powierzchni ok. 4 667,80 m2, 
położony w całości w Obszarze II,

- Strefa 7 - „Park torów”, teren o powierzchni ok. 14 091,20 m2, położony                
w części w Obszarze I (401,20 m2) oraz w Obszarze II (13 690,00 m2), 

- Strefa 8 - „Na Placu”, teren o powierzchni ok. 3 851,70 m2, położony w całości 
w Obszarze II. 

Powierzchnia terenów w granicach Obszaru I wynosi 10 570,40 m2 (1,0570 ha ).

Powierzchnia terenów w granicach Obszaru II wynosi 32 473,30 m2 ( 3,2473 ha ).

rys. 225 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany zagospodarowania i zabudowy, na tle ortogonalnego modelu 3D 
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rys. 226 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany model 3D, widok od strony pd./zach.
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rys. 227 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany model 3D, widok od strony pd./wsch.
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rys. 228 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany model 3D, widok od strony pn./zach.
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rys. 229 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany model 3D, widok od strony pn./wsch.
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rys. 230 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 05 i 06, model 3D (LOD2),  widok z podcienia Budynku 
Nr 12+13+13A, od strony pn./wsch.

rys. 232 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 12+13+13A, 06, 16+17, model 3D (LOD2),
     wejście główne do centralnego pasażu od strony ul. Jana Kochanowskiego, widok od strony pn./zach.

rys. 231 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 03+03A, 14, 08, model 3D (LOD2),  
     wejście główne do centralnego pasażu od strony ul. Brzezińskiej, widok od strony pd./zach.

rys. 233 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 12+13+13A, 06, 07, model 3D (LOD2), 
      wejście od strony Strefy 7 – Parku Torów, do centralnego pasażu, widok od strony pn./wsch.
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rys. 234 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 5, przebudowane Budynki Nr 03+03A+03B, 05a  widok od strony pd./wsch. rys. 235 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 14A+08,  widok od strony pd./wsch.
 

rys. 226 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 5, przebudowane Budynki Nr 07, 06  widok od strony pd./zach. rys. 237 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 12+13+13A, 06 widok od strony pn./zach.
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a/ Delimitacja strefy

 STREFA nr 1 nazwana „ALEJĄ NA ROZBARKU” została wyznaczona w północno - zachodniej części 
Obszaru I+II rewitalizacji:

- granica północno - zachodnia przebiega, wzdłuż granicy działek drogowych nr 90 i nr 91 i nr 92 - ul. Jana 
Kochanowskiego, na odcinku od pkt 1-2 wymaga korekty, w dostosowaniu do przebudowanego chodnika 
ze ścieżką rowerową dwukierunkową, o szerokości 3,50 m, wymaga korekty granicy PFU i granic działek 
nr 92 i nr 133/80, 

- granica południowo - zachodnia, przebiega wzdłuż granicy działki drogowej nr 7041/487 - ul. Brzezińska 
(pozostaje bez zmian),

- granica południowo - wschodnia, na styku z działką nr 131/80, wymaga korekty granicy PFU i granic 
działek nr 131/80 i nr 133/80,  

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodnia, w sąsiedztwie budynku nr 16 - byłej remizy, przebiega 
wzdłuż jej pn/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU, wymaga korekty granic 
działek nr 133/80 i nr 132/80,  

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, został wytyczony w sąsiedztwie istniejącej skarpy, granica 
wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU, wymaga korekty granic działek nr 133/80 i nr 132/80,  

- granica północno - wschodnia, została wytyczony z uwzględnieniem kontynuacji linii rozgraniczających              
ul. Marii Konopnickiej, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek.

 STREFA 1 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działek ewidencyjnych o nr 131/80, 
132/80, 133/80 i 92 (opcja), łączna jej powierzchnia wynosi ok. 1 852,80 m2 (0,1852 ha). 

 Grafi czną propozycję korekt granic PFU i granic działek przedstawiono w pkt VI opisu.

b/ Stan istniejący zagospodarowania

 STREFA 1 jest fragmentem (ok.180,00 metrowym odcinkiem), wielkiego miejskiego linearnego „założenia 
zielonego”, prowadzonego wzdłuż dawnego śladu kolei wąskotorowych, łączącego w dzielnicy Rozbark, dwa 
ważne punkty dawnego przemysłowego Bytomia, to jest rejon Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark i rejon 

STREFA nr 1 - zlokalizowana jest w Obszarze I rewitalizacji, 
zatytułowanym „Rewitalizacja obiektów po byłym 
Zakładzie Naprawczym Zabytkowych Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych na potrzeby „Centrum Integracji 
Aktywnej” - ZNZGKW_CIA.  

STREFA 1

rys. 238 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 1 
- „Aleja Rozbark”, na tle schematu ośmiu stref prze-strzenno - 
funkcjonalnych (opracowanie własne).

rys. 239 - W01 - Strefa 1 ZNZGKW, południowa część strefy, w rejonie skrzyżowania ul. Jana Kochanowskiego i Brzezińskiej, 
    widok od strony pd

rys. 242 - W02 - Strefa 1 ZNZGKW, północna część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii Bytom, 
     widok od strony pn/zach
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rys. 240 - W03 - Strefa 1 ZNZGKW, centralna część strefy, przedpole Budynków 16 i 17, widok od strony pd/zach rys. 241 - W04 - Strefa 1 ZNZGKW, centralna część strefy, przedpole Budynków 16, widok od strony pn/zach

rys. 243 -  W05 - Strefa 1 ZNZGKW, północna część strefy, brama wjazdowa kolejowa wraz z ogrodzeniem z Muralem - Rotą 
Polonii Bytom,  widok od strony pd/zach.

rys. 244 - W06 - Strefa 1 ZNZGKW, północna część strefy, brama wjazdowa kolejowa wraz z ogrodzeniem z Muralem - Rotą 
Polonii Bytom,  widok od strony pd/zach.
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STREFA 1

Zakładów Naprawczych Kolei Wąskotorowych. Dziś założenie to, wyznaczone w Studium jak i w Planach 
Miejscowych, ma za zadania integrować rejony Dzielnicy Rozbark i Śródmieścia z terenami rekreacyjnymi 
położonymi w centrum miasta oraz w rejonie stawów przy ul Kędzierzyńskiej. 

 Linearne „założenie zielone” KWK Rozbark - ZNZGKW (do wejścia od ul. Jana Kochanowskiego), ma 
długość ok. 800,00 m, dalszy północny odcinek ZNZGKW - rejon stawów ma długość ok. 1 360,00 m. Linearne 
założenie, to wyodrębniony prawnie i przestrzennie pas byłego terenu kolejowego, mający nadal swoją kontynuację 
w kierunku centrum miasta, dworca kolejowego PKP, następnie stacji Karb i dalej trasą kolei wąskotorowych do 
Suchej Góry. Ma również swoją kontynuacje w kierunku pd/wsch wzdłuż dawnego śladu kolei wąskotorowych, 
przebiegającego przez rejon Żabich Stawów i dalej do zrewitalizowanego Szybu Prezydent w Chorzowie.

 Niezależnie od obecnych przesądzeń co do zasadności, możliwości i terminu odtworzenia tras kolei 
wąskotorowych na terenie Bytomia i miast sąsiednich, z założenia docelowe zagospodarowanie STREFY 1 musi 
uwzględniać możliwość odtworzenia trasy i połączeń kolei wąskotorowych, co najmniej pomiędzy ZNZGKW i 
Stacją Karb.

 W strefi e występują trudne do zinwentaryzowania elementy podziemnej infrastruktury technicznej, a 
także kanały technologiczne, wymagające w razie kolizji, wyburzenia / demontażu, wywiezienia i utylizacji.

c/ Wytyczne do prac prawnych i porządkowych

 Realizacja uproszczonej koncepcji zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 1,  w 
granicach działek ewidencyjnych nr 131/80, 132/80, 133/80, 92 (opcja), dokonania czynności formalno prawnych 
i porządkowych, poprzedzających prace projektowe i realizacyjne. 

Są to:

- korekty granic działek wymienionych powyżej,   
- przeniesienie w inne miejsce istniejącego pomieszczenia na odpady komunalne (śmietnika) obiektu 
położonego poza granicą działki 131/80, znajdującego się na przedpolu budynku dawnego szybu, 

- likwidacji na działce nr 131/80 dwu garaży przybudowanych do południowo - zachodniej ściany budynku 
byłej remizy, budynki dla których nie wydzielono samodzielnych działek ewidencyjnych, 

- odsłonięcie torowiska wraz z podkładami, w celu określenia stopnia jego dekapitalizacji i możliwości 
zaadaptowania do odtwarzanych funkcji kolei wąskotorowych,

- uporządkowanie przebiegów podziemnego i nadziemnego uzbrojenia, w szczególności linii 
elektroenergetycznych, 

- likwidacja nieujawnionego na mapie zasadniczej zjazdu z ul. Jana Kochanowskiego (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Św. Kingi), na działkę nr 131/80,

- wykonanie nowego zjazdu publicznego na działkę 131/80, od strony ul. Brzezińskiej,
- szczegółowa inwentaryzacja i demontaż fragmentu ogrodzenia systemowego modułowego                                                           
z prefabrykowanych płyt betonowych, przedstawiającego grafi kę użytkową - mural, poświęcony pamięci 
piłkarzy Klubu Polonia, ponumerowanie i trwałe zabezpieczenie, każdego z rozmontowanych elementów 
betonowych, wraz z przechowaniem ich do momentu ponownego montażu w nowym docelowym miejscu, 
w północnej części STREFY 2 na Skwerze Kibiców,

- wycinka i wykarczowanie części drzew wg wytycznych dendrologicznych oraz w Tabeli I.  

 Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

d) Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

 STREFA 1 zaczyna się w rejonie skrzyżowania ul. Jana Kochanowskiego i Brzezińskiej. Formalnie miejsce 

jest pierwszym punktem, z którego przyszli użytkownicy zrewitalizowanego obszaru powinni być kierowani do 
głównych wejść do kompleksu ZNZGKW. Panoramiczny widok tego miejsca, w stanie istniejącym, potwierdza 
konieczność przestrzennego ukierunkowania użytkowników w rejon wejścia północno - zachodniego, na osi                           
ul. Marii Konopnickiej oraz wejścia południowo - zachodniego od strony ul. Brzezińskiej. 

 Strefa stanowi naturalne poszerzenie - uzupełnienie przestrzeni ulicy, jest zagospodarowaną przestrzenią 
/ aleją o charakterze parkowym, z odtworzonymi torowiskiem, mini peronem kolei wąskotorowej, ścieżkami, 
kwietnikami i aneksami do odpoczynku. 

 Docelowe zagospodarowanie STREFY 1 obejmuje wykonanie:

- odtworzenia torowiska, wraz z lokalizacją mini przystanku/peronu o długości ok. 19,00 m,
- ścieżek szutrowych w obrzeżach ze zdemontowanych szyn,
- budowli terenowych schodów i ramp oraz murów oporowych,
- przedpola / tarasu przed budynkiem nr 16+17 - byłej remizy i wieży,
- ogrodzenia, w formie żywopłotu, od strony działki nr 131/80,
- nasadzenia drzew ozdobnych wzdłuż żywopłotu, 
- ścieżek szutrowych w obrzeżach ze zdemontowanych szyn,
- budowli terenowych schodów i ramp oraz murów oporowych,
- przedpola / tarasu przed budynkiem nr 16+17 - byłej remizy i wieży,
- ogrodzenia, w formie żywopłotu, od strony działki nr 131/80,
- nasadzenia drzew ozdobnych wzdłuż żywopłotu, 
- makroniwelacji terenu w rejonie żywopłotu,
- makroniwelacji terenu na przedpolu schronu zachodniego C,
- 15 trwałych elementów wyposażenia - małej architektury,
- trzech tablic informacyjnych, w tym z QR-codami,
- oświetlenia parkowego i dekoracyjnego,
- uporządkowania, w tym wymianę istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospoda   
rowania terenu,

- powierzchni trawiastych. 

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

 Zagospodarowanie STREFY 1, musi być związane z jednoczesną budową chodnika zintegrowanego 
ze ścieżką rowerową dwukierunkową o szerokości 3,50 m, przy ul, Jana Kochanowskiego. Zadanie to nie jest 
wliczane do kosztów realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II.  

e/ Zestawianie prac i robót

 Zestawienie przewidywanych prac i robót, wraz z ramowym określeniem wytycznych technologicznych 
i materiałowych przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym. Tabela ta w niniejszym opracowaniu stanowi 
podstawę do wykonania zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów, z podziałem na:

- koszty prac porządkowych,
- koszty praz przedprojektowych,
- koszty prac realizacyjnych,
- koszty wyposażenia i małej architektury,
- koszt rezerwy inwestycyjnej,

a także:
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- koszty prac projektowych,
- koszty nadzorów autorskich,
- koszty nadzorów inwestorskich.   

 Koszty działań związanych z regulacją granic własnościowych, wycinkami drzew i porządkowaniem  terenu, 
nie są kosztami wliczanymi do kosztów realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II i nie są ujęte w Tabeli I, w pkt f/.   

 Opracowana Tabela I stanowi podstawę do wykonania, w ramach oddzielnego opracowania (zamówienia), 
obejmującego Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofi nansowanie, weryfi kacji i uszczegółowienie 
zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów prac, z punktu widzenia bezpieczeństwa fi nansowego 
rewitalizacyjnych przedsięwzięć.   

STREFA NR. 1 – ALEJA NA ROZBARKU – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY: 1852,8 m2      
I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.
2 I/2 Przeniesienie w inne miejsce istniejącego pomieszczenia na odpady komunalne (śmietnika) obiektu położonego poza granicą działki 131/80, znajdującego się na przedpolu budynku dawnego szybu.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Szczegółowa inwentaryzacja i demontaż fragmentu ogrodzenia systemowego modułowego z prefabrykowanych płyt betonowych, przedstawiającego grafi kę użytkową - mural, poświęcony pamięci piłkarzy Klubu Polonia Bytom. Ponumerowanie i trwałe 
zabezpieczenie, każdego z rozmontowanych elementów betonowych, wraz z przechowaniem ich do momentu ponownego montażu w nowym docelowym miejscu, w północnej części STREFY 2 na Skwerze Kibiców.

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Demontaż torów wraz z odzyskaniem szyn i podkładów kolejowych.
2 III/2 Wyburzenie dwóch garaży na działce 131/80 wraz z wywiezieniem i utylizacją.
3 III/3 Rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych, przyjęto 15cm, wraz z wywiezieniem i utylizacją.
4 III/4 Demontaż i utylizacja elementów instalacji wg. wytycznych projektów instalacyjnych (przyjęto dla 200 m2 ).
5 III/5 Likwidacja nieujawnionego na mapie zasadniczej zjazdu z ul. Jana Kochanowskiego (na wysokości skrzyżowania z ul. Św. Kingi), na działkę nr 131/80 (ujęto w zmianach zagospodarowania terenu).

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Wykonanie nowego zjazdu publicznego na działkę 131/80 od strony ul. Brzezińskiej.
2 IV/A/2 Makroniwelacja terenu w części południowej.
2 IV/A/2 Makroniwelacja terenu w części południowej.
3 IV/A/3 Makroniwelacja terenu na przedpolu Schronu zachodniego C.
4 IV/A/4 Budowa nowego torowiska dla kolei wąskotorowej.
5 IV/A/5 Budowa mini peronu.
6 IV/A/6 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych, kostka granitowa 10x10x10cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana), komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn.
7 V/A/7 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn).
8 IV/A/8 Wykonanie schodów terenowych i pochylni z murkami o nawierzchni z betonu licowego (elementy prefabrykowana).
9 IV/A/9 Balustrady, pochwyty ze stali kortenowej.

IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ
1 IV/B/1 Ziemia rolnicza (uzupełnienie).
2 IV/B/2 Nasadzenia roślinności (krzewy i kwietniki).
3 IV/B/3 Wykonanie trawników dywanowych siewem (uzupełnienie).
4 IV/B/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręcznie (kategoria gruntu I-III) do głębokości 10cm.

TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 1 - zestawienie robót
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5 IV/B/5 Nasadzenie żywopłotu od zach. strony ul. Jana Kochanowskiego (0,5m x 2m)
6 IV/B/6 Nasadzenie drzew ozdobnych, dorosłych hmin 3m

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.
5 IV/C/5 Wykonanie przedpola/ tarasu (drewnianego lub z kompozytu) przed budynkiem nr 16+17.

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja kanalizacji sanitarnej (przyjęto Ø200).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Zasilanie dla STREFY 1 z oświetlenia ulicznego.
2 V/B/2 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
3 V/B/3 Oświetlenie dekoracyjne (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
4 V/B/4 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
5 V/B/5 Monitoring/ CCTV (kamera 2Mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
6 V/B/6 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 3 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 1 - zestawienie robót



131

ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

STREFA NR. 1 – ALEJA NA ROZBARKU – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY: 1852,8 m2      
I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 750,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 12 250,00 zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/5 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 98 250,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 446 000,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 25 600,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/5 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 88 400,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷ V/B/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 94 000,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 38 262,50 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 20 767,88 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 27 690,50 zł
IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 6 922,63 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 10 383,94 zł
RAZEM 869 272,44 zł

TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 1 
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

rys. 245 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 1 - „Aleja Rozbark”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pd/zach

Tabela. 4 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 1 - zbiorczego szacunkowego zestawienia  
       kosztów

rys. 246 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 1 - „Aleja Rozbark”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pn/zach
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CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

STREFA 2

a/ Delimitacja strefy

STREFA nr 2 nazwana „ALEJĄ KIBICÓW” została wyznaczona w północno - zachodniej części Obszaru I+II 
rewitalizacji:

- granica północno - zachodnia, przebiega wzdłuż granicy działek drogowych nr 92 - ul. Jana 
Kochanowskiego, na odcinku od pkt 3-4 (pozostaje bez zmian), a na odcinku 4-5 wymaga korekty granicy 
PFU i granicy działek nr 92 i nr 133/80, w dostosowaniu do przebiegu  pd/wsch krawężnika ulicy, 

- granica północno - wschodnia, została wytyczony z uwzględnieniem nowych linii rozgraniczających pas 
drogowy ulicy bez nazwy (o szerokości ok. 12,00 m), łącznika do DW911, wymaga korekty granic PFU i 
granic działek nr 133/80, nr 92, nr 95, 6388/293,

- granica południowo - wschodnia, na styku z działkami nr 81, 82, 86, przebiega, wzdłuż granicy 
istniejącego ogrodzenia - muralu, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granicy PFU, wymaga korekty 
granic działek nr 133/80, nr 81, 

- granica południowo - zachodnia, została wytyczony z uwzględnieniem kontynuacji linii rozgraniczających 
ul. Marii Konopnickiej, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek.

 STREFA 2 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działki ewidencyjnej  nr 133/80, 
łączna jej powierzchnia wynosi 2 872,20 m2 (0,2872 ha). Grafi czną propozycję korekt granic PFU i granic działek 
przedstawiono w pkt VI opisu.

b/ Stan istniejący zagospodarowania:

 STREFA 2 jak kontynuacją wielkiego miejskiego linearnego założenia zielonego, prowadzonego wzdłuż 
dawnego śladu kolei wąskotorowych, łączącego w dzielnicy Rozbark dwa ważne punkty dawnego przemysłowego 
Bytomia, to jest rejon Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark i rejon Zakładów Naprawczych Kolei Wąskotorowych. 

 Linearne założenie zielone KWK Rozbark i ZNZGKW (do wejścia od ul. Jana Kochanowskiego) - odcinek 
1, ma długość ok. 800,00 m, odcinek 2 ZNZGKW - rejon stawów ok. 1360,00 m. Pierwszy odcinek uwzględnia 
możliwość odtworzenia tras kolei wąskotorowych, na odcinku drugim wyklucza się taką możliwość, dostosowując 
go w sposób trwały do nowych funkcji pieszej „zielonej” alei, przyległej do „Parku Torów”.  

 STREFA nr 2 - zlokalizowana jest w dwu obszarach, 
w Obszarze I rewitalizacji,  zatytułowanym „Rewitalizacja 
terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym 
Zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na 
potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej” - ZNZGKW_CIA” 

rys. 247 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna  Strefa 2 - „Aleja 
Kibiców” , na tle schematu ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych 

rys. 248 - W01 - Strefa 2 ZNZGKW, południowa część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii Bytom, 
     widok od strony pd./zach.

rys. 249 - W02 - Strefa 2 ZNZGKW, północna część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii Bytom,  
                widok od strony pn./zach.
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 W strefi e występują trudne do zinwentaryzowania elementy podziemnej infrastruktury technicznej, a także 
kanały technologiczne, wymagające w razie kolizji, wyburzenia / demontażu, wywiezienia i utylizacji.

c/ Wytyczne prac prawna i porządkowe

 Realizacja uproszczonej koncepcji zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 2, 
w granicach działek ewidencyjnych nr 133/80, 92, 95, 6388/293, dokonania czynności formalno prawnych i 
porządkowych, poprzedzających prace projektowe i realizacyjne. 

Są to:

- korekty granic działek wymienionych powyżej,   
- odsłonięcie torowiska wraz podkładami, w celu ich demontażu i wtórnego zastosowania szyn, jako 
obrzeży nawierzchni szutrowych, 

- uporządkowanie przebiegów podziemnego i nadziemnego uzbrojenia,                      w szczególności linii 
elektroenergetycznych,

- wycinkę i wykarczowanie części drzew wg wytycznych dendrologicznych.  

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I/I i I/II.

d/ Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno architektonicznej 

 STREFA 2 zaczyna się w rejonie północno - zachodniego wejścia głównego oraz odtworzonej bramy 
kolejowej i drogowej na teren byłych ZNZGKW, a kończy skwerem nazwanym Skwerem Kibiców, w rejonie 
skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i ulicy bez nazwy, łącznika z DW 911. 

 Strefa stanowi naturalne poszerzenie, uzupełnienie przestrzeni ulicy, jest zagospodarowaną przestrzenią 
/ aleją o charakterze parkowym, ścieżkami, kwietnikami i aneksami do odpoczynku. 

 W części północnej aleja przekształca się w Skwer Kibiców, miejsce przeznaczone do indywidualnego 
zagospodarowania z udziałem tej społeczności.

 Docelowe zagospodarowanie STREFY 2 obejmuje wykonanie:

- ścieżek gruntowych w obrzeżach ze zdemontowanych szyn,
- ścieżki rowerowej gruntowej w obrzeżach ze zdemontowanych szyn,
- lokalnych makroniwelacji terenu, 
- ponownego montażu, w nowej lokalizacji i układzie przestrzennym, modułów prefabrykowanych płyt 
betonowych, przedstawiających grafi kę użytkową - mural, poświęcony pamięci piłkarzy Klubu Polonia, 

- 22 trwałych elementów wyposażenia - małej architektury,
- dwóch tablic informacyjnych, w tym z QR-codami,
- oświetlenia parkowego i dekoracyjnego,
- uporządkowania istniejącego drzewostanu w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu,
- powierzchni trawiastych. 

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I/I i I/II.

e/ Zestawianie prac i robót

Zestawienie przewidywanych prac i robót, wraz z ramowym określeniem wytycznych technologicznych i 
materiałowych przedstawiono poniżej w układzie dwóch niezależnych tabel, zestawiających prace i roboty 
oddzielnie dla Obszaru I i Obszaru II. Tabele te w niniejszym opracowaniu stanowią podstawę do wykonania 
zbiorczych szacunkowych zestawień kosztów, z podziałem na:

- koszty prac porządkowych,
- koszty praz przedprojektowych,
- koszty prac realizacyjnych,
- koszty wyposażenia i małej architektury,
- koszt rezerwy inwestycyjnej,

a także:

- koszty prac projektowych,
- koszty nadzorów autorskich,
- koszty nadzorów inwestorskich.   
   

 Koszty działań związanych z regulacją granic własnościowych, nie są kosztami wliczanymi do kosztów 
realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II i nie są ujęte w Tabeli I/I oraz Tabeli I/II, w pkt f/.   

 Opracowane tabele stanowią podstawę do wykonania, w ramach oddzielnego opracowania (zamówienia), 
obejmującego Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofi nansowanie, weryfi kacji  i uszczegółowienie zbiorczych 
szacunkowych zestawień kosztów prac, z punktu widzenia bezpieczeństwa fi nansowego rewitalizacyjnych 
przedsięwzięć.   

rys. 250 - W03 - Strefa 2 ZNZGKW, centralna część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii Bytom,  
      widok od strony pd/zach.
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CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

STREFA NR. 2 – ALEJA KIBICÓW – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 2 : 2 872,20 m2 , W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU I : 345,40 m2  
I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1 ---
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 ---
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE

1 III/1 Demontaż torów wraz z odzyskaniem szyn i podkładów kolejowych.
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn) w tym ścieżek w rejonie Skweru Kibica.
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 50 m2).
2 IV/B/2 Uzupełnienie trawników dywanowych siewem.
3 IV/B/3 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręcznie (kategoria gruntu I-III) do 10cm.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 ---
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/B/1 Zasilanie dla STREFY 1 z oświetlenia ulicznego.
2 V/B/2 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
3 V/B/3 Oświetlenie dekoracyjne (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
4 V/B/4 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
5 V/B/5 Monitoring/ CCTV (kamera 2Mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
6 V/B/6 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - zestawienie robót

Tabela. 5 - TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - zestawienie robót
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TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - zestawienie robót

STREFA NR. 2 – ALEJA KIBICÓW – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 2 : 2 872,20 m2,  W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU II : 2 526,80 m2       
I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Montaż na Skwerze Kibica zdemontowanych płyt betonowych, przedstawiającego grafi kę użytkową - mural, poświęcony pamięci piłkarzy Klubu Polonia Bytom, w modułach 2÷3 pol, w indywidualnej konstrukcji ze stali kortenowej z podwaliną żelbetową, 
monolityczną (kalkulacja przyjęta na 1 moduł dwustronny).

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Demontaż torów wraz z odzyskaniem szyn i podkładów kolejowych.

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Makroniwelacja terenu w części północnej.

2 IV/A/2 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn) w tym ścieżek w rejonie Skweru Kibica.
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 100 m2).
2 IV/B/2 Nasadzenia roślinności (krzewy i kwietniki).
3 IV/B/3 Uzupełnienie trawników dywanowych siewem.
4 IV/B/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręcznie (kategoria gruntu I-III) do 10cm.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (przyjęto Ø200).
3 V/A/3 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Zasilanie dla STREFY 1 z oświetlenia ulicznego.
2 V/B/2 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
3 V/B/3 Oświetlenie dekoracyjne (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
4 V/B/4 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
5 V/B/5 Monitoring/ CCTV (kamera 2Mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
6 V/B/6 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 6 - TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - zestawienie robót
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CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

STREFA NR. 2 – ALEJA KIBICÓW – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 2 : 2 872,20 m2 , 
W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU I : 345,40 m2  

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. ----- zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. ----- zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 27 000,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 19 200,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/3 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 4 400,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/4 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 13 300,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷ V/B/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 21 500,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 4 270,00 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 1 880,10 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 2 506,80 zł
IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 626,70 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 940,05 zł

RAZEM 95 623,65 zł

TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

Tabela. 7 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - zbiorczego szacunkowego zestawienia  
       kosztów

rys. 251 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
    widok od strony pd./zach. 

rys. 252 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pd./wsch. 
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STREFA NR. 2 – ALEJA KIBICÓW – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 2 : 2 872,20 m2, 
W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU II : 2 526,80 m2       

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 2 250,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 44 800,00 zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 138 000,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 98 800,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/4 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 15 200,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/4 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 44 400,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷ V/B/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 84 000,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 21 372,50 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 7 913,18 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 10 550,90 zł
IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 2 637,73 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 3 956,59 zł

RAZEM 473 880,89 zł

TABELA II/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

Tabela. 8 - TABELA II/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - zbiorczego szacunkowego zestawienia  
       kosztów

rys. 253 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony wsch 

rys. 254 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
    widok od strony pn/wsch 
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CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

STREFA 3

a/ Delimitacja strefy

 STREFA nr 3 nazwana „ANTREJ” została wyznaczona w centralnej części Obszaru I+II rewitalizacji:

- granica północno - zachodnia, przebiega wzdłuż granicy działek drogowych nr 92 - ul. Jana 
Kochanowskiego, na odcinku od pkt 2-3 wymaga korekty, w dostosowaniu do przebudowanego chodnika 
ze ścieżką rowerową dwukierunkową, o szerokości 3,50 m, wymaga korekty granicy PFU i granicy 
działek 92, 133/80, 

- granica południowo - zachodnia, została wytyczony z uwzględnieniem kontynuacji linii rozgraniczających 
ul. Marii Konopnickiej, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,

- kolejny odcinek granicy północno - zachodniej, przebiega wzdłuż istniejącego muru oporowego i dalej 
do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie pn/wsch elewacji budynku nr 05 - hali napraw, granica 
wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- kolejny odcinek granicy północno - wschodniej, przebiega wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie pn/
wsch elewacji budynku nr 05 - hali napraw, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek,  

- granica południowo - wschodnia, przebiega wzdłuż pn/zach elewacji budynku nr 05 - hala napraw i dalej 
we wnętrzu budynku pomiędzy nawą pierwszą i drugą, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic 
PFU i granic działek,

-  kolejny odcinek granicy północno - wschodniej, przebiega we wnętrzu budynku nr 05, pomiędzy halą 
napraw i warsztatem, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej,  przebiega wzdłuż pd/wsch elewacji budynku nr 05 
- hala napraw i dalej we wnętrzu budynku pomiędzy nawą trzecia i czwartą, granica wewnętrzna nie 
wymaga korekty granic PFU i granic działek,

- granica południowo - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali naprawi, przebiega wzdłuż jej 
pd/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

-  kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, 
przebiega pomiędzy budynkami nr 03 i nr 05, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i 
granic działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, 
przebiega wzdłuż jej pn/wsch elewacji (fragment), granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU          

 STREFA nr 3 - zlokalizowana jest w dwu obszarach, 
w Obszarze I rewitalizacji,  zatytułowanym „Rewitalizacja 
terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym 
Zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na 
potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej” - ZNZGKW_CIA” 
oraz w Obszarze II rewitalizacji, zatytułowanym „Rewitalizacja 
terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym 
Zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, 
na potrzeby „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych” -  
ZNZGKW_BWK”.

rys. 255 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 3 - 
„Antrej”, na tle schematu ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych  

rys. 256 - W01 - Strefa 3 ZNZGKW, południowa część strefy, główny wjazd od strony ul. Brzezińskiej, przy Budynku Nr 14,  
     widok od strony pd./zach.

rys. 257 - W02 - Strefa 3 ZNZGKW, południowa część strefy, podwórze przyległe do głównego wjazd od strony ul. Brzezińskiej, 
    widok Budynków Nr 07 i 07,  widok od strony pd./zach.
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rys. 258 - W03 - Strefa 3 ZNZGKW, centralna część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkami Nr 08, 07, 05b, 05c, 
    widok od strony pd./zach.

rys. 259 - W04 - Strefa 3 ZNZGKW, południowa część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkami Nr 03, 15, 14, 05a, 08,
     widok od strony pn./wsch.

rys. 260 - W05 - Strefa 3 ZNZGKW,  południowa część strefy, wnętrze Budynku Nr 05C, widok od strony pn./wsch. rys. 261 - W06 - Strefa 3 ZNZGKW,  południowa część strefy, wnętrze Budynku Nr 05a, widok od strony pn./zach.
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CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

STREFA 3

   i granic działek,
- granica południowo - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali naprawi, przebiega wzdłuż jej 
pd/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

-  kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, 
przebiega pomiędzy budynkami nr 03 i nr 05, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i 
granic działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, 
przebiega wzdłuż jej pn/wsch elewacji (fragment), granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i 
granic działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, 
przebiega wzdłuż jej pn/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, przebiega wzdłuż granicy z działką drogową nr 
7041/487, (pozostaje bez zmian),

- kolejny odcinek granicy północno - zachodniej, przebiega wzdłuż granicy z działkami nr 129/80, 130/80, 
(pozostaje bez zmian),

- kolejny odcinek granicy północno - wschodniej, w sąsiedztwie budynku nr 06 - byłego biura, przebiega 
pomiędzy narożnikiem działki nr 131/80 i budynkami nr 06, granica wewnętrzna nie wymaga korekty 
granic PFU i granic działek,  

-  kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynków nr 06 - byłego biura i nr 07 
- byłego magazynu, przebiega wzdłuż ich pn/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty 
granic PFU i granic działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, został wytyczony z uwzględnieniem kontynuacji linii 
rozgraniczających ul. Marii Konopnickiej, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek.

 STREFA 3 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działek ewidencyjnych o nr 132/80, 
81, 92, 133/80, łączna jej powierzchnia wynosi 10 611,70 m2 (1,0611 ha). 

 Grafi czną propozycję korekt granic PFU i granic działek przedstawiono w pkt VI opisu.

b/ Stan istniejący zagospodarowania

 STREFA 3 jest zróżnicowana pod względem zagospodarowania i zabudowy. Centralną jej część zajmuje 
szeroka od 13,60 m do 21,90 m, niezabudowana przestrzeń, pełniąca funkcję komunikacji pieszej, dojazdu do 
budynków, z zdekapitalizowanym torowiskiem wzdłuż pd/zach elewacji budynku nr 05 - byłej hali napraw. Wnętrze 
to ma wymiary średnio 20,00 m x 130,00  m. 

Jego oprawę tworzą:
- od pd/wsch budynek nr 05 - byłej hala napraw, budynek nr 01 - przyległy do byłej kotłowni, obiekt nr 18 - 
komin, budynek nr 02 - byłej kotłowni, budynek nr 03 - byłej lokomotywowni,

- od pd/zach dobudowane przybudówki budynku nr 14 - byłej łaźni i szatni, nr 15 - dobudówka do byłej 
łaźni, 

- od pn/zach budynek nr 08 - byłego biura, budynek nr 07 - byłego biura, budynek nr 06 - byłych 
magazynów, budynek nr 12 - byłej acetylenowni,
 - od pn/wsch budynek nr 13 - byłych sanitariatów.

 Wnętrze jest zagospodarowane substandardowo, nawierzchnie w większości nieutwardzone, północna 
jego część pełni funkcję składowiska starych samochodów. Część centralna i południowa zachowały elementy 
dawnego wyposażenia tj.: suwnica magazynowa przed budynkiem nr 06 - byłych magazynów i przedpole budynku 
nr 07 - byłego biura. 

 Do dużego wnętrza przylega przestrzeń pomiędzy budynkami nr 07 i nr 08, pełniąca funkcje strefy 
dojazdowej od strony ul. Brzezińskiej. 

 Odmienny charakter i zagospodarowanie mają tereny położone w pn (płaskiej) i pn/zach (o zróżnicowanych 
wysokościach) części strefy. Są to tereny niezagospodarowane, zdominowane nieurządzoną zielenią, ze śladami 
dawnych ścieżek, dojść i dojazdów. Wyjątek stanowi pn/wsch przedpole budynku nr 05 - byłej hali napraw, z 
trzema zdekapitalizowanymi torowiskami. 

 W strefi e znajduje się trudne do zinwentaryzowania dawne uzbrojenia i budowle technologiczne, szczególnie 
w sąsiedztwie budynków nr 05, nr 12, nr 13, nr 14. Wymagają one w razie kolizji, wyburzenia / demontażu, 
wywiezienia i utylizacji.

c/ Wytyczne do prac prawnych i porządkowych

 Realizacja uproszczonej koncepcji zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 3, w granicach 
działek ewidencyjnych nr 132/80, 81, 92, 133/80 dokonania czynności formalno prawnych i porządkowych, 
poprzedzających prace projektowe i realizacyjne. 

Są to:

- korekty granic działek wymienionych powyżej, 
- wyburzenie budynku nr 01 - przybudowanego do byłej kotłowni,
- wyburzenie budynku nr 02 - byłej kotłowni, 
- wyburzenie budynku nr 15 - dobudowanego do byłej łaźni,
- wyburzenie przybudowanych części budynku nr 14 - byłej łaźni,
- wyburzenie północnej części budynku nr 06 - byłych magazynów,
- wyburzenie muru od ul. Brzezińskiej, z zachowaniem fragmentu z bramą,
- odsłonięcie torowisk wraz z podkładami, w celu ich demontażu i wtórnego zastosowania szyn, jako obrzeży 
nawierzchni szutrowych, 

- wytransportowania z wnętrza hali (z części 05a) trzech zdewastowanych wagonów kolejowych, wraz z 
przewiezieniem ich na miejsce poza obszarem ZNZGKW, w którym nastąpi ich renowacja, 

- likwidacji nawierzchni utwardzonych,
- likwidacja ogrodzeń siatkowych, 
- likwidacja podziemnego i nadziemnego uzbrojenia, 
- likwidacja budowli i kanałów technologicznych,
- wycinka i wykarczowanie części drzew wg wytycznych dendrologicznych oraz Tabeli I.  

Uwaga: wszystkie roboty wyburzeniowe budynków z cegły pełnej, przewidują odzysk ok. 75 % materiału ceglanego 
(ręczna rozbiórka, oczyszczenie cegieł, składowanie pozyskanego materiału).  Roboty wyburzeniowe przewidują 
odzysk konstrukcji drewnianych więźby dachowej i drewnianego poszycia nadających się do ponownego 
wykorzystania na elementy wyposażenie terenu (ogrodzenia, wiaty, aranżacje itp.).

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I/I i I/II.

d/ Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno architektonicznej 

 STREFA 3 to docelowo centralna, reprezentacyjna przestrzeń o charakterze publicznym. Stanowi ją 
prostokątny plac o wymiarach średnio 20,00 m x 138,00 m, rozpoczynający się, od pd/zach, na granicy działki 
drogowej (ul. Brzezińskiej) i domknięty przebudowanym i rozbudowanym budynkiem usługowym (w miejscu 
budynku nr 13 - byłych sanitariatów), zamykającym perspektywę wnętrza od pn/wsch. Uzupełnia ją strefa                     
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 wjazdowo / wejściowa pomiędzy budynkami nr 07 i nr 08. 

 Uzupełnia ją strefa wjazdowo / wejściowa pomiędzy budynkami nr 07 i nr 08. 

 Wnętrze STREFY 3 dostępne jest: 

- od strony pd/zach od ul. Brzezińskiej, do wnętrza wchodzi się bezpośrednio, poprzez odtworzoną bramę 
(fragment dawnego muru ceglanego), za którą z uwagi na ok. 2,50  m różnice poziomów, pomiędzy 
budynkami nr 03 i nr 14, ukształtowano system platform, schodów, pochylni, z wkomponowanymi 
elementami małej architektury i zielenią, 

- od strony pn/zach od ul. Jana Kochanowskiego, do wnętrza wchodzi się pośrednio poprzez system 
terenowych ścieżek, pochylni, schodów, z uwagi na ok. 3,25 m różnice poziomów, pomiędzy ul. Jana 
Kochanowskiego                        i otoczeniem budynku nr 12 - byłej acetylenowni. 

- od strony STREFY 4 - poprzez przejście pomiędzy budynkami nr 07 i nr 08 i budynkami nr 06 i nr 12,  
- od strony STREFY 4 - poprzez sień w budynku nr 06 - „Magazyny Aktywności”.
- od strony STREFY 5 - poprzez przejście pomiędzy budynkami nr 03 i nr 05,
- od strony STREFY 5 - poprzez przejścia w budynku nr 05 - „Wagonowni spotkań”,
- od strony STREFY 7 - poprzez przejście pomiędzy zintegrowanymi budynkami nr 12+13 i nr 05.

 Docelowo centralne wnętrze jest przestrzenią ogólnodostępną, pasażem pieszym, przyjaznym dla osób 
niepełnosprawnych, rowerzystów, rolkarzy itp.,                                 z wyposażeniem w indywidualne elementy 
małej architektury, wystroju sezonowego                       i zieleni. Wnętrzem, do którego z każdej strony przylegają 
atrakcyjne usługowe funkcje, zlokalizowane w parterach przyległych budynków, działające od rana do późnych 
godzin wieczornych,. 

 Wnętrze przystosowane jest do wielu różnych form aktywności zestawionych powyżej w pkt V/2/.

Docelowe zagospodarowanie STREFY 3 obejmuje wykonanie:

-  nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu pojazdów Kategorii N2 (od 3,5 do 12,0 ton),
-  nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych,
-  nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych,
-  nowego torowiska ok. 30,00 m przed wejściem do budynku nr 05 (część 05a), 
-  drewnianych podestów,  
-  budowli terenowych, takich jak: schody i rampy oraz mury oporowe w rejonie wejścia od ul. Jana 

Kochanowskiego,
-  budowli terenowych, takich jak: platformy widokowe, schody i rampy oraz mury oporowe w rejonie wejścia 

od ul. Brzezińskiej,
-  zachowanie odtworzenia fragmentu muru / bramy wejściowej (mur ceglany),
-  odtworzenie na dawnych rzutach budynków nr 01 i 02 - fundamentów i murów ceglanych do wysokości 

ok. 1,00 m, co umożliwi w przyszłości nadbudowę szklanych oranżerii,  
-  ogrodzenia ażurowego wraz z żywopłotem od strony ul. Jana Kochanowskiego i wejścia głównego pn/

zach,  
-  nowej otwieralnej bramy wjazdowej i furty od strony ul. Brzezińskiej,i wejścia głównego pn/zach,  
-  nowej otwieralnej bramy wjazdowej i furty od strony ul. Brzezińskiej,
-  nowej otwieralnych i przesuwnych furt od strony ul. Jana Kochanowskiego,
-  makroniwelacji terenu w części północno - zachodniej, 
-  62 trwałych elementów wyposażenia - małej architektury,
-  czterech tablic informacyjnych, w tym z QR-codami,
-  oświetlenia parkowego i dekoracyjnego,
-  monitoringu, 

rys. 262 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 3 - „Antrej”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pd./wsch.

rys. 263 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 3 - „Antrej”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pn./zach.  
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- nowej infrastruktury podziemnej: wodociągów, hydrantów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowej, 
ciepłociągu, okablowania elektrycznego, okablowania teletechnicznego i niskoprądowego, 

- zbiornika na wodę deszczową o kubaturze ok. 40,00 m3,  do ponownego wykorzystania dla celów 
socjalnych i nawadniania,  (optymalne rozwiązanie to zbiornik, który w przyszłości mógłby stanowić skrzynię 
fundamentowa dla nowego budynku w pn/zach narożniku budynku 05, 

- uporządkowania, w tym wymianę istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego 
zagospodarowania terenu,

-  nowych nasadzeń trwałych,
-  drzew dekoracyjnych w przenośnych donicach,
-  powierzchni trawiastych. 

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I/I i I/II.

e/ Zestawianie prac i robót

 Zestawienie przewidywanych prac i robót, wraz z ramowym określeniem wytycznych technologicznych 
i materiałowych przedstawiono poniżej w układzie dwóch niezależnych tabel, zestawiających prace i roboty 
oddzielnie dla Obszaru I i Obszaru II. Tabele te w niniejszym opracowaniu stanowią podstawę do wykonania 
zbiorczych szacunkowych zestawień kosztów, z podziałem na:

- koszty prac porządkowych,
- koszty praz przedprojektowych,
- koszty prac realizacyjnych,
- koszty wyposażenia i małej architektury,
- koszt rezerwy inwestycyjnej,

a także:

- koszty prac projektowych,
- koszty nadzorów autorskich,
- koszty nadzorów inwestorskich.   

   
 Koszty działań związanych z regulacją granic własnościowych, nie są kosztami wliczanymi do kosztów 
realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II i nie są ujęte w Tabeli I/I oraz Tabeli I/II, w pkt f/.   

 Opracowane tabele stanowią podstawę do wykonania, w ramach oddzielnego opracowania (zamówienia), 
obejmującego Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofi nansowanie, weryfi kacji  i uszczegółowienie 
zbiorczych szacunkowych zestawień kosztów prac, z punktu widzenia bezpieczeństwa fi nansowego 
rewitalizacyjnych przedsięwzięć.   

STREFA NR. 3 – ANTREJ – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 3 : 10 611,80 m2, W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU I : 5 302,80 m2  
POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW NR : 06A, 07, 08, 12, 13, 13A, 14, 14A : 1537,40 m2

I. ROBOTY PORZĄDKOWE
1 I/1 Wycinka i wykarczowanie 30 drzew.
2 I/2 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1 II/1 Usunięcie składowanych ok. 60 zdewastowanych samochodów osobowych.

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Wyburzenie Budynku nr 06a - budynek magazynowy, w konstrukcji ceglanej wraz z wywiezieniem, utylizacją i z odzyskaniem 75% cegieł oraz drewna z więźby dachowej do ponownego wykorzystania, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.
2 III/2 Wyburzenie Budynku nr 06 - budynek magazynowy, ściany ceglane wraz z wywiezieniem, utylizacją i z odzyskaniem 75% cegieł oraz drewna z więźby dachowej do ponownego wykorzystania, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.
3 III/3 Zabezpieczenie istniejącej wciągarki do adaptacji przy Budynku nr 06.
4 III/4 Wyburzenie Budynku nr 13 - budynek sanitariatów, z zachowaniem i zabezpieczeniem ściany wsch. i zach., wraz z wywiezieniem utylizacją i z odzyskaniem 75% cegieł, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.
5 III/5 Wyburzenie dobudowanej części od wsch. do Budynku nr  14, z zachowaniem i zabezpieczeniem pozostałej części budynku wraz z wywiezieniem utylizacją i z odzyskaniem 75% cegieł, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.

6 III/6 Wyburzenie przybudowanej części od pn. do Budynku nr  14 – obudowany/ zabudowany zbiornik stalowy, z zachowaniem i zabezpieczeniem pozostałej części budynku wraz z wywiezieniem, utylizacją i z odzyskaniem 75% cegieł, wg. odrębnego 
postępowania administracyjnego.

7 III/7 Wyburzenie basenów żelbetowych przy budynku acetylenowni (19mx3mx3m) wraz z wywiezieniem i utylizacją.
8 III/8 Wyburzenie fragmentu muru ceglanego od strony ul. Brzezińskiej z zachowaniem, zabezpieczeniem fragmentu muru z byłą bramą wejściową, wraz z wywiezieniem, utylizacją i odzyskaniem 75% cegieł do ponownego wykorzystania. (5x0,42x3m)=6,30m3.
9 III/9 Likwidacja budowli i kanałów technologicznych, przyjęto (0,5x0,8m+przekrycie)=0,32m2 x50m.

10 III/10 Demontaż i utylizacja elementów uzbrojenia podziemnego wg. wytycznych projektów branż instalacyjnych (przyjęto dla 350 mb ).
11 III/11 Demontaż studzienek/ komór prostokątnych w konstrukcji mieszanej o wymiarach śr. 2mx2mx5m, wraz z niwelacją do poziomu -0,75m.
12 III/12 Zabezpieczenie, wykonanie specjalnej konstrukcji (obejm) pozwalającej na przeniesienie dźwigiem w nowo przygotowane miejsce 2 historycznych, słupów bramy wjazdowej z cegły pełnej.

TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - zestawienie robót
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12 III/12 Zabezpieczenie, wykonanie specjalnej konstrukcji (obejm) pozwalającej na przeniesienie dźwigiem w nowo przygotowane miejsce 2 historycznych, słupów bramy wjazdowej z cegły pełnej.

13 III/13 Szczegółowa inwentaryzacja i demontaż fragmentu ogrodzenia systemowego modułowego z prefabrykowanych płyt betonowych, przedstawiającego grafi kę użytkową - mural, poświęcony pamięci piłkarzy Klubu Polonia, ponumerowanie i trwałe za-
bezpieczenie, każdego z rozmontowanych elementów betonowych, wraz z przechowaniem ich do momentu ponownego montażu w nowym docelowym miejscu.

14 III/14 Rozbiórka muru z cegły pełnej wraz z bramą w sąsiedztwie z działką nr 130/80, wraz z wywiezieniem, utylizacją i odzyskaniem 75% cegieł do ponownego wykorzystania (11x0,42x2,8)
15 III/15 Rozbiórka podwaliny ceglanej oraz ogrodzenia z blachy falistej, h=2m.
16 III/16 Demontaż torowiska, tj. szyn i podkładów w celu ich wtórnego wykorzystania dla innych funkcji.
17 III/17 Rozbiórka nawierzchni istniejących do 20cm.

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Makroniwelacja terenu w części północnej do głębokości 2m wraz wywozem ziemi do 10km.

2 IV/A/2 Wykonanie drewnianych lub kompozytowych podestów w rzucie przyszłego Budynku nr 02A.

3 IV/A/3 Korytowanie i profi lowanie pod nawierzchnie utwardzone (gł. 75-15=60cm).  

4 IV/A/4 Zabezpieczenie istniejących sieci w wykopach (przyjęto 30 kolizji).

5 IV/A/5 Ułożenie nowych sieci i przyłączy wg. pkt V.

6 IV/A/6 Wykonanie podbudowy z mieszanki popiołowo-żużlowej 40 cm.

7 V/A/7 Wykonanie warstwy nośnej dolnej – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane, gr. 15cm.

8 IV/A/8 Wykonanie warstwy nośnej górnej – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane, gr. 10cm.

9 IV/A/9 Podsypka piaskowa 0/8 zagęszczona mechanicznie 5cm.

10 IV/A/10 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana).

11 IV/A/11 Ułożenie krawężników drogowych, granitowych 10x25x150cm (powierzchnie cięte, górna płomieniowana).

12 IV/A/12 Ułożenie obrzeży chodnikowych, granitowych 8x25x100cm.

13 IV/A/13 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych, kostka granitowa 10x10x10cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana), komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn.

14 IV/A/14 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn).

15 IV/A/15 Wzmocnienie istniejącego muru oporowego od strony ul. Brzezińskiej w ramach budowy schodów głównych i podestów. (Hśr 2,5mx-część cokołowa). 

16 IV/A/16 Wykonanie podestów i schodów w konstrukcji monolitycznej z okładziną kamienną wraz wykształceniem przestrzeni podschodowej na pomieszczenia techniczne - ujęto w całości w OBSZARZE I.

17 IV/A/17 Balustrady, pochwyty ze stali kortenowej - ujęto w całości w OBSZARZE I.

18 IV/A/18 Wykonanie schodów terenowych i pochylni z murkami o nawierzchni z betonu licowego (elementy prefabrykowana).

19 IV/A/19 Remont fragmentu muru ceglanego z bramą wejściową od strony ul. Brzezińskiej (4x0,42x3m)=5,05m3.

20 IV/A/20 Odtworzenie muru z cegły pełnej w sąsiedztwie z działką nr 130/80 (12x0,42x2,8).

21 IV/A/21 Od ul. Brzezińskiej, wykonanie, dostawa i montaż, stalowej, kortenowej bramy dwuskrzydłowej z furtą wraz z siłownikami, wideodomofonem i sterowaniem zdalnym (5x2,5).

22 IV/A/22 Remont ściany ceglanej, licowej na granicy z działką 130/80.

23 IV/A/23 Wykonanie murów oporowych, żelbetowych w rejonie wejścia od ul. J.Kochanowskiego. (0,5x1,5x25m)+część podziemna h=1,5m.

24 IV/A/24 Od ul. ul. J.Kochanowskiego, wykonanie, dostawa i montaż, stalowej, kortenowej bramy dwuskrzydłowej z furtą wraz z siłownikami, wideodomofonem i sterowaniem zdalnym (5x2,5).

25 IV/A/25 Wykonanie stalowego, kortenowego ogrodzenia od strony STREFY 8, na podwalinie żelbetowej w wysokości 1,5m .

26 IV/A/26 Wykonanie stalowych, kortenowych furt (obrotowych) o dł. 5,5m i centralnym mechanizmie obrotowym.
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 50 m2).
2 IV/B/2 Ziemia rolnicza.
3 IV/B/3 Nasadzenia roślinności krzewy i kwietniki.
4 IV/B/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem.
5 IV/B/5 Odtworzenie kwietników na przedpolu BUDYNKU nr 8
6 IV/B/6 Drzewa dekoracyjne (dorosłe hmin 3m).
7 IV/B/7 Drzewa dekoracyjne w donicach - przestawne (dorosłe hmin 3m).

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
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1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Indywidualne ławki do swobodnej aranżacji (modułowe, przestawne)
3 IV/C/3 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
5 IV/C/5 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.
6 IV/C/6 Drewniane lub kompozytowe pomosty.

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (przyjęto Ø200).
3 V/A/3 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).
4 V/A/4 Hydrant.
5 V/A/5 Instalacje-przyłącze gazu.

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Rozdzielnica główna dla STREFY 3-OBSZAR I zlokalizowana jest w OBSZARZE I.
2 V/B/2 Szafy rozdzielcze eventowe.
3 V/B/3 Ziemne linie kablowe (WLZ) silnoprądowe/ niskoprądowe.
4 V/B/4 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
5 V/B/5 Oświetlenie dekoracyjne na skarpach (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
6 V/B/6 Iluminacja zewnętrzna (fundament, 1x oprawa, okablowanie).
7 V/B/7 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
8 V/B/8 Monitoring/ CCTV (kamera 2Mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
9 V/B/9 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 9 - TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - zestawienie robót
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STREFA NR. 3 – ANTREJ – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 3 : 10 611,80 m2,  W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU II : 5 308,90 m2  
POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW NR : 05a, 05b, 05c : 3 756,3 m2

I. ROBOTY PORZĄDKOWE
1 I/1 Wycinka i wykarczowanie 6 drzew wg. wytycznych dendrologicznych w pkt. A2/2/1.
2 I/2 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1 II/1 ---

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Wyburzenie pozostałości Budynku nr 01-budynek kotłowni, ściany ceglane wraz z wywiezieniem i utylizacją, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.
2 III/2 Wyburzenie pozostałości Budynku nr 02-przybudówka do budynku kotłowni. Ściany ceglane, dach (belki stalowe pokryte blachą trapezową) wraz z wywiezieniem i utylizacją, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.
3 III/3 Wyburzenie Budynku nr 15-dobudówka do budynku łaźni. Ściany ceglane, dach (konstrukcja drewniana na deskowaniu pełnym kryty papą) wraz z wywiezieniem i utylizacją, wg. odrębnego postępowania administracyjnego (zgłoszenie).
4 III/4 Oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia Obiektu nr 18-komin fabryczny. 
5 III/5 Wyburzenie fragmentu muru ceglanego od strony ul. Brzezińskiej, wraz z odzyskaniem 75% cegieł do ponownego wykorzystania. (3x0,42x2,5m)=3,15m3.
6 III/6 Likwidacja budowli i kanałów technologicznych, przyjęto (0,5x0,8m+przekrycie)=0,32m2 x50m.
7 III/7 Demontaż i utylizacja elementów uzbrojenia podziemnego wg. wytycznych projektów branż instalacyjnych (przyjęto dla 80 mb ).
8 III/8 Demontaż torowiska, tj. szyn i podkładów w celu ich wtórnego wykorzystania dla innych funkcji.
9 III/9 Rozbiórka nawierzchni istniejących do 20cm.

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Wykonanie fundamentów i podbudowy pod przyszły Budynek nr 02A-nowa oranżeria z przygotowaniem elementów łączników przyszłej konstrukcji stalowej oranżerii.

2 IV/A/2 Wykonanie drewnianych lub kompozytowych podestów w rzucie przyszłego Budynku nr 02A.

3 IV/A/3 Wykonanie fundamentów i podbudowy pod przyszły Budynek nr 01A-nowa oranżeria z przygotowaniem elementów łączników przyszłej konstrukcji stalowej oranżerii.

4 IV/A/4 Wykonanie drewnianych lub kompozytowych podestów w rzucie przyszłego Budynku nr 01A.

5 IV/A/5 Korytowanie i profi lowanie pod nawierzchnie utwardzone (gł. 75-15=60cm).  

6 IV/A/6 Zabezpieczenie istniejących sieci w wykopach (przyjęto 10 kolizji).

7 V/A/7 Ułożenie nowych sieci i przyłączy wg. pkt V.

8 IV/A/8 Wykonanie podbudowy z mieszanki popiołowo-żużlowej 40 cm.

9 IV/A/9 Wykonanie warstwy nośnej dolnej – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane, gr. 15cm.

10 IV/A/10 Wykonanie warstwy nośnej górnej – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane, gr. 10cm.

11 IV/A/11 Podsypka piaskowa 0/8 zagęszczona mechanicznie 5cm.

12 IV/A/12 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana).

13 IV/A/13 Ułożenie krawężników drogowych, granitowych 10x25x150cm (powierzchnie cięte, górna płomieniowana).

14 IV/A/14 Ułożenie obrzeży chodnikowych, granitowych 8x25x100cm.

15 IV/A/15 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych, kostka granitowa 10x10x10cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana), komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn.

16 IV/A/16 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn).

17 IV/A/17 Wzmocnienie istniejącego muru oporowego od strony ul. Brzezińskiej (Hśr 2,5m-część cokołowa). 

18 IV/A/18 Wykonanie podestów i schodów w konstrukcji monolitycznej z okładziną kamienną wraz wykształceniem przestrzeni podschodowej na pomieszczenia techniczne - ujęto w całości w OBSZARZE II.

19 IV/A/19 Balustrady, pochwyty ze stali kortenowej - ujęto w całości w OBSZARZE II.
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 50 m2).
2 IV/B/2 Ziemia rolnicza.

TABELA II/I- zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - zestawienie robót
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3 IV/B/3 Nasadzenia roślinności krzewy i kwietniki.
4 IV/B/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (przyjęto Ø200).
3 V/A/3 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).
4 V/A/4 Hydrant.
5 V/A/5 Instalacje-przyłącze gazu.

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Rozdzielnica główna dla STREFY 3-OBSZAR II zlokalizowana jest w OBSZARZE I.
2 V/B/2 Szafy rozdzielcze eventowe.
3 V/B/3 Ziemne linie kablowe (WLZ) silnoprądowe/ niskoprądowe.
4 V/B/4 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
5 V/B/5 Oświetlenie dekoracyjne na skarpach (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
6 V/B/6 Iluminacja zewnętrzna (fundament, 1x oprawa, okablowanie).
7 V/B/7 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
8 V/B/8 Monitoring/ CCTV (kamera 2mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
9 V/B/9 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 10 - TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - zestawienie robót
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STREFA NR. 3 – ANTREJ – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 3 : 10 611,80 m2, 
W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU I : 5 302,80 m2  
POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW NR : 06A, 07, 08, 12, 13, 13A, 14, 14A : 1537,40 m2

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 56 550,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. ----- zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/17 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 435 555,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/26 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 1 422 702,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/7 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 31 200,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 243 900,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷ V/B/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 622 500,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 140 620,35 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 123 046,12 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 98 437,00 zł
IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 24 609,22 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 36 913,84 zł

RAZEM 3 236 033,42 zł

STREFA NR. 3 – ANTREJ – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 3 : 10 611,80 m2,  
W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU II : 5 308,90 m2  
POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW NR : 05a, 05b, 05c : 3 756,3 m2

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 19 350,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. ----- zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 215 678,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/19 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 597 000,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/4 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 6 620,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/4 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 48 200,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷ V/B/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 303 750,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 59 529,88 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 30 453,00 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 40 604,00 zł
IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 10 151,00 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 15 226,50 zł

RAZEM 1 346 561,86 zł

TABELA II/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

Tabela. 11 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - zbiorczego szacunkowego zestawienia 
kosztów

Tabela. 12 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - zbiorczego szacunkowego zestawienia 
kosztów
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STREFA 4

a/ Delimitacja strefy

zachodniej części Obszaru I+II rewitalizacji:

- granicy północno - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 16 - byłej remizy, przebiega wzdłuż jej pn/zach 
elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- granica północno - wschodnia, została wytyczony z uwzględnieniem kontynuacji linii rozgraniczających ul. 
Marii Konopnickiej, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,

- granica południowo - wschodnia, w sąsiedztwie budynku nr 06 - byłego magazynu, przebiega wzdłuż 
jego pn/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- granica południowo - zachodnia, przebiega wzdłuż granicy z działką nr 131/80, (pozostaje bez zmian),
- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej i południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 17 
- byłej wieży remizy, przebiega wzdłuż granicy z działką nr 131/80, granica wymaga korekty granic PFU i 
granic działek,  

- kolejny odcinek granicy północno - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 17 - byłej wieży remizy, 
przebiega wzdłuż jej pn/zach elewacji, w granicy z działką nr 131/80, (pozostaje bez zmian),

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 16 - byłej remizy, przebiega 
wzdłuż jej pd/zach elewacji,              w granicy z działką nr 131/80, (pozostaje bez zmian).

 STREFA 4 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działek ewidencyjnych                                                
o nr 132/80, 81, łączna jej powierzchnia wynosi 2 668,20m2 (0,0267 ha). Grafi czną propozycję korekt granic PFU 
i granic działek przedstawiono w pkt VI opisu.

a/ Delimitacja strefy

STREFA nr 4 nazwana „REMIZĄ KULTURY” została wyznaczona w północno - zachodniej części Obszaru I+II 
rewitalizacji:

- granicy północno - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 16 - byłej remizy, przebiega wzdłuż jej pn/zach 
elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU, wymaga granic działek nr 133/80 i nr 
132/80 

 STREFA nr 4 - zlokalizowana jest w Obszarze I 
rewitalizacji,  zatytułowanym „Rewitalizacja obiektów po 
byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych na potrzeby „Centrum Integracji 
Aktywnej” - ZNZGKW_CIA. 

rys. 264 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 4 - „Remiza 
Kultury”, na tle schematu ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych 

rys. 266 - W02 - Strefa 4 ZNZGKW,  wschodnia  część strefy, przedpole Budynków Nr 07, 06, widok  od strony pn./zach.

rys. 265 - W01 - Strefa 4 ZNZGKW,  zachodnia  część strefy, przedpole Budynku Nr 16, widok  od strony pd./wsch.
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-kolejny odcinek granicy północno-zachodniej, w sąsiedztwie schronu zachodniego C, granica wewnętrzna 
nie wymaga korekty granic PFU, wymaga korekty granic działek nr 133/80 i nr 132/80 

- granica północno - wschodnia, została wytyczony z uwzględnieniem kontynuacji linii rozgraniczających 
ul. Marii Konopnickiej, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,

- granica południowo - wschodnia, w sąsiedztwie budynku nr 06 - byłego magazynu, przebiega wzdłuż 
jego pn/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- granica południowo - zachodnia, przebiega wzdłuż granicy z działką nr 131/80, (pozostaje bez zmian),
- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej i południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 17 
- byłej wieży remizy, przebiega wzdłuż granicy z działką nr 131/80, granica wymaga korekty granic PFU i 
granic działek nr 131/80 i 132/80,  

- kolejny odcinek granicy północno - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 17 - byłej wieży remizy, 
przebiega wzdłuż jej pn/zach elewacji, w granicy z działką nr 131/80, (pozostaje bez zmian),

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 16 - byłej remizy, przebiega 
wzdłuż jej pd/zach elewacji, w granicy z działką nr 131/80, (pozostaje bez zmian).

 STREFA 4 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działek ewidencyjnych o nr 131/80, 
nr 132/80, nr 133/80, łączna jej powierzchnia wynosi 2 668,20m2 (0,0267 ha). Grafi czną propozycję korekt granic 
PFU i granic działek przedstawiono w pkt VI opisu.

b/ Stan istniejący zagospodarowania

 STREFA 4 centralna część pełni funkcję składowiska starych samochodów. Dojścia i dojazdu do budynku 
nr 16+17 - byłej remizy i wieży, są wykonane w nawierzchniach asfaltowych. W części północnej dominuje 
nieuporządkowana zieleń wysoka, w większości samosiejki, występują również ślady nieutwardzonych ścieżek z 
obrzeżami betonowymi. 
 
 W sąsiedztwie granicy z działką 131/80 jest ogrodzenie, którego przebieg winien być dostosowany do 
granicy własności. 

 W pn/zach części strefy znajduje się budynek nr 16+17 - byłej remizy i wieży, przewidziany do zachowania 
i adaptacji dla nowych funkcji. Za budynkiem nr 16+17 znajduje się schron C, którego umiejscowienie potwierdzają 
kominki wentylacyjne. W części centralnej znajduje się budynek nr 19 - były gospodarczy, przewidziany do 
wyburzenia. 

 W strefi e występują trudne do zinwentaryzowania elementy podziemnej infrastruktury technicznej, a także 
kanały technologiczne, wymagające w razie kolizji, wyburzenia / demontażu, wywiezienia i utylizacji.

c/ Wytyczne do prac prawnych i porządkowych

 Realizacja uproszczonej koncepcji zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 4, 
w granicach działek ewidencyjnych nr 131/80, 132/80, 133/80 dokonania czynności formalno prawnych i 
porządkowych, poprzedzających prace projektowe i realizacyjne. 

Są to:
- korekta granic działek wymienionych powyżej, 
- usunięcie składowanych tu ok. 31 zdewastowanych samochodów osobowych,    
- wyburzenie budynek nr 19 - były gospodarczy,
- likwidacja podziemnego i nadziemnego uzbrojenia,
- wycinkę i wykarczowanie części drzew wg wytycznych dendrologicznych.  

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

rys. 267 - W03 - Strefa 4 ZNZGKW,  zachodnia część strefy, przedpole Budynków Nr 16 i 17, widok  od strony pd./wsch.

rys. 268 - W04 - Strefa 4 ZNZGKW,  zachodnia część strefy, przedpole Budynków Nr 16 i 17, widok  od strony pn./wsch.
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d/ Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno - architektonicznej 

 STREFA 4 w docelowym zagospodarowaniu Obszaru I+II, stanowi samodzielną enklawę, formę 
wewnętrznego dziedzińca. 

 Wnętrze STREFY 4 dostępne jest:

- od strony pd/zach, poprzez zjazd publiczny z ul. Brzezińskiej, następnie drogę wewnętrzną, dojazd 
chroniony bramą nr BR01 i fragment STREFY 3,

- od strony pn/zach, poprzez przejścia pieszo rowerowe, w rejonie wejście główne od ul. Jana Kochanowskiego,
-  od strony pn/zach, poprzez przejście przy budynku nr 16+17 - „Remizy Sztuki”,
-  pod strony pd/wsch, poprzez sień w budynku nr 06 - „Magazynu Aktywności”.

 Południowa część dziedzińca jest utwardzona, przystosowana do wielu różnych form aktywności 
zestawionych powyżej w pkt V/2/. Czasowo może być użytkowana, jako parking dla samochodów osobowych.   

 Północna część dziedzińca jest strefą zieleni, z zagospodarowanymi polami zabaw dla dzieci oraz 
indywidualnie wykonanym otoczeniem schronu zachodniego C. Udostępnionym zwiedzającym na monitorach, 
poprzez interaktywny system kamer.

 Budynek nr 16+17 - „Remiza Sztuki”, przebudowaną pd/wsch elewacją, otwiera się na dziedziniec kilkoma 
zaadaptowanymi do nowych funkcji bramami. 

 Budynek nr 06 - „Magazyny Aktywności”, od strony dziedzińca, ma surową ceglaną ścianą z małymi oknami 
i jednym wejściem. Ściana może służy, jako tło ekranu, mappingów, wertykalnych instalacji zieleni. 

Docelowe zagospodarowanie STREFY 4 obejmuje wykonanie:

- nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu pojazdów Kategorii N2 (od 3,5 do 12,0 ton),
- nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych,
- nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych,
- drewnianych podestów,  
- budowli terenowych takich jak: schody i rampy oraz mury oporowe,
- trejaży wydzielających pola zabaw dla dzieci, 
- uporządkowania rejony schronu zachodniego C,
- pomostu widokowego przy schronie C,
- punktu obserwacyjnego wnętrza schronu C,  
- ogrodzenia ażurowego wraz z żywopłotem od strony ul. Jana Kochanowskiego i wejścia głównego pn/
zach,  

- makroniwelacji terenu w części północnej, 
- 22 trwałych elementów wyposażenia - małej architektury,
- dwóch tablic informacyjnych, w tym z QR-codami,
- oświetlenia parkowego i dekoracyjnego,
- nowej infrastruktury podziemnej: wodociągów, hydrantów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowej, 
ciepłociągu, okablowania elektrycznego, okablowania teletechnicznego i niskoprądowego, 

- uporządkowania, w tym wymianę istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego 
zagospodarowania terenu,

- powierzchni trawiastych. 

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

e/ Zestawianie prac i robót

 Zestawienie przewidywanych prac i robót, wraz z ramowym określeniem wytycznych technologicznych 
i materiałowych przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym. Tabela ta w niniejszym opracowaniu stanowi 
podstawę do wykonania zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów, z podziałem na:

- koszty prac porządkowych,
- koszty praz przedprojektowych,
- koszty prac realizacyjnych,
- koszty wyposażenia i małej architektury,
- koszt rezerwy inwestycyjnej,

a także:

- koszty prac projektowych,
- koszty nadzorów autorskich,
- koszty nadzorów inwestorskich.   

   
 Koszty działań związanych z regulacją granic własnościowych, wycinkami drzew i porządkowaniem terenu, 
nie są kosztami wliczanymi do kosztów realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II i nie są ujęte w Tabeli I, w pkt f/.   

 Opracowana Tabela I stanowi podstawę do wykonania, w ramach oddzielnego opracowania (zamówienia), 
obejmującego Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofi nansowanie, weryfi kacji i uszczegółowienie 
zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów prac, z punktu widzenia bezpieczeństwa fi nansowego 
rewitalizacyjnych przedsięwzięć.
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STREFA NR. 4– REMIZA KULTURY – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 4 : 2 668,20 m2

POW. ZABUDOWY  BUDYNKU NR : 16+17 : 536,0 m2  
I. ROBOTY PORZĄDKOWE

1 I/1 Wycinka i wykarczowanie 30 drzew.
2 I/2 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1 II/1 Usunięcie składowanych ok. 31 zdewastowanych samochodów osobowych.
2 II/2 Wykonanie ekspertyzy stanu zanieczyszczenia (zaolejenia) nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji (technologia oczyszczenia i kosztami) pozwalająca na stały pobyt ludzi.

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Wyburzenie obiektu nr 19 - budynek gospodarczy, wraz z wywiezieniem i utylizacją, wg. odrębnego postępowania administracyjnego (tryb zgłoszenia).
2 III/2 Demontaż i utylizacja elementów małej architektury.
3 III/3 Rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowo – betonowych na głębokość15cm, wraz z wywiezieniem i utylizacją.
4 III/4 Demontaż i utylizacja elementów instalacji wg. wytycznych projektów instalacyjnych (przyjęto dla 500 m2 ).
5 III/5 Demontaż istniejącego ogrodzenia wzdłuż granicy z działką 131/80 wraz z wywiezieniem i utylizacją.
6 III/6 Demontaż torów wraz z odzyskaniem szyn i podkładów kolejowych.

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Makroniwelacja terenu w części północnej.

2 IV/A/2 Korytowanie i profi lowanie pod nawierzchnie utwardzone (gł. 75-15=60cm).  

3 IV/A/3 Zabezpieczenie istniejących sieci w wykopach (przyjęto 10 kolizji).

4 IV/A/4 Ułożenie nowych sieci i przyłączy wg. pkt V.

5 IV/A/5 Wykonanie podbudowy z mieszanki popiołowo-żużlowej 40 cm.

6 IV/A/6 Wykonanie warstwy nośnej dolnej – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane, gr. 15cm.

7 V/A/7 Wykonanie warstwy nośnej górnej – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane, gr. 10cm.

8 IV/A/8 Podsypka piaskowa 0/8 zagęszczona mechanicznie 5cm.

9 IV/A/9 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana).

10 IV/A/10 Ułożenie krawężników drogowych, granitowych 10x25x150cm (powierzchnie cięte, górna płomieniowana).

11 IV/A/11 Ułożenie krawężników drogowych, betonowych.

12 IV/A/12 Ułożenie obrzeży chodnikowych, granitowych 8x25x100cm.

13 IV/A/13 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych, kostka granitowa 10x10x10cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana), komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn.

14 IV/A/14 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn).

15 IV/A/15 Wykonanie schodów terenowych i pochylni z murkami o nawierzchni z betonu licowego (elementy prefabrykowana).

16 IV/A/16 Balustrady, pochwyty ze stali kortenowej.

17 IV/A/17 Wykonanie ogrodzenia ażurowego z kortenu od strony ul. Jana Kochanowskiego i wejścia głównego pn./zach. Wraz z podwaliną żelbetową i fragmentami muru z cegły klinkierowej.

18 IV/A/18 Przebudowa ogrodzenia wzdłuż granicy z działką 131/80 z elementami kortenowymi.
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 900 m2).
2 IV/B/2 Plantowanie powierzchni gruntu wraz z oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, (kategoria gruntu I-III) do 50cm.
3 IV/B/3 Ziemia rolnicza.
4 IV/B/4 Nasadzenia roślinności (krzewy i kwietniki).

TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 4 - zestawienie robót
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5 IV/B/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem.
6 IV/B/6 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręcznie (kategoria gruntu I-III) do 10cm.
7 IV/B/7 Nasadzenie żywopłotu od strony ul. Jana Kochanowskiego i wejścia głównego pn/zach.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.
5 IV/C/5 Dostawa i montaż trejaży ogrodowych do wys. 3m.
6 IV/C/6 Drewniane lub kompozytowe pomosty widokowe.
7 IV/C/7 Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci.
8 IV/C/8 Uporządkowanie rejonu schronu zachodniego C w tym wejść, kominków wentylacyjnych itp.
9 IV/C/9 Drewniany lub kompozytowy pomost widokowy przy schronie C.

10 IV/C/10 Punkt obserwacyjny wnętrza schronu C.
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (przyjęto Ø200).
3 V/A/3 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).
4 V/A/4 Instalacja hydrantowa.
5 V/A/5 Instalacje-przyłącze gazu.

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Rozdzielnica główna dla STREFY 4 oraz budynków położonych w pn./zach. części STREFY 3 tj. budynków nr.: 7, 6 i 6A.
2 V/B/2 Szafy rozdzielcze eventowe.
3 V/B/3 Ziemne linie kablowe (WLZ) silnoprądowe/ niskoprądowe.
4 V/B/4 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
5 V/B/5 Oświetlenie dekoracyjne (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
6 V/B/6 Iluminacja zewnętrzna (fundament, 1x oprawa, okablowanie).
7 V/B/7 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
8 V/B/8 Monitoring/ CCTV (kamera 2mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
9 V/B/9 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 13 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 4 - zestawienie robót
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STREFA NR. 4 – REMIZA KULTURY – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 4 : 2 668,20 m2

POW. ZABUDOWY  BUDYNKU NR : 16+17 : 536,0 m2  
I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 15 100,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1÷ II/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 4 000,00 zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 142 150,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/18 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 400 750,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/7 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 60 800,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/10 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 123 300,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷ V/B/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 273 350,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 50 973,00 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 27 275,00 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 36 367,00 zł

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 9 092,00 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 13 637,59 zł

RAZEM 1 156 793,89 zł

TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 4
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

Tabela. 14 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 4 - zbiorczego szacunkowego zestawienia 
kosztów

rys. 269 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 4 - „Remiza Kultury”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pd./zach.

rys. 270 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 4 - „Remiza Kultury”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pn./zach.
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STREFA 5

a/ Delimitacja strefy

 STREFA nr 5 nazwana „KOTLARNIĄ SZTUKI” została wyznaczona w południowo – wschodniej części 
Obszaru I+II rewitalizacji:

- granicy północno - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, przebiega wzdłuż jej 
pn/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- granica północno - wschodnia, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, przebiega wzdłuż jej 
pd/wsch elewacji (fragment), granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- kolejny odcinek granicy północno - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, 
przebiega pomiędzy budynkami nr 03 i 05 - byłą halą napraw, granica wewnętrzna nie wymaga korekty 
granic PFU i granic działek,  

- kolejny odcinek granicy północno - wschodnej, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali naprawi, 
przebiega wzdłuż jej pd/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek,  

- kolejny odcinek granicy północno - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 03 - byłej lokomotywowni, 
przebiega pomiędzy budynkami nr 03 i 05 - byłą halą napraw, granica wewnętrzna nie wymaga korekty 
granic PFU i granic działek,  

- kolejny odcinek granicy północno - wschodnej, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali naprawi, 
przebiega wzdłuż jej pd/zach elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek,  

- kolejny odcinek granicy północno - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 05
- byłej hali napraw, przebiega wzdłuż jej pd/wsch elewacji (fragment), granica wewnętrzna nie wymaga 
korekty granic PFU i granic działek nr 81 i nr 83,  

- kolejny odcinek granicy północno - wschodnej, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali naprawi, 
przebiega wzdłuż jej pd/zach elewacji (fragment) i dalej, granica wymaga korekty granic PFU i granic 
działek,  

- granica południowo - zachodnia w części północnej na długości ok. 16,00 m przebiega w odległości 11,00 
m, równolegle do pd/wsch elewacji budynku nr 05 - hali napraw (w granicach działki nr 83), w części 
południowej przebiega wzdłuż granicy działki nr 81, granica wymaga korekty granic PFU i granic działek 
nr 81 i nr 83,   

 STREFA nr 5 - zlokalizowana jest w Obszarze I 
rewitalizacji,  zatytułowanym „Rewitalizacja obiektów po 
byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych na potrzeby „Centrum Integracji 
Aktywnej” - ZNZGKW_CIA. 

rys. 271 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia 
Sztuki”, na tle schematu ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych 

rys. 272 - W01 - Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkami Nr 03 i 05a, 
     widok  od strony pd./wsch.

rys. 273 - W02 - Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 03 i 05a, widok  od strony pn./wsch.



155

ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

- granica południowo – zachodnia, przebiega wzdłuż granicy z działką drogową nr 7041/487,  (pozostaje 
bez zmian).

 STREFA 5 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działek ewidencyjnych o nr 81, 83, 
łączna jej powierzchnia wynosi ok. 2 428,10 m2  (0,2428 ha). 

 Grafi czną propozycję korekt granic PFU i granic działek przedstawiono w pkt VI opisu.

b/ Stan istniejący zagospodarowania

 STREFA 5 jest zróżnicowana pod względem topografi cznym, wynika to z istniejących rzędnych ul. 
Brzezińskiej, której pas drogowy, od strony pd/zach, przylega na całej długości do granicy strefy. W granicy z ulicą 
zlokalizowany jest mur oporowy o długości ok. 70,00m m, o zmiennych wysokościach od ok. 3,00 m od strony 
zachodniej, do ok. 0,10 m po stronie wschodniej. W narożniku pd/wsch istniejące skarpy porośnięte wysoką zielenią 
pełnią funkcję stabilizacyjną dla ww muru oporowego, a także dla ścian szczytowych budynków położonych na 
przyległej działce nr 83. Docelowo skarpy i wysoka zieleń musi być w pełni zachowana. 
 
 Pozostałe część terenu to płaskie nieutwardzone powierzchnie jezdne i piesze ze znacznym udziałem 
zieleni trawiastej. W części tej znajdują się pozostałości torowisk, dochodzących do pd/wsch ściany budynku nr 
03 - byłej lokomotywowni. 

 Mury oporowe kamienne, od strony ul. Brzezińskiej oraz we wnętrzu strefy, są w złym stanie technicznym, 
wymagają opinii i ekspertyzy technicznej oraz wytycznych do ich wzmocnienia / przebudowy.
 
 W części terenu przyległej do muru oporowego znajduje się, część budynku nr 14 do wyburzenia oraz 
pozostałości budynków nr 04, 20 i 21, do wyburzenia.  

 W narożniku pd/zach położony jest budynek nr 03 - była lokomotywownia, przewidziany do zachowania i 
adaptacji dla nowych funkcji oraz rozbudowy. 

 W strefi e występują trudne do zinwentaryzowania elementy podziemnej infrastruktury technicznej, a także 
kanały technologiczne, wymagające w razie kolizji, wyburzenia / demontażu, wywiezienia i utylizacji.

c/ Wytyczne do prac prawnych i porządkowych

 Realizacja uproszczonej koncepcji zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 
5, w granicach działek ewidencyjnych nr 81, 83, dokonania czynności formalno prawnych i porządkowych, 
poprzedzających prace projektowe i realizacyjne. 

Są to:

- korekty granic działek wymienionych powyżej, 
- wyburzenie budynku nr 04 - byłej lokomotywowni,
- wybudzenie budynku nr 20 - ruina,
- wyburzenie budynku nr 21- ruina,
- wyburzenie fragmentu muru ceglanego od strony ul. Brzezińskiej,
- likwidacja ogrodzenia od strony ul. Brzezińskiej,
- likwidacja podziemnego i nadziemnego uzbrojenia, 
- likwidacja budowli i kanałów technologicznych, 
- odsłonięcie torowiska wraz podkładami, w celu ich demontażu i wtórnego zastosowania szyn, jako 
obrzeży nawierzchni szutrowych,

rys. 274 - W03 - Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 03 i 05a, widok  od strony pd./wsch.

rys. 275 - W04 - Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 05a i 05f, widok  od strony pd./zach.
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- wycinkę i wykarczowanie części drzew wg wytycznych dendrologicznych oraz Tabeli I.  

Uwaga: wszystkie roboty wyburzeniowe budynków z cegły pełnej, przewidują odzysk ok. 75 % materiału ceglanego 
(ręczna rozbiórka, oczyszczenie cegieł, składowanie pozyskanego materiału).  

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

d/ Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno architektonicznej 

 STREFA 5 w docelowym zagospodarowaniu tworzy formę dwóch prostokątnych skwerów, na pd/wsch 
przedpolu budynku nr 03 - byłej lokomotywowni i przedpolu budynku nr 05 - byłej hali napraw. W pd/wsch naroż-
niku obu skwerów znajdują się znaczne przewyższenia terenu, skarpy wraz z wysokimi drzewami, dochodzące do 
ściany szczytowej kamienicy nr 33 i muru oporowego przy ul. Brzezińskiej. Docelowo w skarpy wkomponowano 
podesty i tarasy, z których obserwowane są zdarzenia odbywające się na skwerze.   

 Wnętrze STREFY 5 dostępne jest: 

- od strony pn/wsch, od STREFY 8, pieszo jezdną aleją, przebiegającą wzdłuż budynku nr 05 - byłej hali 
napraw,

- od strony pn/zach, od STREFY 3, przejściem pieszym, pomiędzy budynkami nr 03 - byłej lokomotywownia 
i nr 05 - byłej hali napraw. 

 Skwer przystosowany jest do wielu różnych form aktywności zestawionych powyżej w pkt V/2/.

 Przedpole zespołu budynków nr 03_03A,B, jest przedłużeniem powierzchni ekspozycyjnych.

 Przedpole budynku nr 05, jest miejscem spotkań ulicznych, teatrów, tancerzy, z którego wchodzi się do 
dwu niezależnych funkcjonalnie części budynku nr 05, części 05a i 05d. 

 Docelowe zagospodarowanie STREFY 5 obejmuje wykonanie:

-  nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu pojazdów Kategorii N2 (od 3,50 do 12,00 ton),
-  nawierzchni pieszych utwardzonych,
-  nawierzchni pieszych gruntowych,
-  podestów z tarasów drewnianych, 
-  budowli terenowych schodów i ramp
-  muru oporowego wzdłuż skorygowanej granicy pd/wsch, wzdłuż działki nr 83, 
- wzmocnienia istniejącego muru oporowego od nowego budynku 03A,B do budynku Brzezińska 33,
-  makroniwelacji terenu w części pn/wsch, 
-  27 trwałych elementów wyposażenia - małej architektury,
-  dwóch tablic informacyjnych, w tym z QR-codami,
-  oświetlenia parkowego i dekoracyjnego,
- nowej infrastruktury podziemnej: wodociągów, hydrantów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowej, 
ciepłociągu, okablowania elektrycznego, okablowania teletechnicznego i niskoprądowego, 
- uporządkowania w tym wymianę istniejącego drzewostanu w dostosowaniu do docelowego 
zagospodarowania terenu,
-  powierzchni trawiastych. 

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

e/ Zestawianie prac i robót

Zestawienie przewidywanych prac i robót, wraz z ramowym określeniem wytycznych technologicznych i 
materiałowych przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym. Tabela ta w niniejszym opracowaniu stanowi 
podstawę do wykonania zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów, z podziałem na:

- koszty prac porządkowych,
- koszty praz przedprojektowych,
- koszty prac realizacyjnych,
- koszty wyposażenia i małej architektury,
- koszt rezerwy inwestycyjnej,

a także:

- koszty prac projektowych,
- koszty nadzorów autorskich,
- koszty nadzorów inwestorskich.   

   
 Koszty działań związanych z regulacją granic własnościowych, wycinkami drzew i porządkowaniem terenu, 
nie są kosztami wliczanymi do kosztów realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II i nie są ujęte w Tabeli I, w pkt f/.   

 Opracowana Tabela I stanowi podstawę do wykonania, w ramach oddzielnego opracowania (zamówienia), 
obejmującego Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofi nansowanie, weryfi kacji i uszczegółowienie 
zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów prac, z punktu widzenia bezpieczeństwa fi nansowego 
rewitalizacyjnych przedsięwzięć.

rys. 276 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji,
    widok od strony pd./zach. 
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STREFA NR. 5 – KOTLARNIA SZTUKI – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 5 : 2 428,10 m2

POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW NR : 03, 03A, 03B : 512,2 m2   

I. ROBOTY PORZĄDKOWE
1 I/1 Wycinka i wykarczowanie 2 drzew.
2 I/2 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1 II/1 Wykonanie ekspertyzy stanu zanieczyszczenia (zaolejenia) nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji (technologia oczyszczenia i kosztami).
2 II/2 Ocieplenie i otynkowanie ściany szczytowej budynku i ofi cyny przy ul. Brzezińskiej 33 – powierzchnia przystosowana do dorocznego konkursu na wykonanie MURALI. (22mx11m)+(15mx6m)=332m2
3 II/3 Budynek przy ul. Brzezińskiej 33 – powierzchnia informacyjno-reklamową, wykonaną w formie podświetlonych kasetonów oraz wyświetlaczy ledowych. (4mx9m)=36m2

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Wyburzenie Budynku nr 04-dobudówka lokomotywowni, ściany ceglane, strop żelbetowy wraz z wywiezieniem i utylizacją, wg. odrębnego postępowania administracyjnego
2 III/2 Wyburzenie Budynku nr 20-zruinowana wiata, ściany ceglane, brak dachu wraz z wywiezieniem i utylizacją, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.
3 III/3 Wyburzenie Budynku nr 21-zruinowana wiata, konstrukcja mieszana wraz z wywiezieniem i utylizacją, wg. odrębnego postępowania administracyjnego.
4 III/4 Wyburzenie fragmentu muru ceglanego od strony ul. Brzezińskiej, wraz z odzyskaniem 75% cegieł do ponownego wykorzystania. (7,5x0,42x2,5m)=5,65m3
5 III/5 Likwidacja ogrodzenia od strony ul. Brzezińskiej – podwalina ceglana, wraz z wywiezieniem i utylizacją. (62x0,42x0,5m)=13m3
6 III/6 Likwidacja ogrodzenia od strony ul. Brzezińskiej – elementy stalowe, wraz z wywiezieniem i utylizacją. (62x2,1m)=130m2
7 III/7 Wyburzenie fragmentu muru oporowego, kamienno-ceglanego w granicy z działką 83 wraz z wywiezieniem i utylizacją. (17x0,5x2,5m nadziemna+1,5m podziemna)=34
8 III/8 Demontaż istniejącego ogrodzenia na murze oporowym wzdłuż granicy z działką 83 wraz z wywiezieniem i utylizacją.
9 III/9 Likwidacja budowli i kanałów technologicznych, przyjęto (0,5x0,8m+przekrycie)=0,32m2
10 III/10 Demontaż i utylizacja elementów uzbrojenia podziemnego wg. wytycznych projektów instalacyjnych (przyjęto dla 200 mb ).
11 III/11 Demontaż torowiska, tj. szyn i podkładów w celu ich wtórnego wykorzystania dla innych funkcji.
12 III/12 Rozbiórka nawierzchni istniejących do 20cm

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Makroniwelacja terenu w na styku z działką 82.

2 IV/A/2 Korytowanie i profi lowanie pod nawierzchnie utwardzone (gł. 75-15=60cm).  

3 IV/A/3 Zabezpieczenie istniejących sieci w wykopach (przyjęto 8 kolizji).

4 IV/A/4 Ułożenie nowych sieci i przyłączy wg. pkt V.

5 IV/A/5 Wykonanie podbudowy z mieszanki popiołowo-żużlowej 40 cm.

6 IV/A/6 Wykonanie warstwy nośnej dolnej – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane, gr. 15cm.

7 V/A/7 Wykonanie warstwy nośnej górnej – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane, gr. 10cm.

8 IV/A/8 Podsypka piaskowa 0/8 zagęszczona mechanicznie 5cm.

9 IV/A/9 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana).

10 IV/A/10 Ułożenie krawężników drogowych, granitowych 10x25x150cm (powierzchnie cięte, górna płomieniowana).

11 IV/A/11 Ułożenie obrzeży chodnikowych, granitowych 8x25x100cm.

12 IV/A/12 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych, kostka granitowa 10x10x10cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana), komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn.

13 IV/A/13 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn).

14 IV/A/14 Wykonanie nawierzchni pieszych na skarpach o szer. ok. 150cm w obrzeżach z kamienia -dojścia do siedzisk.

15 IV/A/15 Wykonanie schodów terenowych i pochylni (w konstrukcji stalowej) wraz z balustradami.

16 IV/A/16 Wzmocnienie istniejącego muru oporowego od nowego budynku 03A, B do budynku Brzezińska 33 (Hśr części wzmacnianej=1,5m). 

TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 5  - zestawienie robót
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16 IV/A/16 Wzmocnienie istniejącego muru oporowego od nowego budynku 03A, B do budynku Brzezińska 33 (Hśr części wzmacnianej=1,5m). 

17 IV/A/17 Wykonanie indywidualnego ogrodzenia ażurowego (stal kortenowa o wys. 1,5m÷2m) od strony ul. Brzezińskiej.

18 IV/A/18 Wykonanie fragmentu muru oporowego, żelbetowego w granicy z działką 83 (0,6x2,5x17m)+część podziemna h=1,5m.

19 IV/A/19 Przebudowa ogrodzenia (stal kortenowa o wys. 1,5m÷2m) wzdłuż granicy z działką 83.
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 440 m2).
2 IV/B/2 Ziemia rolnicza.
3 IV/B/3 Nasadzenia roślinności na skarpach (krzewy).
4 IV/B/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem.
5 IV/B/5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręcznie (kategoria gruntu I-III) do 10cm.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.
5 IV/C/5 Drewniane lub kompozytowe pomosty widokowe.
6 IV/C/6 Indywidualne siedziska drewniane wkomponowane w skarpę (40x150cm)

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (przyjęto Ø200).
3 V/A/3 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).
4 V/A/4 Hydrant.
5 V/A/5 Instalacje-przyłącze gazu.

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Rozdzielnica główna dla STREFY 5 zlokalizowana jest w STREFIE 3.
2 V/B/2 Szafy rozdzielcze eventowe.
3 V/B/3 Ziemne linie kablowe (WLZ) silnoprądowe/ niskoprądowe.
4 V/B/4 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
5 V/B/5 Oświetlenie dekoracyjne na skarpach (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
6 V/B/6 Iluminacja zewnętrzna (fundament, 1x oprawa, okablowanie).
7 V/B/7 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
8 V/B/8 Monitoring/ CCTV (kamera 2mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
9 V/B/9 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 15 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 5 - zestawienie robót
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STREFA NR. 5 – KOTLARNIA SZTUKI – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 5 : 2 428,10 m2

POW. ZABUDOWY BUDYNKÓW NR : 03, 03A, 03B : 512,2 m2

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 15 100,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1÷ II/3 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 75 400,00 zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/12 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 245 188,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/19 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 794 750,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/5 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 38 320,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 159 000,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷V/B/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 234 750,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 78 125,00 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 39 148,36 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 52 198,00 zł
IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 13 049,00 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 19 574,00 zł

RAZEM 1 764 602,7 zł

TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 5
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

rys. 277 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pn./wsch. 

rys. 278 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
    widok od strony pd./zach. 

Tabela. 16 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 5 - zbiorczego szacunkowego zestawienia 
kosztów
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STREFA 6

a/ Delimitacja strefy

 STREFA nr 6 nazwana „WAGONOWNIA SPOTKAŃ” została wyznaczona w centralnej  części Obszaru 
I+II rewitalizacji:

- granicy północno - wschodnia, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali napraw, przebiega wzdłuż jej pn/
wsch elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  
- granica południowo - wschodnia, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali napraw, przebiega wzdłuż jej 
pd/wsch elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  
- granica południowo - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali napraw, przebiega wzdłuż jej 
pd/wsch elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  
-  granica północno - zachodnia, przebiega we wnętrzu budynku nr 05, pomiędzy trzecią i czwartą nawą, 
między halą napraw i warsztatem, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  
-  kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, przebiega we wnętrzu budynku nr 05, pomiędzy halą 
napraw i warsztatem, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  
-  kolejny odcinek granicy północno - zachodniej, przebiega we wnętrzu budynku nr 05, pomiędzy 
pierwszą i drugą nawą hali napraw, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek. 

 STREFA 6 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działki ewidencyjnych o nr 81, 
łączna jej powierzchnia wynosi 4 667,80 m2 (0,4667 ha). 

b/ Stan istniejący zagospodarowania

 STREFA 6 jest częścią budynku nr 05 - byłej hali napraw (części 05d, 05e, 05f), nie obejmuje swym 
zasięgiem żadnych niezabudowanych terenów, w związku z tym opis stanu istniejącego STREFY 6, będzie 
przedmiotem samodzielnego inwentaryzacyjno koncepcyjnego opracowania projektowo fi nansowego. 

c/ Wytyczne do prac porządkowych

 Realizacja uproszczonej koncepcji zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 6,                                           
w granicach działek ewidencyjnych nr 81, dokonania czynności porządkowych, poprzedzających prace projektowe 

 STREFA nr 6 - zlokalizowana jest w Obszarze 
II rewitalizacji, zatytułowanym „Rewitalizacja terenów i 
obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowych 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych,  na potrzeby 
„Bytomskich Warsztatów Kreatywnych” -  ZNZGKW_
BWK”.

rys. 279 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 6 - 
„Wagonownia Spotkań”, na tle schematu ośmiu stref przestrzenno 
- funkcjonalnych 

rys. 280 - W01 - Strefa 6 ZNZGKW,  północna część strefy, wnętrze Budynków Nr 05d i 05e, widok  od strony pd./zach.

rys. 281 - W02 - Strefa 6 ZNZGKW,  południowa część strefy, wnętrze Budynków Nr 05a i 05f, widok  od strony pn./zach.
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i realizacyjne. 

Są to:
- wytransportowania z wnętrza hali zdewastowanych dwudziestu ośmiu wagonów kolejowych i jednej 
lokomotywy spalinowe, wraz z przewiezieniem ich na miejsce poza obszarem ZNZGKW, w którym nastąpi 
ich renowacja, 

- pozostałe zakresy robót wiążą się z uporządkowaniem i przebudową części budynku nr 05 - byłej hali napraw, 
w tym jego wnętrza, nie są ujęte w tym opracowaniu i będą przedmiotem  samodzielnego inwentaryzacyjno 
koncepcyjnego opracowania projektowo fi nansowego.  

d/ Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno architektonicznej 

 STREFA 6 jest częścią rewitalizowanego budynku nr 05 - byłej hali napraw, będą przedmiotem 
samodzielnego inwentaryzacyjno koncepcyjnego opracowania projektowo fi nansowego.   

 Wnętrze STREFY 6 dostępne jest:
-  od strony pn/wsch, od STREFY 7, poprzez wejścia / bramy istniejące, 
-  od strony pd/wsch, od STREFY 7 i STREFY 8, poprzez wejścia / bramy istniejące i projektowane,
-  od strony pd/zach, od STREFY 5, poprzez wejście / bramę, 
-  od strony pn/zach, od STREFY 3, poprzez wejścia / przejścia przez przyległe części budynku nr 05 (część 

05b i 05c). 

e/ Zestawianie prac i robót

 W STREFIE 6 nie występują żadne roboty związane z zagospodarowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem 
terenu. 

f/ Szacunkowe zestawienie kosztów 

 W STREFIE 6 nie występują żadne koszty związane z zagospodarowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem 
terenu. 

rys. 282 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 6 - „Wagonownia Spotkań”, na tle modelu 3D obszaru 
     rewitalizacji, widok od strony pd./zach.

rys. 282 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 6 - „Wagonownia Spotkań”, na tle modelu 3D obszaru 
     rewitalizacji, widok od strony pd./zach. 
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STREFA 7

a/ Delimitacja strefy

 STREFA nr 7 nazwana „PARKIEM TORÓW” została wyznaczona w południowo – wschodniej części 
Obszaru I+II rewitalizacji:

- granica północno - zachodnia, w sąsiedztwie działki 133/80, przebiega wzdłuż istniejącego ogrodzenia - 
muralu, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granicy PFU, wymaga korekty granic działek nr 133/80 i 
nr 81

- granica północno - wschodnia, została wytyczony z uwzględnieniem nowych linii rozgraniczających pas 
drogowy ulicy bez nazwy (o szerokości ok. 12,00 m), łącznika do DW911, wymaga korekty granic PFU i 
granic działek nr 133/80, nr 86, nr 6134/202, nr 6135/202,

- granica południowo-wschodnia, przebiega wzdłuż istniejącego ogrodzenia, granica wymaga korekty 
granic PFU i granicy działki 86,

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, przebiega wzdłuż pw/wsch granicy działki nr 106/85, 
wymaga korekty granic PFU i granic działek nr 86, nr 89 i nr 6135/202

- granica południowo - zachodnia, została wytyczona w sąsiedztwie torowisk przesuwnicy  nr  PR03, 
wymaga korekty granic PFU nie wymaga korekty granic działek,

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali napraw, 
przebiega wzdłuż jej pd/wsch elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek,  

-  kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej hali napraw, 
przebiega wzdłuż jej pn/wsch elewacji, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, przebiega wzdłuż istniejącego muru oporowego i dalej 
do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie pn/wsch elewacji budynku nr 05 - hali napraw, granica 
wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, została wytyczony z uwzględnieniem kontynuacji linii 
rozgraniczających ul. Marii Konopnickiej, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic 
działek.

 STREFA 7 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działek ewidencyjnych o nr 81, 86, 
89, 6134/202, 6135/202, 133/80, łączna jej powierzchnia wynosi 14 091,20 m2 (1,4091 ha). 

 STREFA nr 7 - zlokalizowana jest w dwu obszarach, 
w Obszarze I rewitalizacji,  zatytułowanym „Rewitalizacja 
terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym 
Zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na 
potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej” - ZNZGKW_CIA” 
oraz w Obszarze II rewitalizacji, zatytułowanym „Rewitalizacja 
terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym 
Zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, na 
potrzeby „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych” -  
ZNZGKW_BWK”.

rys. 284 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park 
Torów”, na tle schematu ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych 

rys. 285 - W01 - Strefa 7 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 05d i 05e, widok  od strony pn./wsch.

rys. 286 - W02 - Strefa 7 ZNZGKW,  północna część strefy, torowiska i zadrzewienie, widok  od strony pd./zach.
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 Grafi czną propozycję korekt granic PFU i granic działek przedstawiono w pkt VI opisu.

b/ Stan istniejący zagospodarowania

 STREFA 7 jest terenem niezabudowanym, na dawnymi powierzchniami z gęstą siecią torowisk rozrządowych, 
rozprowadzających składy kolejowe do wnętrza budynków nr 05 - hali napraw i nr 03 - lokomotywowni. Teren 
dostępny poprzez bramę kolejową zlokalizowaną w sąsiedztwie głównego pn/zach wejścia w teren ZNZGKW, od 
strony ul. Jana Kochanowskiego. 

 Teren niezabudowany, za wyjątkiem małego budynku nr 11 - wagi kolejowej, wraz z przyległymi urządzeniami 
technicznymi. 

 Zagospodarowanie i stan techniczny urządzeń substandardowy. Brak utwardzonych nawierzchni. Ścieżki 
i przejścia szutrowe. Zieleń wysoka i niska, w znacznym stopniu samosiejki. 

 Występują trudne do zinwentaryzowania elementy podziemnej infrastruktury technicznej, a także kanały 
technologiczne, wymagające w razie kolizji, wyburzenia / demontażu, wywiezienia i utylizacji.

W centralnej części strefy, przed budynkiem nr 05 - hali napraw, znajduje się schron północny A. 

c/ Wytyczne do prac prawnych i porządkowych

Realizacja uproszczonej koncepcji zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 7, w granicach 
działek ewidencyjnych nr 81, 82, 86, 6134/202, 133/80, dokonania czynności formalno prawnych i porządkowych, 
poprzedzających prace projektowe i realizacyjne. 

Są to:
- korekty granic działek wymienionych powyżej, 
- likwidacja kolizyjnego podziemnego i nadziemnego uzbrojenia, 
- likwidacja kolizyjnych budowli i kanałów technologicznych
- demontaż części torowisk kolejowych,  
- wycinka i wykarczowanie części drzew wg wytycznych dendrologicznych.  

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I/I i I/II.

d/ Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno architektonicznej 

 STREFA 7 docelowo zostaje przekształcony w strefę parkową rekreacyjną, spacerową i ekspozycyjno 
artystyczną.  Po uporządkowaniu i uzupełnieniu drzewostanu wzdłuż pn/zach i pd/wsch granicy, wykształcone 
zostaje centralne założenie, w którym równorzędnymi elementami zagospodarowania są: tory przejazdowe 
dostosowane do lokalnej kolei turystycznej, tory wkomponowane w trawiaste nawierzchnie, na których eksponowane 
są odrestaurowane wagony i lokomotywy, a także enklawy roślin ozdobnych i upraw, miejsca odpoczynku i gier, 
tworząc specyfi czną terenową ekspozycję. Park przystosowany jest do cyklicznych spotkań artystycznych, których 
tworzywem będą tory.  

 Wnętrze STREFY 7 dostępne jest: 

- od strony pn/zach od  ul. Jana Kochanowskiego, dostęp kołowy zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną, 
w pasie której znajduje się odtworzone torowisko kolei,

- od strony pd/zach,  od STREFY 3, poprzez główny pieszy pasaż, 
- od strony pd/zach, od STREFY 5, poprzez pieszo jezdną aleję przebiegającą wzdłuż budynku nr 05 - 

rys. 287 - W03 - Strefa 7 ZNZGKW,  centralna część strefy, torowiska i zadrzewienie, widok  od strony pd./zach.

rys. 288 - W04 - Strefa 7 ZNZGKW,  północna część strefy, torowiska i zadrzewienie, widok  od strony pd./zach.
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 „Wagonowni Spotkań”, 
-  od strony pd/zach, od STREFY 8, poprzez piesze przejścia w rejonie mini peronu,
-  od strony pn/wsch, poprzez pieszo rowerową aleję, która ma swoją kontynuację w pn/wsch narożniku 
strefy, wejście północno - wschodnie ze schodami terenowymi i rampami (różnica wysokości ok. 5,30 m),  

- docelowo może być dodatkowo dostępna od strony zagospodarowanych nowych usługowych terenów 
położonych na pd/wsch od Obszaru I+II rewitalizacji.

 Część przylegająca bezpośrednio do pn/wsch elewacji budynku 05 - „Wagonowni Spotkań”  jest częściowo 
utwardzona, przystosowana do wielu różnych form aktywności zestawionych powyżej w pkt V/2. Czasowo może 
być użytkowana, jako parking dla samochodów osobowych.   

 Część położona po pd/wsch stronie przewidziana jest na stałą ekspozycję lokomotyw i wagonów, wśród 
których zlokalizowany jest mini peron z jedynym torem przystosowanym do użytkowania kolejowego. W tym 
rejonie znajduje się też odtworzony budynek nr 11 - była waga wraz z urządzeniami.   

 Na pn/wsch przedpolu budynku nr 05, znajduje się schron północny A. Udostępniony zwiedzającym na 
monitorach, poprzez interaktywny system kamer. 

 Docelowe zagospodarowanie STREFY 7 obejmuje wykonanie:

- odtworzenia / remontu torowisk, z przystosowaniem ich do przejazdu kolei wąskotorowej, na odcinku o 
łącznej długości ok. 700,00 m, lokalnej trasy kolejowej / spacerowej pomiędzy STREFĄ 1 i STREFĄ 8,  

- odtworzenia / remontu torowisk nie przystosowanych do ruchu kolei, tylko do lokalizacji pojedynczych 
wagonów / ekspozycji,

- nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu pojazdów Kategorii N2 (od 3,5 do 12,00 ton), 50% 
powierzchni pasa szerokości około 35,00 m od pn/wsch elewacji budynku nr 05 - hali napraw,

- nawierzchni utwardzonych wokół  budynku nr 11 - wagi oraz remontu urządzeń technologicznych wagi 
kolejowej,  

- nawierzchni utwardzonych wokół nowego budynku / wiaty nr 23 - punktu kontroli technicznej wagonów i 
lokomotywy,   

-  nawierzchni pieszych gruntowych,
-  nawierzchni przystosowanych do lokalizacji sceny na wolnym powietrzu, 
-  podestów z drewnianymi nawierzchniami, 
-  budowli terenowych murów oporowych,
-  mini przystanku/peronu o długości ok. 19,00 m, w rejonie końcowego odcinka torowisk w sąsiedztwie 
STREFY 8, 

-  indywidualnego zagospodarowania otoczenia schronu wschodniego A, 

-  punktu obserwacyjnego wnętrza schronu A,  
- żywopłotu od strony pd/wsch,  
- makroniwelacji terenu,  
- 37 trwałych elementów wyposażenia - małej architektury,
- dziesięciu tablic informacyjnych, w tym z QR-codami,
- oświetlenia parkowego i dekoracyjnego,
- nowej infrastruktury podziemnej: wodociągów, okablowania elektrycznego, niskoprądowego, 
- uporządkowania w tym wymianę istniejącego drzewostanu w dostosowaniu do docelowego 
zagospodarowania terenu,

-  powierzchni trawiastych. 

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I/I i I/II.

e/ Zestawianie prac i robót

 Zestawienie przewidywanych prac i robót, wraz z ramowym określeniem wytycznych technologicznych 
i materiałowych przedstawiono poniżej w układzie dwóch niezależnych tabel, zestawiających prace i roboty 
oddzielnie dla Obszaru I i Obszaru II. Tabele te w niniejszym opracowaniu stanowi podstawę do wykonania 
zbiorczych szacunkowych zestawień kosztów, z podziałem na:

- koszty prac porządkowych,
- koszty praz przedprojektowych,
- koszty prac realizacyjnych,
- koszty wyposażenia i małej architektury,
- koszt rezerwy inwestycyjnej,

a także:
- koszty prac projektowych,
- koszty nadzorów autorskich,
- koszty nadzorów inwestorskich.   

Koszty działań związanych z regulacją granic własnościowych, nie są kosztami wliczanymi do kosztów 
realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II i nie są ujęte w Tabeli I/I oraz Tabeli I/II, w pkt f/.   

Opracowane tabele stanowią podstawę do wykonania, w ramach oddzielnego opracowania (zamówienia), 
obejmującego Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofi nansowanie, weryfi kacji  i uszczegółowienie 
zbiorczych szacunkowych zestawień kosztów prac, z punktu widzenia bezpieczeństwa fi nansowego 
rewitalizacyjnych przedsięwzięć.   

STREFA NR. 7 – PARK TORÓW – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 7 : 14 091,20 m2,  
W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU : 401,20 m2  

I. ROBOTY PORZĄDKOWE
1 I/1 Wycinka i wykarczowanie 10 drzew.
2 I/2 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - zestawienie robót
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1 II/1 ---
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE

1 III/1 Demontaż i utylizacja elementów instalacji wg. wytycznych projektów instalacyjnych (przyjęto dla 50 m2 ).
2 III/2 Demontaż torów wraz z odzyskaniem szyn i podkładów kolejowych.
3 III/3 Demontaż torów wraz z odbudową torowisk.

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Makroniwelacja terenu w części południowej z wywozem do 10km.

2 IV/A/2 Korytowanie i profi lowanie pod nawierzchnie utwardzone (gł. 75-15=60cm).  

3 IV/A/3 Zabezpieczenie istniejących sieci w wykopach (przyjęto 5 kolizji).

4 IV/A/4 Ułożenie nowych sieci i przyłączy wg. pkt V.

5 IV/A/5 Wykonanie podbudowy z mieszanki popiołowo-żużlowej 40 cm.

6 IV/A/6 Wykonanie warstwy nośnej dolnej – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane, gr. 15cm.

7 V/A/7 Wykonanie warstwy nośnej górnej – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane, gr. 10cm.

8 IV/A/8 Podsypka piaskowa 0/8 zagęszczona mechanicznie 5cm.

9 IV/A/9 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana).

10 IV/A/10 Ułożenie krawężników drogowych, granitowych 10x25x150cm (powierzchnie cięte, górna płomieniowana).
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 200m2).
2 IV/B/2 Plantowanie powierzchni gruntu wraz z oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, (kategoria gruntu I-III) do 50cm.
3 IV/B/3 Ziemia rolnicza.
4 IV/B/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 ---

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Rozdzielnica główna dla STREFY 7 oraz nowego Budynku nr 23 i Wiaty- Budynek nr 24, zlokalizowana w STREFIE 8 lub STREFIE 3.
2 V/B/2 Ziemne linie kablowe (WLZ) silnoprądowe/ niskoprądowe.
3 V/B/3 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
4 V/B/4 Iluminacja zewnętrzna (fundament, 1x oprawa, okablowanie).
5 V/B/5 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
6 V/B/6 Monitoring/ CCTV (kamera 2mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
7 V/B/7 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 17 - TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - zestawienie robót
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

STREFA NR. 7 – PARK TORÓW – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 7 : 14 091,20 m2,  W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU II : 13 690,00 m2  
POW. ZABUDOWY  BUDYNKU NR : 22, 11, 22A, 24A : 916,80 m2  

I. ROBOTY PORZĄDKOWE
1 I/1 Wycinka i wykarczowanie 30 drzew.
2 I/2 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1 II/1 ---

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowo – betonowych, przyjęto 15cm, wraz z wywiezieniem i utylizacją.
2 III/2 Demontaż i utylizacja elementów instalacji wg. wytycznych projektów instalacyjnych (przyjęto dla 200 m2 ).
3 III/3 Likwidacja budowli i kanałów technologicznych, przyjęto (0,5x0,8m+przekrycie)=0,32m2
4 III/4 Demontaż torów wraz z odzyskaniem szyn i podkładów kolejowych.
5 III/5 Demontaż torów wraz z odbudową torowisk.

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Makroniwelacja terenu w części południowej z wywozem do 10km.

2 IV/A/2 Korytowanie i profi lowanie pod nawierzchnie utwardzone (gł. 75-15=60cm).  

3 IV/A/3 Zabezpieczenie istniejących sieci w wykopach (przyjęto 15 kolizji).

4 IV/A/4 Ułożenie nowych sieci i przyłączy wg. pkt V.

5 IV/A/5 Wykonanie podbudowy z mieszanki popiołowo-żużlowej 40 cm.

6 IV/A/6 Wykonanie warstwy nośnej dolnej – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane, gr. 15cm.

7 V/A/7 Wykonanie warstwy nośnej górnej – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane, gr. 10cm.

8 IV/A/8 Podsypka piaskowa 0/8 zagęszczona mechanicznie 5cm.

9 IV/A/9 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana).

10 IV/A/10 Ułożenie krawężników drogowych, granitowych 10x25x150cm (powierzchnie cięte, górna płomieniowana).

11 IV/A/11 Ułożenie obrzeży chodnikowych, granitowych 8x25x100cm.

12 IV/A/12 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych, kostka granitowa 10x10x10cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana), komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn.

13 IV/A/13 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn).

14 IV/A/14 Wykonanie nawierzchni przystosowanych do lokalizacji sceny na wolnym powietrzu (nawierzchnia kamienna, wzmocniona)

15 IV/A/15 Drewniane lub kompozytowe siedziska i widownia.

16 IV/A/16 Wykonanie schodów terenowych i pochylni z murkami o nawierzchni z betonu szczotkowanego (elementy monolityczne).

17 IV/A/17 Balustrady, pochwyty ze stali kortenowej.

18 IV/A/18 Wykonanie muru oporowego, żelbetowego w granicy z działką drogową od pn (0,6x2,5x20m)+część podziemna h=1,5m.

19 IV/A/19 Przebudowa ogrodzenia (stal kortenowa o wys. 1,5m÷2m) wzdłuż granicy z działką drogową od pn.

20 IV/A/20 Odbudowa Budynku nr 10 – waga.

21 IV/A/21 Odtworzenie i uporządkowanie nawierzchni wokół wagi wraz z fragmentem torowisk i infrastrukturą techniczną.

22 IV/A/22 Budowa nowego Budynku nr 23 – punkt kontrolny taboru kolejowego, wiata (125m2).

23 IV/A/23 Budowa nowego Budynku nr 23 – punkt kontrolny taboru kolejowego, budynek techniczno-socjalny (25m2).

24 IV/A/24 Budowa wiat nad  czterema Torami Ekspozycyjnymi (Muzeum Kolei Wąskotorowych).

25 IV/A/25 Budowa mini peronu.

TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7  - zestawienie robót
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26 IV/A/26 Uporządkowanie rejonu schronu północnego A w tym wejść, kominków wentylacyjnych itp.

27 IV/A/27 Drewniany lub kompozytowy pomost widokowy przy schronie B.

28 IV/A/28 Punkt obserwacyjny wnętrza schronu B.

29 IV/A/29 Remont istniejącego ogrodzenia, systemowego z płyt betonowych.
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 1900 m2).
2 IV/B/2 Plantowanie powierzchni gruntu wraz z oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, (kategoria gruntu I-III) do 50cm.
3 IV/B/3 Ziemia rolnicza.
4 IV/B/4 Nasadzenia roślinności (krzewy).
5 IV/B/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem.
6 IV/B/6 Nasadzenie żywopłotu od strony zach. Wzdłuż granicy z działką 87.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.
5 IV/C/5 Drewniane lub kompozytowe pomosty.
6 IV/C/6 Uporządkowanie rejonu schronu północnego A w tym wejść, kominków wentylacyjnych itp.
7 IV/C/7 Drewniany lub kompozytowy pomost widokowy przy schronie A.
8 IV/C/8 Punkt obserwacyjny wnętrza schronu A.

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjętoØ300).

3 V/A/3 Hydrant.

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Rozdzielnica główna dla STREFY 7 oraz nowego Budynku nr 23 i Wiaty- Budynek nr 24, zlokalizowana w STREFIE 8.
2 V/B/2 Szafy rozdzielcze eventowe.
3 V/B/3 Ziemne linie kablowe (WLZ) silnoprądowe/ niskoprądowe.
4 V/B/4 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
5 V/B/5 Oświetlenie dekoracyjne (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
6 V/B/6 Iluminacja zewnętrzna (fundament, 1x oprawa, okablowanie).
7 V/B/7 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
8 V/B/8 Monitoring/ CCTV (kamera 2mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
9 V/B/9 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 18 - TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - zestawienie robót
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CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

STREFA NR. 7 – PARK TORÓW – OBSZAR I
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 7 : 14 091,20 m2,  
W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU : 401,20 m2  

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRA-
FICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 11 750,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. ----- zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/3 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 73 500,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/10 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 129 600,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/4 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 10 400,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. ----- zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷V/B/7 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 91 750,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 15 850,00 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i 
VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 7 428,00 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 9 904,00 zł

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 2 476,00 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 3 714,00 zł

RAZEM 356 372,00 zł

TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

Tabela. 19 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - zbiorczego szacunkowego zestawienia 
kosztów

rys. 289 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
    widok od strony pd./wsch.

rys. 290 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
    widok od strony pn./wsch.  
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STREFA NR. 7 – PARK TORÓW – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY NR 7 : 14 091,20 m2,  
W TYM CZĘŚĆ POŁOŻONA W GRANICACH OBSZARU II : 13 690,00 m2  
POW. ZABUDOWY  BUDYNKU NR : 22, 11, 22A, 24A : 916,80 m2  

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRA-
FICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 212 400,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. ----- zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/5 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 1 311 500,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/29 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 4 244 180,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 100 000,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/8 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 113 200,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷V/B/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 412 900,00 zł
VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE

1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 319 709,00 zł
VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i 
VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 155 700,00 zł
VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 207 600,00 zł
IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 51 900,00 zł
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 77 849,84 zł

RAZEM 7 206 937,96 zł

TABELA II/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

Tabela. 20 - TABELA II/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - zbiorczego szacunkowego zestawienia 
kosztów

rys. 291 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
    widok od strony wsch.  

rys. 292 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
    widok od strony pd./zach.
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ B: 3_2 / 3_4 / 3_5  STREFY 1-8 WRAZ Z BILANSAMI ORAZ ZBIORCZYM SZACUNKOWYM ZESTAWEM KOSZTÓW

a/ Delimitacja strefy

 STREFA nr 8 nazwana „NA PLACU” została wyznaczona w południowo - wschodniej  części Obszaru I+II 
rewitalizacji:

- granica północno - zachodnia, w sąsiedztwie budynku nr 05 - byłej wagonowni - hali napraw, przebiega 
wzdłuż pd/wsch ściany hali, granica wewnętrzna nie wymaga korekty granic PFU i granic działek,  

- granica północno - wschodnia, została wytyczona w sąsiedztwie  torowisk przesuwnicy  nr  PR03, 
wymaga korekty granic PFU nie wymaga korekty granic działek,

- granica południowo - wschodniej, przebiega wzdłuż granicy działki nr 106/85, przedłużonej w kierunku 
pd/zach na działkę nr 120/84, wymaga korekty granic PFU i granic działek nr 106/85 i 120/84,

- granica południowo - zachodnia, przebiega prostopadle do linii pd/wsch elewacji budynku 05 - byłej 
hali napraw, w odległości ok. 16,50 m od pd/zach ściany wyburzanego budynku nr 09 - byłej rozdzielni 
elektrycznej, przechodząca przez działki nr 120/84, nr 83, wymaga korekty granic PFU i granic działek nr 
120/84, nr 83, nr 82 i nr 106/85

- kolejny odcinek granicy południowo - wschodniej, przebiegająca równolegle do pn/zach granicy działki 
nr 83, cofnięta do jej wnętrza o ok. 4,50 m, na długości ok. 13,50 m, wymaga korekty granic PFU i granic 
działki nr 83 i nr 82

- kolejny odcinek granicy południowo - zachodniej, przebiega pomiędzy pd/wsch narożnikiem budynku nr 
05 - hala napraw, w linii stanowiącej przedłużenie fragmentu pd/zach elewacji, do skorygowanej granicy 
pd/wsch, przebiega przez działki nr 81, nr 83, wymaga korekty granic PFU i granic działki nr 83 i nr 82. 

 STREFA 8 (z uwzględnieniem korekt) obejmuje swym zasięgiem część działek ewidencyjnych o nr 82, 83, 
106/85, 120/84, łączna jej powierzchnia wynosi 3 851,70 m2 (0,3852 ha).  Grafi czną propozycję korekt granic PFU 
i granic działek przedstawiono w pkt VI opisu.

b/ Stan istniejący zagospodarowania

 STREFA 8 obejmuje swym zasięgiem płaskie tereny, położone na pd/wsch od budynku nr 05 - hali napraw. 
Jest terenem o substandardowym zagospodarowaniu i zabudowie. Wzdłuż ww hali przebiega wewnętrzna droga 
technologiczna (nieutwardzona), ze zdekapitalizowanym torowiskiem kolejowym oraz prostopadłym do niego 

STREFA nr 8 - zlokalizowana jest w Obszarze II rewitalizacji, 
zatytułowanym „Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym 
Zakładzie Naprawczym Zabytkowych Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych,  na potrzeby „Bytomskich Warsztatów 
Kreatywnych” -  ZNZGKW_BWK”.

rys. 293 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na 
Placu”, na tle schematu ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych 
(opracowanie własne). 

rys. 294 - Strefa 8 ZNZGKW,  południowa część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkiem Nr 05f i ogrodzeniem, 
     widok  od strony pd/.zach.

rys. 295 - Strefa 8 ZNZGKW,  północna część strefy, otoczenie Budynku Nr 10, widok  od strony pn./zach.
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 torowiskiem przesuwnicy.

 Pozostała część terenu jest niezagospodarowana, porośnięta wysoką zielenią, w większości samosiejkami. 

Wzdłuż pd/wsch granicy strefy przebiega ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych, na odcinku ok. 
65,00 m m usytuowane na działce sąsiedniej nr 87. 

 Wzdłuż pd/zach granicy strefy, na skarpach przebiega ogrodzenie z prefabrykowanych elementów 
betonowych, przewidziane do likwidacji z uwagi na regulację granic obszaru ZNZGKW.  

 W strefi e położone są dwa, substandardowe budynki, budynek nr 09 - rozdzielni elektrycznej i budynek nr 
10 - drobnych napraw, przewidziane do wyburzenia. 

 W strefi e występują trudne do zinwentaryzowania elementy podziemnej infrastruktury technicznej, a także 
kanały technologiczne, wymagające w razie kolizji, wyburzenia / demontażu, wywiezienia i utylizacji.

 W pd/wsch części strefy znajduje się schron B.

c/ Wytyczne do prac prawnych i porządkowych

 Realizacja uproszczoną koncepcją zagospodarowania terenu wymaga w granicach STREFY 8, 
w granicach działek ewidencyjnych nr 81, 82, 83, 106/85, 120/84, dokonania czynności formalno prawnych i 
porządkowych, poprzedzających prace projektowe i realizacyjne. 

Są to:

- korekty granic działek wymienionych powyżej, 
- wyburzenie budynku nr 09 - byłej rozdzielni elektrycznej,
- wyburzenie budynku nr 10 - byłego warsztatu drobnych napraw,
- odsłonięcie torowisk kolejowych i torowisk przesuwnic wraz z podkładami, w celu ich demontażu i wtórnego 
zastosowania szyn, jako obrzeży nawierzchni szutrowych,

- likwidacja podziemnego i nadziemnego uzbrojenia, 
- likwidacja budowli i kanałów technologicznych, 
- likwidacja zbiornika wodnego,
- wycinkę i wykarczowanie części drzew wg wytycznych dendrologicznych.  

Uwaga: wszystkie roboty wyburzeniowe budynków z cegły pełnej, przewidują odzysk ok. 75 % materiału ceglanego 
(ręczna rozbiórka, oczyszczenie cegieł, składowanie pozyskanego materiału). Roboty wyburzeniowe przewidują 
odzysk konstrukcji drewnianych więźby dachowej i drewnianego poszycia nadających się do ponownego 
wykorzystania na elementy wyposażenie terenu (ogrodzenia, wiaty, aranżacje itp.). 

Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

d/ Stan projektowany - faza koncepcji urbanistyczno architektonicznej 

 STREFA 8 w docelowym zagospodarowaniu tworzy formę regularnego prostokątnego placu: rekreacji, 
gier i spotkań, o wymiarach ok. 50,00 m x 73,00 m, stanowiącego samodzielną enklawę, formę wewnętrznego 
dziedzińca. 

 

rys. 297 - Strefa 8 ZNZGKW,  północna część strefy, otoczenie Budynku Nr 10, widok  od strony pn./zach.

rys. 296 - Strefa 8 ZNZGKW,  północna część strefy, otoczenie Budynku Nr 10, widok  od strony pn./zach.
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  Wnętrze STREFY 8 dostępna jest: 

-  od strony pd/zach, od STREFY 5, poprzez pieszo jezdną aleję przebiegającą wzdłuż budynku nr 05 – 
„Wagonowni Spotkań”, 

- od strony pn/wsch, od STREFY 7, poprzez przejścia w rejonie mini peronu,  
- docelowo może być dodatkowo dostępna od strony nowych zagospodarowanych, usługowych terenów 
położonych na pd/wsch od Obszaru I+II rewitalizacji.

 Plac przystosowany jest do wielu różnych form aktywności zestawionych powyżej w pkt V/2.

 Północne domknięcie placu tworzy „zielona ściana północna”, rozpoczynająca STREFĘ 7 „Park Torów”. 

 Południowe domknięcie placu tworzy „zielona ściana północna”, zintegrowana z nowym budynkiem,                      
w którym zlokalizowano, stację transformatorową zasilającą docelowo ZNZGKW oraz nowe tereny inwestycyjne 
całego rejon masterplanu, a także pomieszczenia socjalne i techniczno gospodarcze. 

 Od strony pd/wsch plac, do czasu realizacji sąsiedniej zabudowy usługowej, jest domknięty ogrodzeniem 
i żywopłotami, docelowo w granica tej ogrodzenia powinny być zlikwidowane. 

 Od strony pn/zach plac przylega budynku nr 05 - „Wagonowni Spotkań”. Docelowo ściana zrewitalizowanego 
budynku będzie przeperforowana i funkcje usługowe parterów będą obsługiwały strefę placu. 

 Wnętrze strefy, pole 40,00 m x 55,00 m, jest „zielonym dywanem”, z wydzielonymi miejscami do gier. 
Unikatowym elementem zagospodarowania placu jest schron wschodni B. Udostępniony zwiedzającym na 
ekranach poprzez interaktywny system kamer. 

 Docelowe zagospodarowanie STREFY 8 obejmuje wykonanie:

-  nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu pojazdów Kategorii N2 (od 3,5 do 12,00 ton),
- nawierzchni pieszych utwardzonych,
- nawierzchni pieszych gruntowych,
- nawierzchni sportowych,
- podestów z drewnianymi nawierzchniami, rozdzielonych trejażami, 
- budowli terenowych murów oporowych w części pd strefy,
- „zielona ściana północna” z betonu licowego i cegły klinkierowej (wysokości ok. 5,00 m), przystosowanej 
do ogrodów wertykalnych,

- „zielona ściana południowa” z betonu licowego i cegły klinkierowej (wysokości ok. 5,00 m), przystosowanej 
do ogrodów wertykalnych zintegrowanej z nowym budynkiem nr 23 - stacji transformatorowej i pomieszczeń 
socjalnych i techniczno gospodarczych,

- indywidualnego zagospodarowania otoczenia schronu wschodniego B, 
- punktu obserwacyjnego wnętrza schronu B,  
- żywopłotu od strony pd/wsch,  
- rozbiórki muru oporowego w pd części strefy, 
- makroniwelacji terenu w pd części strefy, 
- 35 trwałych elementów wyposażenia - małej architektury,
- dwóch tablic informacyjnych, w tym z QR-codami,
- oświetlenia parkowego i dekoracyjnego,
- uporządkowania w tym wymianę istniejącego drzewostanu w dostosowaniu do docelowego 
zagospodarowania terenu,

-  powierzchni trawiastych. 
Uwaga: Szczegółowy opis prac zestawiono w Tabeli I.

e/ Zestawianie prac i robót

 Zestawienie przewidywanych prac i robót, wraz z ramowym określeniem wytycznych technologicznych 
i materiałowych przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym. Tabela ta w niniejszym opracowaniu stanowi 
podstawę do wykonania zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów, z podziałem na:

- koszty prac porządkowych,
- koszty praz przedprojektowych,
- koszty prac realizacyjnych,
- koszty wyposażenia i małej architektury,
- koszt rezerwy inwestycyjnej,

a także:

- koszty prac projektowych,
- koszty nadzorów autorskich,
- koszty nadzorów inwestorskich.   

 Koszty działań związanych z regulacją granic własnościowych, wycinkami drzew i porządkowaniem terenu, 
nie są kosztami wliczanymi do kosztów realizacyjnych rewitalizacji Obszaru I+II i nie są ujęte w Tabeli I, w pkt f/.   

 Opracowana Tabela I stanowi podstawę do wykonania, w ramach oddzielnego opracowania (zamówienia), 
obejmującego Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofi nansowanie, weryfi kacji  i uszczegółowienie 
zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów prac, z punktu widzenia bezpieczeństwa fi nansowego 
rewitalizacyjnych przedsięwzięć.

rys. 298 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na Placu”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
                widok od strony pn./zach.
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STREFA NR. 8 – NA PLACU – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały
1 2 3

POW. CAŁKOWITA STREFY : 3851,70 m2

POW. ZABUDOWY  BUDYNKU NR : 11, 23A : 151,30 m2

I. ROBOTY PORZĄDKOWE
1 I/1 Wycinka i wykarczowanie 30 drzew.
2 I/2 Wyczyszczenie terenu z krzewów, samosiejek, wysokich traw.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1 II/1 Wykonanie ekspertyzy stanu zanieczyszczenia (zaolejenia) nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji (technologia oczyszczenia i kosztami) pozwalająca na stały pobyt ludzi.

III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE
1 III/1 Wyburzenie obiektu nr 09 - budynek byłej rozdzielni elektrycznej wraz z wywiezieniem i utylizacją wg. odrębnego postępowania administracyjnego (tryb zgłoszenia).
2 III/2 Wyburzenie obiektu nr 10 - budynek byłego warsztatu drobnych napraw wraz z wywiezieniem i utylizacją wg. odrębnego postępowania administracyjnego (tryb zgłoszenia).
3 III/3 Wyburzenie fragmentu muru oporowego, kamienno-ceglanego w granicy z działką 83 wraz z wywiezieniem i utylizacją. (77x0,5x2,5m nadziemna+1,5m podziemna)=97
4 III/4 Demontaż istniejącego ogrodzenia na murze oporowym wzdłuż granicy z działką 83 wraz z wywiezieniem i utylizacją.
5 III/5 Rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowo – betonowych, przyjęto 15cm, wraz z wywiezieniem i utylizacją.
6 III/6 Demontaż i utylizacja elementów instalacji wg. wytycznych projektów instalacyjnych (przyjęto dla 200 m2 ).
7 III/7 Likwidacja budowli i kanałów technologicznych, przyjęto (0,5x0,8m+przekrycie)=0,32m2
8 III/8 Demontaż torów wraz z odzyskaniem szyn i podkładów kolejowych.
9 III/9 Adaptacja zbiornika wodnego na cele zbiornika p.poż. lub retencyjnego, przykrytego, o pow. 160m2x8m, wraz z technologią (całość ujęto w STREFIE 8).

IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1 Makroniwelacja terenu w części południowej 450m2xhśr2,20m z wywozem do 10km.
2 IV/A/2 Korytowanie i profi lowanie pod nawierzchnie utwardzone (gł. 75-15=60cm).  
3 IV/A/3 Zabezpieczenie istniejących sieci w wykopach (przyjęto 10 kolizji).
4 IV/A/4 Ułożenie nowych sieci i przyłączy wg. pkt V.
5 IV/A/5 Wykonanie podbudowy z mieszanki popiołowo-żużlowej 40 cm.
6 IV/A/6 Wykonanie warstwy nośnej dolnej – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane, gr. 15cm.
7 V/A/7 Wykonanie warstwy nośnej górnej – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane, gr. 10cm.
8 IV/A/8 Podsypka piaskowa 0/8 zagęszczona mechanicznie 5cm.
9 IV/A/9 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana).
10 IV/A/10 Ułożenie krawężników drogowych, granitowych 10x25x150cm (powierzchnie cięte, górna płomieniowana).
11 IV/A/11 Ułożenie obrzeży chodnikowych, granitowych 8x25x100cm.
12 IV/A/12 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych utwardzonych, kostka granitowa 10x10x10cm (powierzchnie cięte, górna groszkowana), komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn.
13 IV/A/13 Wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych gruntowych typu MACADAM (komplet wraz z korytowaniem, podbudową i krawężnikami wykonanymi z odzyskanych szyn).
14 IV/A/14 Wykonanie nawierzchni sportowych typu TARTAN, wraz z podbudowami.
15 IV/A/15 Drewniane lub kompozytowe siedziska i trybuny.
16 IV/A/16 Wykonanie schodów terenowych i pochylni z murkami o nawierzchni z betonu licowego (elementy prefabrykowana).
17 IV/A/17 Balustrady, pochwyty ze stali kortenowej.
18 IV/A/18 Wykonanie muru oporowego, żelbetowego w granicy z działką 83 (0,6x2,5x55m)+część podziemna h=1,5m.
19 IV/A/19 Przebudowa ogrodzenia (stal kortenowa o wys. 1,5m÷2m) wzdłuż granicy z działką 83.
20 IV/A/20 Wykonanie muru oporowego, żelbetowego (0,5x1,5x30m)+część podziemna h=1 m.
21 IV/A/21 Budowa „zielonej ściany północnej” z betonu licowego i cegły klinkierowej (wysokości ok. 5,00 mx36m), przystosowanej do ogrodów wertykalnych.
22 IV/A/22 Budowa „zielonej ściany południowej” z betonu licowego i cegły klinkierowej (wysokości ok. 5,00 mx36m), przystosowanej do ogrodów wertykalnych.
23 IV/A/23 Budowa nowego Budynku nr 23 - stacji transformatorowej i pomieszczeń socjalnych i techniczno-gospodarczych, bez wyposażenia technologicznego.

TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 8 - zestawienie robót
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24 IV/A/24 Budowa nowego Budynku nr 23 - wyposażenie i technologia, bez rozdzielnicy głównej STREF 6, 7 i 8.
25 IV/A/25 Uporządkowanie rejonu schronu zachodniego B w tym wejść, kominków wentylacyjnych itp.
26 IV/A/26 Drewniany lub kompozytowy pomost widokowy przy schronie B.
27 IV/A/27 Punkt obserwacyjny wnętrza schronu B.
28 IV/A/28 Remont istniejącego ogrodzenia, systemowego z płyt betonowych.

IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ
1 IV/B/1 Uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu (przyjęto 1900 m2).
2 IV/B/2 Plantowanie powierzchni gruntu wraz z oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, (kategoria gruntu I-III) do 50cm.
3 IV/B/3 Ziemia rolnicza.
4 IV/B/4 Nasadzenia roślinności (krzewy).
5 IV/B/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem.
6 IV/B/6 Nasadzenie żywopłotu od strony zach. Wzdłuż granicy z działką 87.

IV/C MAŁA ARCHITEKTURA
1 IV/C/1 Ławki.
2 IV/C/2 Dostawa i montaż stojaków rowerowych.
3 IV/C/3 Dostawa i montaż koszy na śmieci.
4 IV/C/4 Dostawa i montaż tablic informacyjnych, wraz z oznaczeniami QR Code.
5 IV/C/5 Drewniane lub kompozytowe pomosty widokowe.
6 IV/C/6 Uporządkowanie rejonu schronu zachodniego B w tym wejść, kominków wentylacyjnych itp.
7 IV/C/7 Drewniany lub kompozytowy pomost widokowy przy schronie B.
8 IV/C/8 Punkt obserwacyjny wnętrza schronu B.

V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE

1 V/A/1 Instalacja wodna (przyjęto Ø60÷ Ø100).
2 V/A/2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (przyjęto Ø200).
3 V/A/3 Instalacja kanalizacji deszczowej(przyjęto Ø300).

V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE
1 V/B/1 Rozdzielnica główna dla strefy 4 oraz budynków położonych w pn./zach. części strefy 3 tj. budynków nr.: 7, 6 i 6A.
2 V/B/2 Szafy rozdzielcze eventowe.
3 V/B/3 Ziemne linie kablowe (WLZ) silnoprądowe/ niskoprądowe.
4 V/B/4 Oświetlenie parkowe (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
5 V/B/5 Oświetlenie dekoracyjne (fundament, słup, 1x oprawa, okablowanie).
6 V/B/6 Iluminacja zewnętrzna (fundament, 1x oprawa, okablowanie).
7 V/B/7 Okablowanie oświetlenia i iluminacji.
8 V/B/8 Monitoring/ CCTV (kamera 2mpx FHD, osłona zewnętrzna bez masztu).
9 V/B/9 Okablowanie monitoringu.

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Pozostałe prace nieujęte, a konieczne do wykonania robót budowlanych i wykończeniowych (przyjęto wskaźnikowo 5% powyższych pozycji).

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VII/1 Rezerwa.

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1 Prace projektowe - projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfi kacją wykonania robót (bez SIWZ dla inwestycji).
2 VIII/2 Obsługa formalno-prawna, decyzje, opinie, uzgodnienia.

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.

Tabela. 21 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 8 - zestawienie robót
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STREFA NR. 8 – NA PLACU – OBSZAR II
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.P Symbol Roboty i materiały Wartość
1 2 3 4

POW. CAŁKOWITA STREFY : 3851,70 m2

POW. ZABUDOWY  BUDYNKU NR : 11, 23A : 151,30 m2

I. ROBOTY PORZĄDKOWE (KALKULACJA INDYWIDUALNA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI FOTOGRA-
FICZNEJ)

1 I/1÷ I/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 54 000,00 zł
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1 II/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 4 000,00 zł
III. ROBOTY WYBURZENIOWE – ROZBIÓRKOWE DOT. ZEWNĘTRZA

1 III/1÷ III/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 1 446 890,00 zł
IV. ROBOTY REALIZACYJNE – OGÓLNOBUDOWLANE
IV/A ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE

1 IV/A/1÷ IV/A/28 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 2 793 200,00 zł
IV/B PROJEKTOWANA ZIELEŃ

1 IV/B/1÷ IV/B/6 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 100 000,00 zł
IV/C MAŁA ARCHITEKTURA

1 IV/C/1÷ IV/C/8 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 103 000,00 zł
V. ROBOTY REALIZACYJNE – INSTALACYJNE
V/A INSTALACJE SANITARNE
V/B INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNO/ NISKOPRĄDOWE

1 V/A/1÷V/B/9 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 377 400,00 zł

VI. ROBOTY REALIZACYJNE – INNE
1 VI/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 243 925,00 zł

VII. PRZEWIDYWANA REZERWA NA REALIZACJĘ NIEPRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  3% WARTOŚCI POZ. IV, V 
i VI.

1 VII/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 108 526,00 zł

VIII. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 4% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 VIII/1÷ VIII/2 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 144 701,00 zł

IX. KOSZTY NADZORÓW AUTORSKICH 1% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 IX/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 36 175,00 zł

X. KOSZTY NADZORÓW INWESTORSKICH 1,5% WARTOŚCI POZ. IV, V i VI.
1 X/1 Ujęte szczegółowo w TABELI I. 54 262,87 zł

RAZEM 5 466 079,33 zł

TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 8 
- zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów

Tabela. 22 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 8 - zbiorczego szacunkowego zestawienia 
kosztów

rys. 299 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na Placu”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pn./wsch.

rys. 300 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na Placu”, na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, 
     widok od strony pd./wsch.
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CZĘŚĆ B: 3_6 OPRACOWANIE UPROSZCZONEGO MASTERPLANU

OPRACOWANIE UPROSZCZONEGO MASTERPLANU

rys. 302 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan istniejący tereny
     publiczne dróg i ciągów pieszych - masterplan 2018 

rys. 303 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan istniejący kwartałowo blokowej struktury urbanistycznej fragmentu 
   Dzielnicy Rozbark, z wyeksponowanymi terenami publicznymi dróg publicznych oraz głównego ciągu pieszego 
       - masterplan 2018 , wraz z legendą

rys. 301 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan istniejący struktura 
    kwartałowo blokowa - masterplan 2018 

Masterplan stanu istniejącego - to odwzorowanie grafi czne planu struktury urbanistycznej fragmentu Dzielnicy Rozbark, z wyróżnieniem 
dwóch podstawowych przestrzeni, ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, do których należą ulice, skwery i ścieżki piesze oraz 
przestrzeni niedostępnych lub o ograniczonej dostępności, czyli kwartały i bloki zabudowy o określonych przeznaczeniu i funkcjach. 
Stan istniejący struktury w odniesieniu do przestrzeni publicznych od wielu lat jest niezmienny. Dawne zakłady naprawcze były 
dostępne z dwu stron, poprzez bramy wjazdowe od strony ul. Brzezińskiej i Jana Kochanowskiego. Stan te w przypadku planowanej 
docelowej skutecznej rewitalizacji terenów dawnych ZNZGKW jest niewystarczający. Nie wykorzystuje inwestycyjnego potencjału 
terenów położonych pomiędzy południowo - wschodnią i północno - wschodnią granicą dawnych zakładów, a Aleja Jana Pawła 
II. Istniejący układ przestrzeni publicznych nie stwarza, dla rewitalizowanego obszaru nowych kierunków powiązań z przyległymi 
terenami, w szczególności nowych dojść pieszych i rowerowych. Dzisiejszy dostęp ogranicza się do tradycyjnych ciążeń z kierunków 
południowo - zachodniego i północno - zachodniego, to jest od strony śródmieścia i centrum Bytomia, poprzez substandardowe 
tereny Dzielnicy Rozbark. Stan ten potwierdza niewykształcona, oparta na drogach sięgaczach i drogach polnych struktura terenów 
położonych po wschodniej i północno wschodniej granicy obszaru ZNZGKW.

Jak wskazuje szereg opracowań studialno analitycznych części A1 i A2, docelowa skuteczna przestrzenna, funkcjonalna, społeczna, 
kulturowa, środowiskowa i techniczna rewitalizacja ZNZGKW musi opierać się na specyfi cznym doborze obiektów i funkcji społecznych 
i komercyjnych, ukierunkowanych w równym stopniu na użytkowników lokalnych z Dzielnicy Rozbark, Śródmieścia i Centrum, a także 
z całego miasta Bytomia, jak i przyjezdnych z sąsiednich miast Metropolii Śląsko Zagłębiowskiej oraz innych regionów Kraju i Europy.  
Konieczność zmiany struktury urbanistycznej i przeznaczenia terenów przedmiotowego rejonu Dzielnicy Rozbark zasygnalizował 
już obowiązujący „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu obszaru Rozbark”, Uchwała nr LIV/786/09 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2009r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 21 poz. 331 z 10 lutego 2010r., przedstawiony 
w części A1:1_1. 
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rys. 305 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan projektowany 
tereny publiczne dróg i ciągów pieszych - masterplan 2018 

Masterplan stanu planowanego - to odwzorowanie grafi czne planowanej docelowej struktury urbanistycznej fragmentu Dzielnicy 
Rozbark, z wyróżnieniem rozwiniętych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, do których należą istniejące i przebudowane ulice, 
skwery i ścieżki piesze oraz nowe, plac, aleje, ścieżki rowerowe, założenia parkowe, uzupełnione przestrzeniami niepublicznymi, 
lecz ogólnodostępnymi takimi jak pieszo jezdne ulice wewnętrze pomiędzy nowymi terenami zabudowy komercyjnej. Dotychczasowa 
historyczna kwartałowa struktura urbanistyczna, zdominowana zabudową mieszkaniowa wielorodzinną zostaje po stronie wschodniej 
dopełniona o nowe komercyjne funkcje usługowe i usługowo - produkcyjne (nieuciążliwe), tworząc poprzez nowe miejsca pracy 
i czasowego pobytu (hotele), potencjalnych nowych współużytkowników rewitalizowanego obszaru dawnych ZNZGKW.  Stan 
planowane struktury urbanistycznej w zasadniczy sposób zmienia proporcje przestrzeni publicznych i pozostałych. Stwarza 
podstawy do wielokierunkowej dostępności Obszarów I+II, tworząc na ich wschodnim pograniczu Strefą 8 nazwaną w uproszczonej 
koncepcji urbanistycznej „Na placu”, której celem jest integracja aktywności i użytkowników rewitalizowanego obszaru z nowymi 
użytkownikami wschodnich pól inwestycyjnych.  Docelowo Obszar I+II będzie dostępny z czterech stron, a najważniejsze przestrzenie 
rewitalizowanego obszaru staną się ogólnodostępnymi pasażami, stanowiącymi przedłużenie istniejących i nowych przestrzeni 
publicznych. Zaproponowany masterplan stanu planowanego stanowi ideowo programową podstawę do zaproponowanych w części 
B3: 3_8 Wytycznych Planistycznych, stanowiących merytoryczną podstawę dla sporządzenia wniosku o zmianę obowiązującego 
od 2010 roku MPZP, w rejonie objętym Masterplanem stanu planowanego i formalnego przystąpienia i podjęcia nowej procedury 
planistycznej. 

rys. 304 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan projektowany 
    struktura kwartałowo blokowa - masterplan 2018 

rys. 306 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan planowany kwartałowo blokowej struktury urbanistycznej fragmentu Dzielnicy Rozbark, 
     z wyeksponowanymi terenami publicznymi dróg i głównych ciągów pieszych oraz terenów niepublicznych ogólnodostępnych 
    tj.: drogi wewnętrzne,  dróg wewnętrznych, aleje i pasaże piesze - masterplan 2018, wraz z legendą 
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 Rekomenduje się regulację granic własnościowych terenów przyległych do Obszaru I+II wyznaczonego              
w granicach wynikających z uproszczonej koncepcji urbanistycznej. Regulacje te zostały opisane z punkcie 
V, oddzielnie dla każdej ze stref od STRFY 1 do STREFY 8. 

 W punkcie VI przedstawia się w formie grafi cznej te części działek przyległych, które winny być włączone 
lub wyłączone z obszaru, dla którego opracowano uproszczoną koncepcję urbanistyczną, oznaczając symbolem 
literowym rejon zmiany od (a) do (r ). 

1/ Są to w odniesieniu do STREFY 1, fragmenty działek:

- do działki nr 133/80  przyłącza się fragment działki nr 131/80                                              (17,60 m2), rejon - (a),
- do działki nr 131/80  przyłącza się fragment działki nr 133/80                                            (104,70 m2), rejon - (b),
- do działki nr 131/80  przyłącza się fragment działki nr 133/80                                              (28,90 m2), rejon - (c),
- do działki nr 133/80  przyłącza się fragment działki nr 132/80                                              (83,40 m2), rejon - (e).
- do działki nr 133/80  przyłącza się fragment działki nr 132/80                                                (67,40 m2), rejon - (f),

2/ Są to w odniesieniu do STREFY 2, fragmenty działek:

- do działki nr 92  przyłącza się fragment działki nr 133/80                                                      (45,80 m2), rejon - (j),
- do działki nr 81 przyłącza się fragment działki nr 133/80                                                   (1562,60 m2), rejon - (i),
- do działki nr 95  przyłącza się fragment działki nr 133/80                                                     (30,80 m2), rejon - (k),
- do działki nr 6388/293 przyłącza się działkę nr 133/80                                                        (222,00 m2), rejon - (l),

3/ Są to w odniesieniu do STREFY 3, fragmenty działek:

- do działki nr 133/80  przyłącza się fragment działki nr 81                                                       (3,20 m2), rejon - (h),
- do działki nr 133/80  przyłącza się fragment działki nr 132/80                                             (37,70 m2), rejon - (g).

4/ Są to w odniesieniu do STREFY 4, fragmenty działek:

- do działki nr 131/80  przyłącza się fragment działki nr 132/80                                               (13,00 m2), rejon - (d).

5/ Są to w odniesieniu do STREFY 5, fragmenty działek:

- do działki nr 81  przyłącza się fragment działki nr 93                                                             (64,10 m2), rejon - (r).

6/ Są to w odniesieniu do STREFY 6, fragmenty działek:

- nie wymaga regulacji granic działek ewidencyjnych.

7/ Są to w odniesieniu do STREFY 7, fragmenty działek:

- do działki nr 6135/202 przyłącza się fragment działki nr 6134/202                                          (31,00 m2), rejon - (ł),
- działkę nr 6135/202 wydziela się część pn/zach włączoną do Obszaru I+II                        (388,50 m2), rejon - (m),
- do działki nr 86 przyłącza się fragment działki nr 89                                                             (127,20 m2), rejon - (n).

8/ Są to w odniesieniu do STREFY 8, fragmenty działek:

- do działki nr 82  przyłącza się fragment działki nr 93                                                           (248,90 m2), rejon - (p),
- do działki nr 106/85  przyłącza się fragment działki nr 120/84                                            (337,40 m2), rejon - (o).

Załączniki grafi czne przedstawiają kolejno: 
     

- rys 307/  Obszar I+II rewitalizacji w granicach wg PFU (etap I) - powierzchnie 36 768,40 m2,
- rys 308/  Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej - powierzchnie                       
43 043,70 m2,

- rys 309/  Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej - rekomendowane 
zmiany granic przyległych działek,

- rys 310/  Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej - powierzchnie 
Obszaru I - 10 570,40 m2, powierzchnie Obszaru II - 32 473,30 m2,

- rys 311/  Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej  podział na Strefy 
funkcjonalno-przestrzenne, 

- rys 312/  Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej  podział na Strefy 
funkcjonalno-przestrzenne wraz z powierzchniami zabudowy istniejących i planowanych budynków.

WYTYCZNE GEODEZYJNE
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rys. 307 - rys. 308 - rys. 309 - 

rys. 310 - rys. 311 - rys. 312 - 
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WYTYCZNE PLANISTYCZNE

 Z opracowań studialnych, analitycznych i koncepcyjnych wynika konieczność złożenia  wniosku do 
Prezydenta Miasta w sprawie przystąpienia do zmiany obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obszaru Rozbarku” (Uchwała nr LIV / 786 / 09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 
listopada 2009 r.). 

1/ Rekomendowane zmiany w terenie US2 i terenach przyległych

   W tym celu wykonano złożenie rysunków, granic terenów objętych uproszczoną koncepcją urbanistyczną 
Obszaru I + II objętego rewitalizacją z pominięciem STREFY 1 i STREFY 2, z rysunkiem obowiązującego MPZP, 
zatytułowany „Rekomendacje korekty granic terenu US2 oraz terenów przyległych”.

 W obowiązującym MPZP, w odniesieniu do terenu o symbolu US2 i terenów przyległych, rekomenduje 
się następujące zmiany:  

a/ w części grafi cznej MPZP:

-  zmianę linii rozgraniczających teren byłych ZNZGKW, to jest terenu usług sportu oznaczonych symbolem 
US2, oznaczając go nowym symbolem USn2 (należy rozważyć zmianę przeznaczenia na UKn2 – usługi 
kultury),  wprowadzając korekty w granicach terenów przyległych oraz zmiany w ich symbolach: 
MW6 (rejon 1, rejon 2) - na MWn6, 
ZP2 (rejon 3, rejon 4, rejon 5) - na ZPn2, 
KDL5 (rejon 5) - na KDLn5, 
KDD19 (rejon 4, rejon 6, rejon 7, rejon 8) - na KDDn19,
MW5 (rejon 3, rejon 10, rejon 12) - na MWn5 oraz na KDX1n (rejon 9, rejon 10, rejon 11, rejon 12),  
MN5 (rejon 7, rejon 8, rejon 9) - na U1n,  
     

- rezygnację z wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN5 oraz z drogi 
dojazdowej KDD 14, tworząc w tym terenie nową strukturyzację urbanistyczną, to jest nowe tereny 
usług o symbolach: U1n oraz drogą pieszo jezdną KDX1n, z wyznaczonymi poprzez nieprzekraczalne 
linie zabudowy czterema polami przeznaczonymi do zabudowy oraz przestrzeniami niezabudowanymi 
przeznaczonymi na wewnętrzne dojazdy, dojścia, zieleń,

- zmianę granic terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW5, pozostawiając w 
południowej części tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW5n, a w północnej wyznaczając 
drogę pieszo jezdną KDX2n,

- weryfi kację przebiegu obowiązującej linii zabudowy od strony ul. Brzezińskiej – utrzymanie obowiązującej 
linii zabudowy wzdłuż istniejących zabytkowych budynków mieszkalnych terenów MW5 i MW6, 
wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż terenu US2 (opcja - zmiana na UKn2);

b/ w części tekstowej MPZP, zmiana powinna dotyczyć następujących zapisów:

-  par. 85 – ustalenia dla terenu oznaczonego w planie US2 (rekomendowana zmiana przeznaczenia UKn2 – 
usługi kultury):

• zmiana ustalenia: „1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług sportu;
2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi kultury, gastronomii, usługi socjalne i administracyjne, usługi 

handlu, usługi hotelowe i sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, 
zieleń urządzona;

3) dopuszcza się wymienność przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego” 
na:

„1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury;
2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi gastronomii, usługi społeczne i administracyjne, usługi 

handlu, usługi hotelowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi 
wewnętrzne, zieleń urządzona”,

• wykreślenie ustalenia: „zakazuje się zabudowy w granicy działki, za wyjątkiem granicy z ul. Brzezińską 
oznaczoną” w planie symbolem KDL 4 – od strony KDL wskazano obowiązującą linię zabudowy 
cofniętą w głąb terenu, - zmiana przebiegu linii zabudowy wskazana jako zmiana rysunku planu,

• wykreślenie ustalenia: „przy granicy z terenami sąsiednimi, oznaczonymi symbolem MN 5, MW 5 i ZP 
2, należy zrealizować pas zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5 m”, - ustalenie to nie jest 
konieczne, gdyż planowane zagospodarowanie terenu nie będzie uciążliwe dla terenów sąsiadujących

• zmiana ustalenia: 
„Ustala się następujące wskaźniki i parametry zabudowy :
…..
2) udział powierzchni biologicznie czynnych - nie mniej niż 20 % powierzchni terenu”

na:

„Ustala się następujące wskaźniki i parametry zabudowy :
….
2) udział powierzchni biologicznie czynnych - nie mniej niż 15 % powierzchni terenu;
- proponowana zmiana jest konsekwencją planowanego zagospodarowania terenu pod funkcje 

rekreacyjne i o charakterze przestrzeni publicznych – utwardzonych.

2/ Rekomendowane zmiany w terenach sąsiednich dla terenu US2 (UKn2)

 Niezależnie od zakresu zmian proponowanych w granicach terenu US2 i terenach przyległych, z uwagi na 
przeprowadzone szczegółowe analizy stanu istniejącego, bezpośredniego i dalszego sąsiedztwa Obszaru I + II, 
w zakresie: struktury urbanistycznej, geometrii dróg, terenów planu przeznczonych lub nie przeznaczonych pod 
zabudowę, przeznaczeń podstawowych i dopuszczonych, parametrów i wskaźników zabudowy oraz wymogów 
parkingowych, proponuje się dodatkowe zmiany tekstu i rysunku MPZP w terenach sąsiednich dla terenu US2 
(po stronie północnej i wschodniej), zgodnie z rysunkiem  uproszczonego masterplanu „REJONU_ZNZGKW”. 
Rysunek zatytułowany „Rekomendacje korekty granic terenu sąsiednich dla terenu US2”. Są to:

a/ w części grafi cznej MPZP:
- rezygnacja z części terenu zieleni parkowej i usług sportu ZP,US1, oraz z części terenów położonych 
w liniach rozgraniczających tereny dróg KDL1, KDL2, KDL5, tworząc z nich plac miejski, z centralnym 
skwerem (zieleń parkowa) i obrzeżnymi ulicami o symbolu KDP,ZP1n,

- zmiana granic terenu zieleni parkowej ZP3, tworząc nowy teren zieleni parkowej ZP3n,
- zmiana granic terenu zieleni parkowej ZP4, tworząc nowy teren zieleni parkowej ZP4n,
- rezygnacja z wyznaczonego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej z towarzyszącą zabudowa 
mieszkaniową PUM2, tworząc w części terenu nowy teren produkcyjno-usługowy PU1n, oraz nową 
drogę dojazdową KDD1n, włączając pozostałą północna część terenu do nowego terenu produkcyjno-
usługowego PU2n, do którego włączone zostają tereny PUM1 oraz fragment drogi KDD16, 

- zmiana granic terenu produkcyjno-usługowego PU4 i terenu obsługi komunikacji samochodowej zespoły 
parkingów lub/i garaży KS6 oraz fragmentu drogi dojazdowej KDD16, tworząc nowy teren produkcyjno-
usługowy  

- rezygnacja z terenu obsługi komunikacji samochodowej zespoły parkingów lub/i garaży KS1, 
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pozostawiając w części wschodniej przeznaczenia KSn1, wyznaczając w pozostałej części terenu drogę 
dojazdową KDD2n. 

b/ w części tekstowej MPZP: proponowane powyżej zmiany w przeznaczeniach terenów należy w sposób 
konsekwentny wprowadzić do ustaleń zmiany planu. 

Uwaga: Gdy w proponowanej zmianie MPZP, następuje zmiana geometrii linii rozgraniczającej terenu, bez zmiany 
jej przeznaczenia, do poprzedniego symbolu dodaje się literę „n” np.: US2→USn2.  

Gdy w proponowanej zmianie MPZP, zostają wprowadzone tereny o nowej geometrii i nowym 
przeznaczeniu,  do nowego symbolu dodaje się literę „n” np.: U1n→PU1n.  

3/ Obszar I+II rewitalizacji w strukturze urbanistycznej dzielnicy

Celem rekomendowanych zmian w obowiązującym MPZP jest: 

- uzyskanie tożsamych linii rozgraniczających rewitalizowany Obszar I + II, w skorygowanych granicach 
własnościowych, z liniami rozgraniczającymi teren planu o symbolu US2n (opcja - zmiana na UK2),

- zmiana struktury urbanistycznej terenów przyległych i terenów sąsiednich  rewitalizowanego              
Obszaru I+II,  

- wykształcenie nowych ogólnodostępnych przestrzeni o charakterze publicznym, gwarantując dodatkowo 
dostęp do rewitalizowanego Obszaru I + II od strony północnej i wschodniej, 

- dopuszczenie od strony ul. Brzezińskiej, nowej zabudowy na przedpolu budynku nr 03 - byłej kotlarni, 
dostosowanej wysokością charakterem budynku oraz specyfi cznej topografi i miejsca (zmiana przebiegu 
obowiązującej linii zabudowy na nieprzekraczalną linię zabudowy),

- aktywizacja programowa i inwestycyjna terenów położonych po północnej i wschodniej stronie terenu 
US2 (opcja - zmiana na UK2), 

- urealnienie ustaleń planu, w tym przede wszystkim parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu, 
zgodnie z uproszczonym masterplanem i uproszczoną koncepcją urbanistyczną „Warsztatów Rozbark”. 

 Obszar „Warsztatów Rozbark” w strukturze urbanistycznej stanu istniejącego oraz strukturze 
urbanistycznej rekomendowanego stanu docelowego.  

 

rys. 313 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan planowany kwartałowo blokowej struktury urbanistycznej fragmentu Dzielnicy Rozbark, 
wytyczne do  zmiany obowiązującego „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy 
Rozbark” z roku 2009, wraz z legendą 
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ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

DIAGNOZA

Celem głównym projektu jest przygotowanie infrastruktury dla usług społecznych oraz usług z zakresu aktywizacji 
społecznozawodowej. Zostanie to osiągnięte poprzez rewitalizację zdewastowanych budynków byłych warsztatów 
naprawczych kolei wąskotorowej w dzielnicy Rozbark i terenu je otaczającego. Obecnie zdewastowane i 
kompletnie zdegradowane budynki, wraz z otaczającym je terenem zostaną zrewitalizowane, a uzyskana w ten 
sposób infrastruktura (przestrzeń w budynkach i dookoła) posłuży za miejsce realizacji szeregu prospołecznych, 
aktywizacyjnych projektów o charakterze miękkim, mających na celu aktywizację społeczno-zawodową ludności 
Bytomia, a także jako przestrzeń dla szeregu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Zrewitalizowany obszar 
stanie się także atrakcyjnym pod względem otoczenia i architektury miejscem spotkań i spędzania mieszkańców 
oraz celem wycieczek turystów spoza Bytomia.

W ramach projektu zdefi niowano także cele szczegółowe:
- realizacja programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 
 społecznym w zaadoptowanej przestrzeni hali (warsztaty naprawcze i serwisowe),
-  tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji oraz usług w ramach ekonomii społecznej,
-  aktywizacja kapitału społeczno-kulturalnego Bytomia w oparciu o programy aktywności lokalnej realizowane
 na terenie całego miasta (projekty wiodące)
-  stworzenie unikatowej przestrzeni treningowo-scenicznej pod działania warsztatowe, rekreacyjne i 
 rozrywkowe.

Na terenie oddziaływania Wniosku zdiagnozowano szereg występujących obecnie problemów. Bytom jest miastem, 
w którym stopa bezrobocia jest najwyższa. Jak podaje WUP Katowice, stopa bezrobocia za styczeń 2018 to 
11.2%, luty – 11.0%, marzec – 10.9%, przy średniej w województwie na poziomie 5.3%. Ważnymi problemami 
do rozwiązania są to między innymi: niedobór oferty usług społecznych oraz niski poziom kapitału społecznego, 
co znajduje wyraz w małej liczbie organizacji pozarządowych. Potrzebna jest infrastruktura, która będzie bazą 
dla usług społecznych oraz będzie pełniła rolę swoistej centrali rewitalizacji, gdzie w głównej mierze skupią się 
inicjatywy na rzecz kształtowania kapitału społecznego, dając przestrzeń do wzmacniania i rozwoju bytomskiej 
sieci organizacji pozarządowych. W chwili obecnej miasto nie dysponuje infrastrukturą, która mogłaby pełnić 
podobną rolę. Powoduje to szereg problemów o charakterze organizacyjnym - pomimo
wyraźnych sygnałów ze stron mieszkańców, brak jest możliwości realizacji wielu potrzebnych usług społecznych. 
Projektowana inwestycja jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby i poprzedzona została konsultacjami społecznymi 
z mieszkańcami dzielnicy. Realizacja przedsięwzięcia zakłada przebudowę i adaptację zespołu budynków byłego 
zakładu naprawczego Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej przy ulicy Brzezińskiej 27. Dodatkową funkcją w ramach 
projektowanej infrastruktury będzie koordynowanie działań (programów) z obszaru aktywnego włączenia, rynku 
pracy, usług społecznych i edukacji realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt w całości 
wpisuje się w tematykę działań 10.2.3 i 10.3.4 których celami szczegółowymi jest rewitalizacja infrastruktury 
poprzemysłowej w celu między innymi zapewnienia lepszego dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem. Dzięki projektowanym działaniom możliwa będzie poprawa do usług społecznych, 
co w dalszej może pozwolić na zniwelowanie negatywnych zjawisk społecznych stanowiących znaczący problem 
Bytomia tj. ubóstwa, alkoholizmu, patologii itp. Planowane do realizacji projekty EFS w zakresie aktywizacji 
zawodowej, czy też włączenia społecznego pomogą minimalizować opisane problemy. Wnioskodawca zaplanował 
bezpośrednie powiązanie zrewitalizowanej infrastruktury w ramach projektu RPO z przemślanymi działaniami 
aktywizacji społecznej w ramach projektów EFS z Planowane do realizacji w projektowanej infrastrukturze programy 
stanowią więc bezpośrednią odpowiedź na zdiagnozowane niedobory i wyraz realizacji celów Osi Priorytetowej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia złożone zostaną dwa projekty inwestycyjne:
 1. Projekt UM Bytom obejmuje rewitalizację hali napraw „05” i budynku kotlarni „03”. Kotlarnia będzie 
wizytówką świadczącą o dawnej przemysłowej tradycji miejsca. Hala napraw została podzielona na sześć 
modułów, wśród których moduł „05d” stanie się wewnętrznym dziedzińcem, wokół którego skupią się pozostałe 
moduły, tworzące przestrzeń do realizacji działań o charakterze kulturalnym i aktywizującym osoby wykluczone lub 

zagrożone wykluczeniem. Projekt jest powiązany z wiodącymi względem niego projektami, współfi nansowanymi 
z EFS. Projekt znajduje się na liście projektów "Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+" (numer projektu 
w załączniku 2 do GPR Bytom 2020+: 117). Informacje o nim można znaleźć m.in. w rozdziale 3.3.1 "Wiązki 
projektów oraz lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych", wpisując się w logikę interwencji 
kompleksowej aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Projekt wchodzi w skład Wiązki 1: Śródmieście-
Rozbark-KWK Rozbark-"Orzeł Biały", a jego realizacja jest wskazana jako sposób realizacji Celu Operacyjnego 
1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 4.1 oraz 4.2. Program jest zgodny z koncepcją projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji 
dla miasta Bytomia "BYTOM odNOWA - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych". 
Szczegóły na temat powiązania wnioskowanego projektu z resztą działań rewitalizacyjnych można odnaleźć na 
stronach 155, 156, 158, 159 oraz 162. GPR Bytom 2020+ przyjęty został Uchwałą NR XXXVIII/487/17 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 27.02.2017r.

 2. Projekt Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. obejmuje rewitalizację siedmiu postindustrialnych 
budynków z przełomu XIX/XX wieku. W efekcie przebudowy kompleks zostanie przystosowany do pełnienia 
nowych funkcji o charakterze społecznym tworząc nowoczesną i przyjazną przestrzeń publiczną. Projekt jest 
powiązany z wiodącymi projektami współfi nansowanymi z EFS - w wytworzonej w ramach projektu infrastrukturze 
(obiektach) zostanie utworzone Centrum Integracji Aktywnej. Projekt znajduje się na liście projektów "Gminnego 
Programu Rewitalizacji Bytom 2020+" (numer projektu w załączniku 2 do GPR Bytom 2020+: 107). Informacje o 
nim można znaleźć m.in. w rozdziale 3.3.1 "Wiązki projektów oraz lista planowanych podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych", wpisując się w logikę interwencji kompleksowej aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Projekt wchodzi w skład Wiązki 1: Śródmieście-Rozbark-KWK Rozbark-"Orzeł Biały", a jego realizacja jest 
wskazana jako sposób realizacji Celu Operacyjnego 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2
Program jest zgodny z koncepcją projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia "BYTOM 
odNOWA - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".
Szczegóły na temat powiązania wnioskowanego projektu z resztą działań rewitalizacyjnych można odnaleźć na 
stronach 156, 157, 158, 159, 162. Głównym programem miękkim realizowanym w wytworzonej infrastrukturze 
będzie "Centrum Integracji Aktywnej".

ANALIZA INSTYTUCJONALNA 

Wnioskodawcą projektu jest Miasto Bytom - jednostka samorządu terytorialnego, miasto na prawach powiatu, 
posiadające osobowość prawną, działające na podstawie ustaw o samorządzie: gminnym i powiatowym oraz 
Statutu Miasta Bytomia. Miasto prowadzi gospodarkę fi nansową na podstawie budżetu uchwalanego na rok 
kalendarzowy. Organami Miasta są Rada Miejska – organ stanowiący i kontrolny oraz Prezydent Miasta - organ 
wykonawczy. Podział zadań i kompetencji określa Regulamin Organizacyjny UM w Bytomiu. W ramach projektu 
nie założono powołania odrębnego zespołu wdrażającego, który zajmowałby się całym cyklem projektowym. 
Zaplanowano zaangażowanie wykwalifi kowanych i doświadczonych osób z różnych komórek organizacyjnych UM 
w Bytomiu mających doświadczenie w ubieganiu się o środki europejskie oraz realizujących projekty o podobnym 
zakresie merytorycznym, co pozwoli na szybkie, kompetentne i sprawne przeprowadzenie zadania.

Realizacja projektu będzie podzielona na etapy:
- przygotowanie projektu i źródeł dofi nansowania –Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów,
- przeprowadzenie postępowań z zakresu PZP – Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów we współpracy z 
 Wydziałem Zamówień Publicznych,
- kontraktowanie, realizacja zadania, nadzór merytoryczny – Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, 
 Inżynier Kontraktu
- rozliczenie projektu – Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów we współpracy z Wydziałem Finansowym,
- utrzymanie trwałości projektu – Miasto Bytom.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu posiadają doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków 
europejskich. Posiadane kompetencje pozwalają właściwie i skutecznie zrealizować przedmiotowy projekt. Udział 

ANALIZY SPOŁECZNE, TECHNICZNE, FINANSOWE
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w realizacji projektu pracowników wydziałów branżowych UM Bytom odbywać się będzie w ramach obowiązków 
służbowych, zgodnie z organizacją wewnętrzną Urzędu oraz kompetencjami poszczególnych wydziałów, referatów 
i biur określonych w Regulaminie Organizacyjnym. Biuro projektu zlokalizowane zostanie w siedzibie UM w 
Bytomiu. Na potrzeby projektu zostaną udostępnione: baza sprzętowa i biurowa oraz stały dostęp do Internetu. 
Potencjał techniczny, którym dysponuje wnioskodawca w pełni zabezpiecza realizację niniejszego projektu. Nadzór 
inwestorski realizowany będzie przez Inżyniera Kontraktu.

Miasto Bytom:
-  odpowiada za realizację projektu,
-  posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie Natura 2000 oraz
 dokumentację techniczną z wyłączeniem projektu budowlanego;
-  ma zabezpieczone środki fi nansowe na realizację projektu - wkład własny (zadanie ujęte w WPF),
-  będzie jedyną stroną kontraktów podpisywanych z Wykonawcami,
-  będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja projektu będzie zgodna z zasadami dobrego zarządzania dzięki wieloletniemu doświadczeniu Benefi cjenta 
zdobytemu przy realizacji wielu przedsięwzięć dofi nansowywanych z różnych źródeł. Wcześniejsze projekty gminy 
zrealizowane zostały z najwyższą dbałością, zgodnie z założeniami zapisanymi we wnioskach aplikacyjnych oraz 
warunkami zawartymi w umowach na realizację projektów. Zarządcą majątku powstałego w wyniku realizacji 
projektu będzie Miasto Bytom, a środki fi nansowe na jego utrzymanie i eksploatację pochodzić będą z budżetu 
miasta. Biorąc pod uwagę strukturę instytucjonalną planowaną na etapie przygotowania, wdrażania i eksploatacji 
projektu, sytuację fi nansową oraz doświadczenie Benefi cjenta w realizowaniu projektów fi nansowanych ze środków 
własnych i unijnych nie zidentyfi kowano zagrożeń związanych z wykonalnością instytucjonalną projektu. Przyjęte 
rozwiązanie wdrażania projektu powinno doprowadzić do jego zakończenia zgodnie z przyjętym harmonogramem 
i budżetem. Benefi cjent zapewni wdrożenie projektu pod względem organizacyjnym, prawnym i fi nansowym w 
związku z czym nie przewiduje się zakłóceń dot. realizacji projektu.

Przygotowania do realizacji projektu obejmowały  m.in proces partycypacyjny (w tym konsultacje z mieszkańcami) 
dla podobszaru rewitalizacji nr 12 (Rozbark) oraz opracowanie szeregu dokumentacji i analiz pozwalających w 
możliwie pełnym stopniu zaplanować zakres i realizację projektu.
W ramach przygotowań zostały opracowane dokumenty techniczne, których celem było zinwentaryzowanie 
obszaru inwestycji oraz przygotowanie koncepcji urbanictyczno-architektonicznej.
Kwestia własności gruntów i obiektów przeznaczonych do realizacji jest uregulowana i nie występują przeszkody 
prawne do realizacji projektu. Drugim wnioskodawcą jest Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.. Spółka, 
jako własność Gminy Bytom posiada odpowiednie zaplecze fi nansowe, kadrowe i techniczne, aby z powodzeniem 
zrealizować projekt. Spółka posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Wiceprezes BARI (Dariusz 
Stankiewicz) jest Koordynatorem Zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+; 
posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów pomocowych. Prezes Spółki, Radosław 
Nowakowski posiada komplet uprawnień budowlanych o profi lu konstrukcyjnym oraz z obszaru renowacji zabytków 
nieruchomych; posiada również wieloletnie doświadczenie budowlane i architektoniczne.
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., w konsorcjum z KSSE realizuje obecnie projekt budowy hali 
w strefi e Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Bytom (KSSE - Bytom). Spółka realizuje również szereg 
projektów w ramach poddziałań (ZIT; OSI): 7.1; 7.3; 9.1; 8.2; 11.4

Struktura organizacyjna Wnioskodawcy w poszczególnych fazach projektu:
- główna księgowa - odp. za księgowanie wydatków (Krystyna Szumilas)
- specjalista ds. wdrażania projektów (Dariusz Stankiewicz)
- pracownicy merytoryczni o profi lu architektoniczno-budowlanym (Radosław Nowakowski, Joanna 
 Gajewska)
- zaplecze administracyjne (personel biura projektu).

Zarząd Bytomskiej Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i 
umiejętności, które przyczynią się m.in. do sprawnego udzielenia zamówień, nadzoru prowadzenia rachunkowości 
projektu. W procesie realizacji projektu zakłada się zlecenie nadzoru autorskiego.
Przedstawiony zespół projektowy zapewni realizację zadań zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym 
i polskim, w tym dot. zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz politykami horyzontalnymi UE, terminową 
realizację projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktów.

BARI:
- odpowiada za realizację projektu,
- posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie Natura 2000 dla 
 terenu inwestycji oraz dokumentację techniczną,
- ma zabezpieczone środki fi nansowe na realizację projektu, zapewni wkład własny,
- będzie jedyną stroną kontraktów podpisywanych z Wykonawcami,

Realizacja projektu będzie zgodna z zasadami dobrego zarządzania dzięki doświadczeniu kadry Benefi cjenta (UM 
Bytom, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji) zdobytemu przy realizacji wielu przedsięwzięć dofi nansowywanych 
z różnych źródeł, w tym funduszy unijnych. Właścicielem i zarządcą majątku powstałego w wyniku realizacji projektu 
będzie Miasto Bytom, a środki fi nansowe na jego utrzymanie i eksploatację pochodzić będą z budżetu miasta.

DECYZJE, ZEZWOLENIA, OPINIE

Nie zidentyfi kowano decyzji/zezwoleń/opinii, których uzyskanie mogłoby stanowić przeszkodę w realizacji projektu. 
Tym niemniej, jego zrealizowanie będzie wymagało następujących:
- pozwolenie na budowę,
- decyzja zezwalająca na wycinkę drzew,
- uzgodnienia i warunki techniczne przyłączenia obiektów do mediów
- decyzja włączenia zjazdów do drogi publicznej,
- uzgodnienia górnicze.
- ze względu na zabytkowy charakter obiektów - odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych,
- uzgodnienia górnicze,
- uzgodnienia z Dyrekcją PKP.

Na moment składania wniosku, Wnioskodawca spełnił wszelkie wymagane warunki formalno-prawne. Reszta 
wymaganych decyzji/zezwoleń/opinii zostanie pozyskana na etapie realizacji projektu - po opracowaniu projektu 
budowlanego.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Za utrzymanie celów i trwałości projektów realizowanych na terenie byłych warsztatów naprawczych Górnośląskiej 
Kolei Wąskotorowej odpowiedzialna będzie Gmina Bytom, która dysponuje zdolnością prawną, organizacyjną i 
fi nansową, umożliwiającą utrzymanie celów, eksploatację produktów przedsięwzięcia oraz zapewnienie trwałości 
projektu przez okres co najmniej 5 lat od wypłaty końcowej płatności na rzecz Benefi cjenta. Projekt w okresie 
trwałości nie będzie poddany znaczącym modyfi kacjom. Nie występuje zagrożenie zmiany własnościowej elementów 
infrastruktury. Właścicielem produktów powstałych w wyniku realizacji projektu będzie Wnioskodawca. Zasoby 
kadrowe Gminy Bytom i Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji są wystarczające, aby zagwarantować skuteczne 
zarządzanie projektem w okresie jego realizacji i utrzymanie wymaganej trwałości, co zagwarantuje osiągnięcie 
zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Infrastruktura będzie w odpowiedni sposób eksploatowana i 
poddawana pracom konserwacyjnym przez wykwalifi kowane służby/podmioty. Trwałość techniczna projektu 
związana jest z wyborem technologii, która zostanie wybrana i zastosowana podczas realizacji inwestycji. Projekty 
techniczne zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi, normami i stosownymi rozporządzeniami, z zachowaniem 
najlepszych praktyk.
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TRWAŁOŚĆ FINANSOWA
 
Po zakończeniu realizacji inwestycji, przebudowana infrastruktura, objęta dofi nansowaniem ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co najmniej przez okres 5 lat pozostanie własnością benefi cjenta-
zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenia 1303/2013).
Benefi cjent nie planuje zmian organizacyjnych, które mogłyby skutkować zmianą własności produktu projektu, bądź 
zmianą w zarządzaniu projektem. Benefi cjent będzie wykorzystywać produkt projektu zgodnie z przeznaczeniem 
przez cały okres trwałości projektu. Ponadto przez cały okres trwałości projektu:
a) nie jest planowane zaprzestanie działalności benefi cjentów lub jej realokacja poza obszar wsparcia PO,
b) nie jest planowana zmiana własności współfi nansowanej infrastruktury,
c) nie jest planowane dokonanie istotnych zmian wpływających na charakter projektu, jego cele lub warunki 
realizacji, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Docelowo przedmiot inwestycji pozostanie własnością Gminy Bytom.
W okresie trwałości projektu utrzymane będą osiągnięte w trakcie realizacji przedsięwzięcia wskaźniki produktu, 
które będą systematycznie mierzone i monitorowane. Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno 
zastosowanych materiałów jak i wykonania robót. Zastosowane zostaną materiały, które posiadają odpowiednie 
certyfi katy bezpieczeństwa. Przedmiotowy projekt będzie spełniał normy i standardy prawa krajowego i unijnego.
Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz optymalnego wykorzystania wytworzonego majątku, zarówno z punktu 
widzenia ekonomicznego, ekologicznego jak i społecznego jest możliwe dzięki doświadczeniu posiadanemu przez 
Realizatora oraz jego pracowników, posiadającego niezbędne zaplecze techniczne oraz środki organizacyjne. 
Wysokie kwalifi kacje osób zaangażowanych we wdrażanie projektu są gwarantem, że realizacja projektu 
przebiegnie sprawnie, a cele zostaną osiągnięte.
Realizator będzie prowadził działania informacyjno-promocyjne, zarówno podczas realizacji projektu, jak również w 
okresie zachowania jego trwałości zgodnie z zapisami art. 115 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a także z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów 
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
Trwałość zostanie również zapewniona dzięki przechowywaniu przez okres 10 lat od daty płatności końcowej 
oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu oznaczonych właściwymi logotypami i udostępnianiu jej 
w przypadku kontroli. Dokumentacja związana z realizacją projektu będzie przechowywana w siedzibie Realizatora.

ANALIZA TECHNICZNA - STAN AKTUALNY I PROJEKTOWANY

Analiza techniczna obiektu stanowi zasadniczy trzon niniejszego opracowania i została w sposób pogłębiony 
zaprezentowana w poprzednich rozdziałach. Niemniej jednak w celu przedstawienia skróconego podsumowania 
poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje z zakresu stanu aktualnego oraz projektowanego infrastruktury 
z podziałem na obszary objęte poszczególnymi projektami (UM Bytom Obszar I i Bytomska Agencja Rozwoju 
Inwestycji Obszar II). 

Obszar I
Charakterystyka w zakresie istniejącego zagospodarowania, uzbrojenia i wyposażenia terenu:
- dawny teren poprzemysłowy z nierozpoznanym uzbrojeniem podziemnym, zdewastowanymi nawierzchniami, 
z występującą dużą ilością obiektów inżynierskich przeznaczonych do likwidacji. Na całym terenie występuje duża 
ilość samosiejek oraz sub-standardowego drzewostanu przeznaczonego do wycinki. Ogrodzenie terenu od strony 
północno-wschodniej pozostaje w większości bez zmian. Północno-wschodnia część terenu, to dawne torowisko 
rozrządowe Zakładów Naprawczych w większości do likwidacji. Prace porządkowe nie będące przedmiotem 
wniosku obejmują wywiezienie składowanych na terenie zdewastowanych samochodów, wywiezienie taboru 
kolejowego co powinno zostać wykonane przed rozpoczęciem procedury wyłonienia Realizatora – Generalnego 
Wykonawcy prac i robót.

Charakterystyka w zakresie istniejącej zabudowy:
- w granicach Obszaru II wskazano do wyburzenia obiekt B_20, B_21, B_04. Pozostałe istniejące obiekty są 
w różnym stanie technicznym co zostało określone w opracowaniach studialno - projektowych. Zwrócono uwagę 
na niekorzystny stan części fundamentowej i przyziemia. Budynek B_05 wymaga szczególnej uwagi ze względu 
na zróżnicowanie elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych. We wszystkich budynkach w których 
występuje więźba dachowa jej stan techniczny określono jako niezadowalający. We wszystkich budynkach należy 
liczyć się z koniecznością wykonania szeregu prac porządkowych, odkrywek i odkuć, badań mykologicznych i 
zawilgocenia ścian a także potwierdzenia faktycznego stanu technicznego szczególnie części fundamentowych. 
Wszystkie budynki tj. B_01, B_02, B_03, B_05, B_09, B_10, B_11, B_13 wskazano do przebudowy w ramach 
pierwszego niekomercyjnego kubaturowego etapu rewitalizacji.

Charakterystyka w zakresie projektowanego zagospodarowania, uzbrojenia i wyposażenia terenu:
- w ramach prac terenowych przewidziano uzupełnienia lub wymianę nawierzchni, szereg prac porządkowych 
oraz rozbiórkowych związanych z uzbrojeniem terenu. Dla rewitalizowanych budynków przewidziano konieczność 
zapewnienia dróg pożarowych i dojazdów. Występująca na terenie zieleń w miejscach kolizyjnych wymaga wycinki 
lub uporządkowania. Zakłada się uzupełnienie ogrodzenia w miejscach gdzie jego stan zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników. W ramach przygotowania terenu pod przyszłe funkcje koniecznie jest usunięcie kolizyjnych torowisk 
i infrastruktury kolei wąskotorowej zachowując jednocześnie kluczowe i możliwe do wykorzystania elementy 
ekspozycyjne takie jak B_11 waga kolejowa. Przewidziano również zagospodarowanie terenu małą architekturą 
oraz wykonanie oświetlenia terenu.

Charakterystyka w zakresie projektowanej zabudowy:
- w przebudowywanych budynkach B_01, B_02, B_03, B_05, B_09, B_10, B_11, B_13 przewidziano 
wykonanie prac porządkowych, odkrywek i odkuć, badań oraz potwierdzenia stanu technicznego. Rewitalizację 
obiektów przewidziano z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zachowaniem wszelkich norm budowlanych i 
bezpieczeństwa, jednocześnie z duża starannością dobierając możliwe do zachowania elementy budynku będące 
ważnymi świadkami historii Zakładów. Tam gdzie to możliwe założono wykorzystanie istniejących materiałów, 
również rozbiórkowych. Konieczne jest również użycie nowoczesnych materiałów spełniających współczesne 
normy, nawiązujących jednak do industrialnej stylistyki Zakładów. Wszystkie budynki tj. B_01, B_02, B_03, B_05, 
B_09, B_10, B_11, B_13 wskazano do przebudowy w ramach pierwszego kubaturowego etapu rewitalizacji.

Obszar II
Charakterystyka w zakresie istniejącego zagospodarowania, uzbrojenia i wyposażenia terenu:
- dawny teren poprzemysłowy z nierozpoznanym uzbrojeniem podziemnym, zdewastowanymi 
nawierzchniami, z występującą dużą ilością obiektów inżynierskich przeznaczonych do likwidacji. Na całym terenie 
występuje duża ilość samosiejek oraz substandardowego drzewostanu przeznaczonego do wycinki. Ogrodzenie 
terenu od strony północno zachodniej pozostaje w większości bez zmian. Przebudowy wymagają główne wjazdy 
i wejścia na teren ZNZGKW od strony ul. Brzezińskiej i ul. Jana Kochanowskiego. Prace porządkowe nie będące 
przedmiotem wniosku obejmują wywiezienie składowanych na terenie zdewastowanych samochodów co powinno 
zostać wykonane przed rozpoczęciem procedury wyłonienia Realizatora – Generalnego Wykonawcy prac i robót.

Charakterystyka w zakresie istniejącej zabudowy:
- W granicach Obszaru I wskazano do wyburzenia obiekt B_19. Pozostałe istniejące obiekty są w różnym 
stanie technicznym co zostało określone w opracowaniach studialno projektowych. Zwrócono uwagę na 
niekorzystny stan części fundamentowej i przyziemia, dotyczy to w szczególności budynków B_14, B_08, B_07. 
Budynek B_06 przed rozpoczęciem przebudowy wymaga specjalnych zabezpieczeń w szczególności ściana 
północno zachodnia. We wszystkich budynkach w których występuje więźba dachowa jej stan techniczny określono 
jako niezadowalający. We wszystkich budynkach należy liczyć się z koniecznością wykonania szeregu prac 
porządkowych, odkrywek i odkuć, badań mykologicznych i zawilgocenia ścian a także potwierdzenia faktycznego 
stanu technicznego szczególnie części fundamentowych. Wszystkie budynki tj. B_06, B_07, B_08, B_12, B_14, 
B_16 i B_17 wskazano do przebudowy w ramach pierwszego niekomercyjnego kubaturowego etapu rewitalizacji.
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Charakterystyka w zakresie projektowanego zagospodarowania, uzbrojenia i wyposażenia terenu:
- W ramach prac terenowych przewidziano uzupełnienia lub wymianę nawierzchni, szereg prac porządkowych 
oraz rozbiórkowych związanych z uzbrojeniem terenu. Dla rewitalizowanych budynków przewidziano konieczność 
zapewnienia dróg pożarowych i dojazdów. Występująca na terenie zieleń w miejscach kolizyjnych wymaga wycinki 
lub uporządkowania. Zakłada się przebudowę ogrodzenia w miejscach głównych wjazdów od ul. Brzezińskiej i 
ul. Jana Kochanowskiego. Przewidziano również zagospodarowanie terenu małą architekturą oraz wykonanie 
oświetlenia terenu.

Charakterystyka W zakresie projektowanej zabudowy:
- w przebudowywanych budynkach B_16, B_17, B_06, B_07, B_12, B_08, B_14, B_015 przewidziano 
wykonanie prac porządkowych, odkrywek i odkuć, badań oraz potwierdzenia stanu technicznego. Rewitalizację 
obiektów przewidziano z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zachowaniem wszelkich norm budowlanych i 
bezpieczeństwa, jednocześnie z duża starannością dobierając możliwe do zachowania elementy budynku będące 
ważnymi świadkami historii Zakładów. Tam gdzie to możliwe założono wykorzystanie istniejących materiałów, 
również rozbiórkowych. Konieczne jest również użycie nowoczesnych materiałów spełniających współczesne 
normy, nawiązujących jednak do industrialnej stylistyki Zakładów.

ANALIZA SPECYFICZNA

Realizacja projektu ma na celu rewitalizację byłych warsztatów naprawczych kolei wąskotorowej w dzielnicy 
Rozbark w Bytomiu i terenu je otaczającego tj. remont i przebudowę budynków po byłych warsztatach naprawczych 
kolei wąskotorowej na funkcję usługową, prospołeczną, aktywizującą osoby bezrobotne, wykluczone społecznie, 
czy będące w trudnej sytuacji życiowej. Całość przyczyni się do przystosowania budynku do pełnienia nowych 
funkcji społecznych.

Projekt będący przedmiotem niniejszego wniosku znajduje się na liście projektów objętych Gminnym Programem 
Rewitalizacji Bytom 2020+ Uchwała nr XXXVIII/487/17 z dnia 27 lutego 2017 r. . Projekt obejmuje północno 
zachodnią część terenu zakładów naprawczych. Jest tu zlokalizowanych 8 budynków, z przełomu XIX/XX w. Ich 
forma decyduje o możliwości ich adaptacji dla nowych aktywności społecznych. Podstawowym celem pierwszego 
niekomercyjnego etapu rewitalizacji jest nadanie temu obszarowi nowych funkcji, wciągnięcie do współpracy 
lokalnej społeczności, przywrócenie go do życia w formie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. W etapie pierwszym, 
zostaną przebudowane, zagospodarowane i urządzone substandardowe tereny, tworząc przyjazną przestrzeń 
publiczną, dostępną z dwóch głównych wejść od strony ul. Brzezińskiej i Kochanowskiego. Zastosowane w 
projekcie rozwiązania techniczno-wykonawcze są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Jest również 
zoptymalizowany pod względem zaspokajania popytu ze strony przyszłych użytkowników, zdiagnozowanych 
potrzeb i problemów w obszarze zrewitalizowanym.
Jak podaje WUP Katowice, stopa bezrobocia za styczeń 2018 to 11.2%, luty – 11.0%, marzec – 10.9%, przy 
średniej w województwie na poziomie 5.3%. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze centralnym rewitalizacji. 

Wśród kluczowych problemów podobszaru centralnego wymienić należy:
- Ponadprzeciętny poziom koncentracji osób bezrobotnych,
- Niska skłonność osób pozostających bez pracy do zmiany profi lu zawodowego i podniesienia aktywności 
 na rynku pracy,
- niewystarczające działania instytucji publicznych w zakresie reintegracji zawodowej,
- trwałość i dziedziczenie postaw bierności zawodowej,
- pogłębiający się problem bezrobocia wśród osób młodych,
- duży odsetek osób bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku mobilnym.
- Wysoka koncentracja problemów społecznych związanych z bezrobociem i ubóstwem oraz kumulacja 
 benefi cjentów pomocy społecznej z obszaru:
 o ważący wpływ obszaru na skalę wydatków z pomocy społecznej w mieście,
 o roszczeniowe postawy mieszkańców uzależnionych od pomocy społecznej,

 o dziedziczenie postaw roszczeniowych,
- niedostosowanie oferty rynku pracy do kompetencji i aktywności osób z grup problemowych.
- Wysoki poziom przestępczości, obniżający poczucie bezpieczeństwa mieszkańców:
- niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo publiczne,
- znaczna koncentracja grup problemowych, będących środowiskiem sprzyjającym występowaniu zjawisk 
 przestępczych,
- występowanie nieuporządkowanych i niezagospodarowanych przestrzeni i obiektów, będących miejscem 
 występowania zjawisk przestępczych,
- występujące zjawiska zakłócające porządek publiczny – rozboje, bójki, aktywność pseudokibiców.
- Niskie zainteresowanie części mieszkańców sprawami i polityką lokalną:
 o zmiana modelu rodziny oraz poświęcenie się pracy zawodowej,
 o tłumaczenie bierności społecznej brakiem czasu,
 o niewystarczająca oferta usług, sprzyjająca łączeniu działalności społecznej, życia zawodowego i 
  rodzinnego,
 o niewystarczające kanały informacyjne dot. Potrzeb oraz możliwości wsparcia i włączenia się w 
  działalność społeczną,
 o niedostosowanie oferty sektora pozarządowego do zainteresowań i oczekiwań mieszkańców 
 o niskie umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców.
- Występowanie niezagospodarowanych, zdewastowanych obiektów i terenów zabytkowych,
- Zaawansowany wiek i niski standard zabudowy mieszkaniowej.
- Uciążliwości obniżające jakość życia i znaczne obciążenia środowiskowe:
 o wysoka gęstość zaludnienia i zabudowy,
 o ścisła zabudowa Centrum,
 o występowanie terenów i obiektów obniżających jakość przestrzeni,
 o emisja zanieczyszczeń do powietrza zarówno z obiektów mieszkalnych, jak i wynikająca ze 
  znacznego obciążenia transportowego,
 o uciążliwości generowane przez hałas,
 o ograniczenia możliwości i kapitałochłonność przekształceń na obszarze,
 o niewystarczająca liczba terenów rekreacyjnych aktywizujących mieszkańców.
 o duży odsetek terenów poprzemysłowych,
 o zmiany na rynku pracy oraz proces transformacji gospodarki miasta,
 o niewystarczające przygotowanie terenów do realizacji funkcji gospodarczych, społecznych i 
  rekreacyjnych.
- Niedostosowanie oferty podmiotów oraz mikro fi rm handlowych i usługowych do potrzeb mieszkańców:
 o znaczna grupa mieszkańców wymagająca działań aktywizujących, nie korzystająca z dostępnej 
  oferty,
 o niedostosowanie oferty do potrzeb przedsiębiorców i mieszkańców,
 o niska atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania dla ludzi aktywnych i młodych.
 o Niewystarczające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości,
 o ograniczone możliwości terenowe wynikające z gęstości zabudowy w zakresie lokalizacji nowych 
  inwestycji,
 o niski poziom poczucia bezpieczeństwa,
 o znaczna grupa mieszkańców wymagająca działań aktywizujących.

Zrewitalizowana przestrzeń będzie miejscem gdzie możliwa będzie realizacji wielu projektu w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego jak również uruchomienia szeregu inicjatyw organizacji pozarządowych, czy inicjatyw 
gminy Bytom.



187

ZNZGKW 
CIA+BWKBYTOM

zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

ANALIZA FINANSOWA - OBSZAR I

Założenia do analizy fi nansowej:
- analiza została sporządzona metodą standardową,
- wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania bądź odliczenia podatku VAT - analiza w cenach brutto
- okres odniesienia zgodnie z wytycznymi wynosi 15 lat. Jako rok bazowy przyjęto 2019 
 tj, rok rozpoczęcia robót.
- analizę sporządzono w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych stosując 
 4% stopę dyskontową.

Nakłady inwestycyjne. 
Całkowite koszty inwestycyjne projektu wynoszą 20 000 000,00 zł i w całości stanowią koszty kwalifi kowalne. Faza 
inwestycyjna przypada na lata 2019 - 2023

Amortyzacja i kapitał obrotowy. 
Amortyzacja została obliczona metodą liniową, z zastosowaniem stawki 2,5% (odpowiadającą grupą KŚT 10 oraz 
KŚT 290. Amortyzacja rozpoczyna się w 2024 roku - po oddaniu ŚT do użytkowania.

Kapitał obrotowy. 
Projekt nie wywołuje zmian w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy. W całym okresie odniesienia nie przewiduje 
się wystąpienia nakładów odtworzeniowych.

Przychody operacyjne. 
Projekt nie generuje przychodów operacyjnych - infrastruktura będzie użyczona nieodpłatnie poszczególnym 
Podmiotom.

Koszty operacyjne.
Realizacja projektu oraz utrzymanie efektów inwestycji wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów eksploatacji, 
a mianowicie:
- Koszty energii elektrycznej: 512 071,20 zł rocznie (1,80 zł/m^2*23707 m^2 *12 msc)
- Koszty zużycia wody: 625 864,80 zł rocznie (2,20 zł/m^2 * 23707 m^2 * 12 msc)
- Koszty ogrzewania: 426 726,00 zł rocznie (1,50 zł/m^2 * 23707 m^2 * 12 msc)
- Koszty utrzymania czystości i konserwacja: 60 000 zł rocznie (2 pracowników * 2 500 zł *12 miesięcy).
Łączne roczne koszty eksploatacji inwestycji wynoszą 1 624 662,00 zł

Wartość rezydualna.
Projekt nie generuje dochodu, wartość rezydualna, defi niowana jako suma zdyskontowanych przepływów 
fi nansowych do momentu zakończenia życia ekonomicznego aktywów trwałych projektu – jest równa 0.

Rachunek zysków i strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych.
W rachunku zysków i strat została wykazana amortyzacja Nie ma ona charakteru przepływu pieniężnego – jest 
jednak wartością realnie wpływającą na podatkowy wynik fi nansowy projektu.

Przepływy operacyjne zostały skorygowane o wartość amortyzacji.
Przepływy z działalności inwestycyjnej są ujemne (równe nakładom inwestycyjnym) i wynikają z konieczności 
sfi nansowania inwestycji. Przepływy na działalności fi nansowej są dodatnie, co wynika z ujęcia w nich wnioskowanej 
dotacji.

Luka w fi nansowaniu.
Projekt nie jest projektem generującym dochód. Obliczenie luki fi nansowej nie jest wymagane. Projekt kwalifi kuje 
się do objęcia maksymalnym wsparciem.

Wskaźniki rentowności.
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji jest ujemna i wynosi -29 203 316,97 zł . Ze względu na fakt, 
że w projekcie nie występują dodatnie przepływy fi nansowe (ściślej – nie występuje zmiana znaku przepływów 
w całym okresie odniesienia) – wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu FRR/C jest wartością nieokreśloną. Przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu 1303/2013 art. 100 wskazują iż w przypadku projektów poniżej 50 mln Euro obliczenie 
rentowności kapitału nie jest wymagane.

Wnioski.
Przeprowadzona analiza fi nansowa jednoznacznie wskazuje, że analizowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem 
nierentownym. O celowości jej realizacji decydują korzyści ekonomiczno-społeczne wykazane w przeprowadzonej 
analizie ekonomicznej. Ponieważ projekt jest nierentowny – nie jest możliwe jego zrealizowanie z wykorzystaniem 
komercyjnych źródeł fi nansowania. Aby mógł zostać zrealizowany – projekt wymaga bezzwrotnego wsparcia ze 
środków unijnych.

ANALIZA FINANSOWA - OBSZAR II

Założenia do analizy fi nansowej:
- analiza została sporządzona metodą standardową,
- wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania bądź odliczenia podatku VAT - analiza w cenach brutto
- okres odniesienia zgodnie z wytycznymi wynosi 10 lat. Jako rok bazowy przyjęto 2019 
 tj, rok rozpoczęcia robót.
- analizę sporządzono w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych stosując 
 4% stopę dyskontową.

Nakłady inwestycyjne.
Całkowite koszty inwestycyjne projektu wynoszą 14 575 294,12 zł i w całości stanowią koszty kwalifi kowalne. Faza 
inwestycyjna przypada na lata 2019 - 2022

Amortyzacja i kapitał obrotowy.
Amortyzacja została obliczona metodą liniową, z zastosowaniem stawki 2,5% (odpowiadającą grupą KŚT 10 oraz 
KŚT 290. Amortyzacja rozpoczyna się w 2023 roku - po oddaniu ŚT do użytkowania.
Projekt nie wywołuje zmian w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy. W całym okresie odniesienia nie przewiduje 
się wystąpienia nakładów odtworzeniowych.

Przychody operacyjne.
Projekt nie generuje przychodów operacyjnych - infrastruktura będzie użyczona nieodpłatnie poszczególnym 
Podmiotom.

Koszty operacyjne.
Realizacja projektu oraz utrzymanie efektów inwestycji wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów eksploatacji, 
a mianowicie:
- Koszty energii elektrycznej: 216 000,00 zł rocznie (1,80 zł/m^2* ok. 10000 m^2 *12 msc)
- Koszty zużycia wody: 264 000,00 zł rocznie (2,20 zł/m^2 *ok. 10 000 m^2 *12 msc)
- Koszty ogrzewania: 180 000,00 zł rocznie (1,50 zł/m^2 * ok. 10 000 m^2 * 12 msc)
- Koszty utrzymania czystości i konserwacja: 60 000 zł rocznie (2 pracowników * 2 500 zł *12 miesięcy).
Łączne roczne koszty eksploatacji inwestycji wynoszą 720 000 zł.

Wartość rezydualna.
Projekt nie generuje dochodu, wartość rezydualna, defi niowana jako suma zdyskontowanych przepływów 
fi nansowych do momentu zakończenia życia ekonomicznego aktywów trwałych projektu – jest równa 0.
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Rachunek zysków i strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych.
W rachunku zysków i strat została wykazana amortyzacja Nie ma ona charakteru przepływu pieniężnego – jest 
jednak wartością realnie wpływającą na podatkowy wynik fi nansowy projektu.
Przepływy operacyjne zostały skorygowane o wartość amortyzacji. Przepływy z działalności inwestycyjnej są 
ujemne (równe nakładom inwestycyjnym) i wynikają z konieczności sfi nansowania inwestycji. Przepływy na 
działalności fi nansowej są dodatnie, co wynika z ujęcia w nich wnioskowanej dotacji.

Luka w fi nansowaniu.
Projekt nie jest projektem generującym dochód. Obliczenie luki fi nansowej nie jest wymagane. Projekt kwalifi kuje 
się do objęcia maksymalnym wsparciem.

Wskaźniki rentowności.
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji jest ujemna i wynosi -16 959 761,70. Ze względu na fakt, że 
w projekcie nie występują dodatnie przepływy fi nansowe (ściślej – nie występuje zmiana znaku przepływów w 
całym okresie odniesienia) – wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu FRR/C jest wartością nieokreśloną. Przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu 1303/2013 art. 100 wskazują iż w przypadku projektów poniżej 50 mln Euro obliczenie 
rentowności kapitału nie jest wymagane.

Wnioski.
Przeprowadzona analiza fi nansowa jednoznacznie wskazuje, że analizowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem 
nierentownym. O celowości jej realizacji decydują korzyści ekonomiczno-społeczne wykazane w przeprowadzonej 
analizie ekonomicznej.
Ponieważ projekt jest nierentowny – nie jest możliwe jego zrealizowanie z wykorzystaniem komercyjnych źródeł 
fi nansowania. Aby mógł zostać zrealizowany – projekt wymaga bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych.

ANALIZA EKONOMICZNA - OBSZAR I

Realizacja projektu umożliwi realizację działań o charakterze społecznym. Bez przeprowadzenia
niezbędnych robót nie będzie możliwe odniesienie jakichkolwiek korzyści, w związku z powyższym analiza 
ekonomiczna sporządzona została w oparciu o kompleksowy zakres działania. W ramach przeprowadzonej analizy 
zdiagnozowano następujące korzyści:

- korzyść wynikająca ze znalezienia pracy przez bezrobotnych
Dwa z projektów miękkich , komplementarnych w odniesieniu do realizowanej inwestycji nastawione są stricte 
na podniesienie kompetencji umożliwiających podjęcie zatrudnienia. Zjawisko bezrobocia prowadzi do szeregu 
negatywnych zarówno o charakterze osobowym jak i społecznym. Po pierwsze długotrwałe bezrobocie wpływa na 
psychikę człowieka zwiększając poczucie wyobcowania. Po drugie badania społeczne jednoznacznie wskazują na 
korelacje pomiędzy stopą bezrobocia a negatywnymi zjawiskami społecznymi. Warto dodać że stopa bezrobocia 
w Bytomiu jest najwyższa na całym śląsku (ponad 10%). Realizowany projekt pozwoli na przeprowadzenie 
szeregu działań jak: doradztwo zawodowe, doskonalenie umiejętności zawodowych czy przygotowanie do 
podjęcia zatrudnienia. W ramach programu wchodzącego w skład projektów miękkich realizowanych na terenie 
rewitalizowanego budynku tj: Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA (Aktywne Zatrudnienie 7.1.3) - wskazano 
że po realizacji projektu zatrudnienie znajdzie 100 osób. Zestawiając powyższą wartość wskaźnika ze średnim 
wynagrodzeniem w Polsce dla 2018 : 3 989 zł (po korektach fi skalnych) osiągnięto roczną wartość korzyści na 
poziomie: 100 osób * 12 miesięcy * 3 989 zł = 4 786 800 zł (ponad 47 mln w 10 - letnim okresie fazy operacyjnej.
- korzyść wynikająca z redukcji wykluczenia społecznego. 
Korzyści wynikające bezpośrednio z redukcji wykluczenia społecznego należą do kategorii których ilościowe oraz 
wartościowe oszacowanie jest trudne . W Bytomiu w dużym natężeniu występują takie negatywne zjawiska jak 
ubóstwo, uzależnienia od alkoholu i innych używek, patologie obyczajowe, wzrost przestępczości. Utrzymywanie 
się takiego stanu rzeczy przez dłuższy okres czasu potęguje te zjawiska, a wraz ze zmianą pokoleniową – 

obserwuje się dziedziczenie negatywnych nawyków i stylu życia. Aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja 
daje szanse na rozwój kapitału ludzkiego poprzez rozwijanie kompetencji społecznych czy budowę więzi lokalnych. 
W przeprowadzonych badaniach niejednokrotnie udowodniono, że umiejętności społeczne są równie ważne w 
podjęciu aktywności zawodowej. W związku z powyższym ponownie zastosowano metodykę opartą na średnim 
wynagrodzeniu w Polsce (3 989 zł - po korektach). Określono że z programów o temacie integracji społecznej, które 
realizowane będą w w projektowanych budynkach, skorzysta około 450 osób. Przyjmując, że wzrost kompetencji 
społecznych pozwoli na znalezienie pracy dla 10 % osob daje to korzyść roczną na poziomie:45 osób *12 miesięcy 
*3 989 zł = 2 154 060 zł (21 540 060 zł w 10 - letniej fazie operacyjnej).

Ponadto w związku z przeprowadzeniem inwestycji zaobserwować można będzie następujące niekwantyfi kowalne 
korzyści:
- podniesienie poziomu atrakcyjności miasta,
- wzrost zadowolenia wśród mieszkańców,
- poprawa ogólnej jakości życia,
- przyciągniecie inwestorów.
W rezultacie przeprowadzonych obliczeń oszacowano wskaźniki efektywności fi nansowej (5 - procentowa stopa 
dyskontowa): ENPV: 25 270 978,37 zł, ERR: 30,47%, B/C; 2,03
Projekt charakteryzuje się wysoką efektywnością społeczno-gospodarczą, co w dalszej perspektywie będzie 
podstawą do osiągania wartości dodanej.

ANALIZA EKONOMICZNA - OBSZAR II

Realizacja projektu przyczyni się pośrednio do rozpoczęcia działań o charakterze społeczno – socjalnym. 
Bez przeprowadzenia niezbędnych robót nie będzie możliwe odniesienie jakichkolwiek korzyści, w związku z 
powyższym analiza ekonomiczna sporządzona została w oparciu o kompleksowy zakres działania. W ramach 
przeprowadzonej analizy zdiagnozowano następujące korzyści:

- Korzyść wynikająca ze znalezienia pracy przez bezrobotnych. 
Dwa z projektów miękkich , komplementarnych w odniesieniu do realizowanej inwestycji, "Droga do aktywności 
zawodowej" oraz "Bytomscy Transformersi", nastawione są na poprawę zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia. Zjawisko bezrobocia prowadzi do szeregu 
negatywnych zarówno o charakterze osobowym jak i społecznym. Po pierwsze długotrwałe bezrobocie wpływa na 
psychikę człowieka zwiększając poczucie wyobcowania. Po drugie badania społeczne jednoznacznie wskazują na 
korelacje pomiędzy stopą bezrobocia a negatywnymi zjawiskami społecznymi. Warto dodać że stopa bezrobocia 
w Bytomiu jest najwyższa na całym śląsku (ponad 10%).
Realizowany projekt pozwoli na przeprowadzenie szeregu działań jak: doradztwo zawodowe, doskonalenie 
umiejętności zawodowych czy przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Szacuje się, że w ramach niniejszego 
programu kwalifi kacje podniosą 540 osoby (240 - "Droga do aktywności zawodowej", 300 - "Bytomscy 
Transformersi"). Przyjmując założenie, iż podniesienie kwalifi kacji pozwoli na podjęcie aktywności aktywności w 
przypadku 10 % osób daje to wartość jednostkowej korzyści na poziomie 54 osób. Zestawiając niniejszą wartość 
ze średnim wynagrodzeniem po korektach w I kw 2018 roku: 3 989 zł otrzymano następujący roczny poziom 
korzyści: 12 miesięcy * 3 989 zł * 54 osoby = 2 584 872 zł, co w 11 - letnim
okresie fazy operacyjnej (10 lat okresu odniesienia - 4 lata realizacji inwestycji) daje wartość 15 509 232 zł.

- Korzyść wynikająca z redukcji wykluczenia społecznego.
Korzyści wynikające bezpośrednio z redukcji wykluczenia społecznego należą do kategorii których ilościowe oraz 
wartościowe oszacowanie jest trudne . W Bytomiu w dużym natężeniu występują takie negatywne zjawiska jak 
ubóstwo, uzależnienia od alkoholu i innych używek, patologie obyczajowe, wzrost przestępczości. Utrzymywanie 
się takiego stanu rzeczy przez dłuższy okres czasu potęguje te zjawiska, a wraz ze zmianą pokoleniową – 
obserwuje się dziedziczenie negatywnych nawyków i stylu życia.
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zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

Aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja daje szanse na rozwój kapitału ludzkiego poprzez rozwijanie 
kompetencji społecznych czy budowę więzi lokalnych. W przeprowadzonych badaniach niejednokrotnie 
udowodniono, że umiejętności społeczne są równie ważne w podjęciu aktywności zawodowej. W związku z 
powyższym ponownie zastosowano metodykę opartą na średnim wynagrodzeniu w Polsce (3 989 zł - po korektach). 
Określono że z programu, który realizowany będzie w projektowanych budynkach, skorzysta 300 osób. Przyjmując, 
że kompetencje społeczne pozwolą na znalezienie pracy dla 10% korzystających daje to wartość rocznej korzyści: 
30 osób *3989 zł * 12 miesięcy = 1 436 040 zł. W fazie operacyjnej korzyść ta wyniesie w sumie 8 616 240 zł.
Korzyść wynikająca z podniesienia kompetencji opiekunów Jeden z programów - " Opiekuńczy Bytom" zakłada 
podniesienie kompetencji opiekunów nieformalnych. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia zdrowia osób 
wymagających opieki - kompetencja osób pełniących pieczę może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia. 
Jako podstawę kwantyfi kacji przyjęto scenariusz, w którym dzięki zapewnieniu fachowości opiekunów formalnych 
zrezygnowano z pobytu domu opieki. Średni koszt niniejszego pobytu wynosi 2500. Zakładając że dzięki realizacji 
projektu opiekę nieformalną podejmie 10 % osób (z 250 w programie) daje to roczny poziom korzyści: 
25 osób * 2 500 zł * 12 miesięcy = 360 000 zł (4 500 000 zł w 6 lat).
ENPV: 6 883 439,19
ERR: 17,05%
B/C: 1,49

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA - OBSZAR I

Analiza wrażliwości
Przepływy pieniężne niniejszego projektu składają się z dwóch czynników – nakładów inwestycyjnych oraz kosztów 
operacyjnych. W związku z powyższym analiza wrażliwości przeprowadzona została dla tych elementów.

Zmienna krytyczna – nakłady inwestycyjne:
- Wzrost wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje spadek wskaźnika FNPV/C o 0,61%
- Spadek wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje wzrost wskaźnika FNPV/C o 0,61%
Projekt wykazuje umaiarkowaną, odwrotnie zależność. Wzrost nakładów inwestycyjnych o określony procent 
spowoduje spadek rentowności w stosunkowo dużym stopniu.

Zmienna krytyczna – koszty operacyjne
- Wzrost wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje spadek wskaźnika FNPV/C o 0,39%
- Spadek wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje wzrost wskaźnika FNPV/C o 0,39%
Projekt wykazuje umiarkowaną wrażliwość na zmiany w poziomie kosztów operacyjnych. Zmiana w ich poziomie 
w umiarkowanym stopniu wpłynie na rentowność przedsięwzięcia.

Analiza ryzyka
Identyfi kacja decydujących zmiennych i przypisanie im zmiennych rozkładu prawdopodobieństwa umożliwił 
przeprowadzenie analizy ryzyka. Analiza potencjalnych czynników ryzyka została przeprowadzona w oparciu o 
typowe zjawiska mogące wystąpić podczas realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym.
W wyniku oceny potencjalnych zagrożeń wyodrębniono listę negatywnych czynników mogących mieć wpływ na 
realizację projektu, działalność, sytuację fi nansową Wnioskodawcy. W analizie przedstawiono tylko te czynniki 
ryzyka, które uznano za istotne, co oczywiście nie oznacza, że są to jedyne, na jakie narażony jest inwestor.

Przeprowadzona analiza ryzyka wskazuje na średnie ryzyko realizacji projektu, związane głównie z:
- brakiem dotacji, bądź opóźnieniem procedury oceny wniosków.
- wzrostem kosztów inwestycji,
- wykonawcą (bankructwo, brak wystarczających zasobów, nierzetelność, itp.), które spowodują opóźnienia 
 w realizacji projektu czy wzrost kosztów inwestycji.

Pozostałe czynniki generują niski poziom ryzyka realizacji projektu.
Za monitorowanie ryzyka związanego z niniejszym projektem odpowiedzialny będzie Wnioskodawca tj. Miasto 
Bytom. Monitorowanie i kontrola ryzyka pozwala na uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji 
zapobiegających pojawieniu się niekorzystnych czynników.

Monitorowanie ryzyka ma na celu okresowe sprawdzanie czy:
- ryzyko nadal występuje,
- pojawiło się nowe ryzyko,
- podejmowane działania zaradcze skutkują oczekiwanymi rezultatami,
- przyjęte założenia projektu są aktualne,
- prawdopodobieństwo i oddziaływanie ryzyka zmieniło się,
- mechanizmy kontroli są skuteczne.

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA - OBSZAR II

Analiza wrażliwości
Przepływy pieniężne niniejszego projektu składają się z dwóch czynników – nakładów inwestycyjnych oraz kosztów 
operacyjnych. W związku z powyższym analiza wrażliwości przeprowadzona została dla tych elementów.

Zmienna krytyczna – nakłady inwestycyjne:
- Wzrost wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje spadek wskaźnika FNPV/C o 0,80%
- Spadek wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje wzrost wskaźnika FNPV/C o 0,80%
Projekt wykazuje silną odwrotnie proporcjonalną zależność. Wzrost nakładów inwestycyjnych o określony procent 
spowoduje spadek rentowności inwestycji w tym dużym stopniu.

Zmienna krytyczna – koszty operacyjne
- Wzrost wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje spadek wskaźnika FNPV/C o 0,20%
- Spadek wartości zmiennej krytycznej o 1% wywołuje wzrost wskaźnika FNPV/C o 0,20%
Projekt wykazuje słabą wrażliwość na zmiany w poziomie kosztów operacyjnych. Zmiana w ich poziomie w 
niewielkim stopniu wpłynie na rentowność przedsięwzięcia.

Analiza ryzyka
Identyfi kacja decydujących zmiennych i przypisanie im zmiennych rozkładu prawdopodobieństwa umożliwił 
przeprowadzenie analizy ryzyka. Analiza potencjalnych czynników ryzyka została przeprowadzona w oparciu o 
typowe zjawiska mogące wystąpić podczas realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym.
W wyniku oceny potencjalnych zagrożeń wyodrębniono listę negatywnych czynników mogących mieć wpływ na 
realizację projektu, działalność, sytuację fi nansową Wnioskodawcy. W analizie przedstawiono tylko te czynniki 
ryzyka, które uznano za istotne, co oczywiście nie oznacza, że są to jedyne, na jakie narażony jest inwestor.

Przeprowadzona analiza ryzyka wskazuje na średnie ryzyko realizacji projektu, związane głównie z:
- brakiem dotacji, bądź opóźnieniem procedury oceny wniosków.
- wzrostem kosztów inwestycji,
- wykonawcą (bankructwo, brak wystarczających zasobów, nierzetelność, itp.), które spowodują opóźnienia 
 w realizacji projektu czy wzrost kosztów inwestycji.
Pozostałe czynniki generują niski poziom ryzyka realizacji projektu.

Za monitorowanie ryzyka związanego z niniejszym projektem odpowiedzialny będzie Wnioskodawca tj. 
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji. Monitorowanie i kontrola ryzyka pozwala na uzyskanie informacji 
niezbędnych do podejmowania decyzji zapobiegających pojawieniu się niekorzystnych czynników.
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Monitorowanie ryzyka ma na celu okresowe sprawdzanie czy:
- ryzyko nadal występuje,
- pojawiło się nowe ryzyko,
- podejmowane działania zaradcze skutkują oczekiwanymi rezultatami,
- przyjęte założenia projektu są aktualne,
- prawdopodobieństwo i oddziaływanie ryzyka zmieniło się,
- mechanizmy kontroli są skuteczne.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIAMI (OBSZAR I i II)

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+"
Osiągnięcie zarysowanej w niniejszej Strategii wizji rozwoju wymagać będzie koncentracji działań na 4 obszarach 
priorytetowych, dla których sformułowano cele strategiczne polityki rozwoju województwa śląskiego w perspektywie 
do roku 2020. Wskazane cele operacyjne i zdefi niowane kierunki działań mają charakter horyzontalny w wymiarze 
przestrzennym tzn. ich osiągnięcie powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju całego regionu. Kierunki 
działań mogą być realizowane przez pojedyncze podmioty lub w oparciu o budowanie partnerstw.

Obszar priorytetowy: (A) NOWOCZESNA GOSPODARKA
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o 
innowacyjność i kreatywność.
Obszar priorytetowy: (B) SZANSE ROZWOJOWE MIESZKAŃCÓW
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej 
dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie
Obszar priorytetowy: (C) PRZESTRZEŃ
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni
Obszar priorytetowy: (D) RELACJE Z OTOCZENIEM
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym będącym istotnym partnerem rozwoju Europy.
Realizacja projektu poprzez swój kompleksowy charakter i powiązanie z planowanymi działaniami miękkimi 
sprawia, iż idealnie wpisuje się on w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” w sposób 
znaczący oddziałując na kluczowe obszary priorytetowe.

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020
Przedstawione w strategii cele są ze sobą ściśle powiązane - całość nastawiona jest na rozwój południowej części 
Polski oraz zwiększenia znaczenia regionu w Europie. realizowany projekt wpisuje się każdy z przedstawionych 
tam celów.
"CEL STRATEGICZNY 1 : Europol górnośląsko - krakowski obszarem koncentracji innowacyjności i kreatywności,
wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich 
- Jako jeden ze środków realizacji niniejszego celu wskazuje się Tworzenie dynamicznego ośrodka kultury. 
Realizowana inwestycji w charakterze rzeczowym stanowić będzie obiekt kultury pozwalający na integracje oraz 
podnoszenie kompetencji społecznych przez mieszkańców.
"CEL STRATEGICZNY 2: Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego 
wykorzystania możliwości rozwojowych"- jako jedną z interwencji wskazuje się konieczność podnoszenia kapitału 
ludzkiego, co w przypadku społeczności oznacza nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych. Realizowane 
w ramach obiektu pogramy nastawione są na pogłębianie integracji oraz nabywanie kompetencji zawodowych 
umożliwiających aktywizację zawodową.
"CEL STRATEGICZNY 3: Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy wzmacniające 
potencjały makroregionu" - sam cel wskazuje na konieczność zwiększenia zaplecza turystycznego regionów 
południowych. Realizowana inwestycja ma na celu stworzenie infrastruktury o charakterze kulturalnym, która 
pozwoli na przyciągniecie osób do miasta z potencjałem jakim jest Bytom.
Projekt wpisuje się zatem w całości w analizowaną Strategię Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020
Jednym ze zdefi niowanych problemów województwa śląskiego wskazano problemy z bezrobociem w regionie - 
szczególnie w zakresie jego zróżnicowania jak i struktury. Bytom (miejsce realizacji inwestycji) notuje wskaźnik 
bezrobocia na poziomie powyżej 10% (dla porównanie m. Katowice osiąga bezrobocie na poziomie powyżej 
2%). Realizowana inwestycja ma na celu wzrost aktywności zawodowej oraz rozwijanie kompetencji społecznych 
wśród mieszkańców. Pozwoli to na niwelowanie jednego z problemów wskazanych w niniejszej strategii.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że projekt jest silnie powiązany z niniejszą strategią.

Strategia Europa 2020
„Europa 2020” to 10-letnia strategia Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. 
Zapoczątkowano ją w 2010 roku w celu stworzenia warunków dla inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej 
efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu 
przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym 
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia koncentruje się na pięciu 
dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie 
klimatu i energii.
Ustalono pięć głównych celów dla UE w 2020 roku:
1. Zatrudnienie: 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę,
2. Badania i rozwój: na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii,
3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii: należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 
proc. W stosunku do poziomu z 1990 roku (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające); 20 proc. energii 
powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych; efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.,
4. Edukacja: Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc.; co 
najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe,
5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym o co najmniej 20 mln.
Realizacja projektu, poprzez swoją specyfi kę, w sposób pozytywny oddziaływać będzie na następujące Cele: 
Zatrudnienie, Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020
Projekt wskazuje silne powiązanie z opisami przedstawionymi we Wniosku. W strategii wskazuje się na fakt 
i, wyrazem bogactwa i zróżnicowania kulturowego województwa śląskiego są jego zabytki. Szczególną grupę 
stanowią zabytki techniki oraz zabytkowe obiekty poprzemysłowe. Ten rodzaj obiektów odzwierciedla specyfi czną, 
industrialną historię województwa, a zwłaszcza zurbanizowanej Aglomeracji Górnośląskiej.
W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie prac budowlanych, które pozwolą na uwypuklenie walorów 
zabytkowych obiektu (po byłych warsztatach naprawczych kolei wąskotorowej) przy jednoczesnym nadaniu 
im także funkcji typowo społecznych. Gwarantuje to wysokie zainteresowanie obiektami przy jednoczesnym 
kultywowaniu tradycji przemysłowych Górnego Śląska.
W ostatnim czasie zauważyć można ogromny wzrost zainteresowania zabytkami technologicznymi - stanowią one 
bowiem dowód przeszłości wskazujący na charakter funkcjonowania miast, które w obecnym czasie przechodzą 
dynamiczne zmiany.

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami 2014-2017
Założenia projektu ściśle związane są z Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami w punkcie II.7. 
DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ELEMENT GOSPODARKI. Dziedzictwo kulturowe jest jednym z fundamentów 
rozwoju przemysłu kultury, który zawiera w sobie nie tylko dziedziny działalności gospodarczej bezpośrednio 
zajmujące się produkcją i dystrybucją dóbr i usług kultury, ale i działalność niedochodową, która generuje przychód 
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zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

w innych branżach. Ma też podstawowe znaczenie dla rozwoju turystyki. Z punktu widzenia rozwoju społeczno-
-gospodarczego województwa rozwój przemysłu kultury jest bardzo ważny, gdyż jest to sektor gospodarki o 
korzystnej specyfi ce, mieszczącej się w modelu Gospodarki Opartej na Wiedzy.
Zabytki i tradycje regionalne mocno już ulokowały się w gospodarce województwa oraz w zespole podstawowych 
elementów promocji województwa, gmin i powiatów. Realizacja projektu pozwoli na powiększenie oferty Szlaków 
Zabytków Techniki.

B.21. Realizacja zasad horyzontalnych
Zasada partnerstwa - wpływ pozytywny
Uzasadnienie
Projekt wywiera pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa. Inwestycja realizowana będzie przy współpracy 
Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji z Miastem Bytom oraz uwzględniając specyfi kę projektu i jego znaczenie 
dla realizowanych w przyszłości projektów miękkich fi nansowanych z EFS, z organizacjami pozarządowymi, które 
będą realizatorami tychże projektów miękkich. Inwestycja wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 
2020+. Wszystkie inwestycje zawarte w programie wynikają z wnikliwej analizy potrzeb oraz przeprowadzonych 
konsultacji społecznych. Tym samym można mówić o włączeniu właściwych władz miejskich i innych instytucji 
publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, a także fi nalnych odbiorców wsparcia (mieszkańców, 
końcowych benefi cjentów projektu) w procesy przygotowania, a następnie wdrażania projektu.

Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn - wpływ pozytywny
Uzasadnienie
Projekt ma pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn.
Wnioskodawca zapewni równy dostęp do produktów projektu, jak i samego udziału w projekcie - wszystkim 
zainteresowanym bez ograniczeń ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, 
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd. Projekt spełnia założenia zasady promowania równości szans 
kobiet i mężczyzn poprzez realizację celowych działań przyczyniających się do zwiększenia udziału kobiet 
w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, a także zwalczania stereotypów 
związanych z płcią w dziedzinie szkolenia i kształcenia. Wpływa także pozytywnie na propagowanie godzenia pracy 
i życia prywatnego. Osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną poinformowane odnośnie możliwości i 
sposobów zastosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wszystkich aspektów
związanych z jego realizacją.

Zrównoważony rozwój - wpływ pozytywny
Uzasadnienie
Projekt wywiera pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Działania w projekcie polegają na 
rewitalizacji przestrzeni i zdegradowanych budynków. Rewitalizacja w swojej istocie jest spełnieniem tej polityki 
horyzontalnej - w wyniku rewitalizacji dochodzi bowiem nie do wytwarzania nowych obiektów (co zawsze wiąże się 
ze zużyciem szeroko rozumianych zasobów naturalnych) - ale do przywrócenia do stanu używalności i ponownego 
wykorzystania obiektów już istniejących.
Ponadto, środowisko naturalne - rozumiane w sposób szeroki - oznacza nie tylko zasoby przyrodnicze, ale 
również zastane obiekty będące wynikiem działalności ludzkiej w przeszłości, zwłaszcza w przypadku obiektów 
zabytkowych, stanowiących dziedzictwo kulturowe i cenne zasoby architektoniczne.
Także w odniesieniu do samych zasobów naturalnych - proces rewitalizacji, związany z uporządkowaniem i 
oczyszczeniem z odpadów terenu jest działaniem korzystnie wpływającym na zasoby środowiska naturalnego.

Zachowanie zasad polityki przestrzennej - wpływ pozytywny
Uzasadnienie
Projekt wywiera pozytywny wpływ na zachowanie zasad polityki przestrzennej m.in. poprzez:
- preferowanie ponownego wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny 
 niezabudowane (przystosowanie budynków postindustrialnych do nowych funkcji społecznej). Ponownie 
 wykorzystana zostanie dawna zabudowa, dzięki czemu możliwe będzie zapobieganie dalszemu 

 wyniszczaniu budynku.
- troska o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich dopasowania do otoczenia z poszanowaniem 
 kontekstu przyrodniczego, kulturowego, społecznego i zabytkowego.
- z powodzeniem ukształtowana zostanie przestrzeń publiczna przyjazna dla mieszkańców, miejsce 
 sprzyjające nie tylko rozwiązywaniu problemów obszaru, ale ponadto miejsce integracji społeczności 
 lokalnej.
Projekt wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz bezpieczeństwa ogólnego na rewitalizowanym 
obszarze.

Zapobieganie dyskryminacji - wpływ pozytywny
Uzasadnienie
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji.
Wszystkie planowane w oparciu o wytworzoną architekturę projekty miękkie mają na celu właśnie zapobieganie 
dyskryminacji i wykluczeniu - poprzez aktywizację społeczną. Zapobieganie dyskryminacji jest założeniem i 
głównym celem projektu.
Wnioskodawca zapewni równy dostęp do produktów projektu, które powstaną w wyniku realizacji projektu wszystkim 
zainteresowanym bez ograniczeń ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, 
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych - 
przedmiotowa inwestycja zaprojektowana została bez jakichkolwiek barier architektonicznych. Efekty i produkty 
projektu będę dostępne dla wszystkich i będą służyć wszystkim w równym stopniu, także w zakresie realizowanych 
w obiektach inwestycyjnych programach miękkich dla mieszkańców.
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WNIOSKI KOŃCOWE

 Kompleksowa rewitalizacja dawnych Zakładów Naprawczych Zabytkowych Kolei Wąskotorowych, zgodna   
pod względem przestrzennym i programowym z uproszczoną koncepcją urbanistyczną, poprzedzoną szeregiem 
opracowań studialno analitycznych, swym zasięgiem powinna obejmować tereny o łącznej powierzchni 4,3043  
ha - rys 312 (Obszar I - 1,0570 ha i Obszar II - 3,2473 ha), przynależne do dawnych zakładów naprawczych, z 
uwzględnieniem korekt granic przyległych nieruchomości.

 Z analizy funkcjonalnej i przestrzennej ośmiu wyodrębnionych stref wynika, że STREFY 1 i 2, są 
naturalnym poszerzeniem terenów położonych w granicy własności oraz sekwencji wnętrz urbanistycznych ulicy 
(drogi publicznej), w praktyce są poszerzeniem pasa drogowego ul. Jana Kochanowskiego. Strefy te, są fi zyczne 
wyodrębnienie (mur) od przyległych terenów byłych zakładów naprawczych. Proponuje się zatem ich wyłączenie 
z zakresu działań rewitalizacyjnych obszaru ZNZGKW.

 Oznacza to zmniejszenie powierzchni Obszaru I+II, poprzez wyłączenie  STREF 1 i 2 o łącznej powierzchni 
0,4725 ha. Obszar I+II rewitalizacji CIA_BKW obejmuje wtedy STREFY 3,4,5,6,7,8, o łącznej powierzchni 3,8318 ha.

 Z uwagi na brak prawa własności do części działek położonych w granicach opracowanej spójnej koncepcji 
urbanistycznej, (dotyczy działek nr 86, 6134/202, części działek: 131/80, 83,120/84), rekomendowana powierzchnia 
rewitalizacji OBSZARU I+II - CIA_BKW, do czasu pozyskania przedmiotowych działek, winna wynosić w granicach 
STREF 3,4,5,6,7,8 łącznie 3,7153 ha (rys.315).

 Regulacje granic własnościowych, zgodnych z uproszczoną koncepcją urbanistyczną, powinny być 
przeprowadzone równolegle z pracami rewitalizacyjnymi i po uzyskaniu przez Miasto prawa do terenów, powinny 
być one docelowo włączone w zakres działań rewitalizacyjnych.  

 Uproszczona koncepcja urbanistyczna proponuje docelowe rozwiązania w zakresie   przestrzennym, 
programowym, funkcjonalnym i technicznym. Potwierdza i przesądza, że przekształcenie substandardowych 
poprzemysłowych terenów i budynków, w tętniący życiem fragment miasta, atrakcyjny zarówno dla społeczności 
lokalnej jak i przyjezdnych, musi wiązać się z wprowadzeniem do tego obszaru nie tylko funkcji społecznych 
niekomercyjnych, ale specyfi cznych funkcji komercyjnych takich jak: gastronomia, rzemiosło artystyczne, 
startup’y, galerie, miejsca informacji i promocji, drobne usługi i handel, wystawiennictwo, aranżowalne przestrzenie 
wielofunkcyjne, hostele i hotele, miejsca jarmarków, targów, koncertów, festynów  i wiele innych. To te właśnie 
funkcje powinny zagwarantować, że w przebudowanej przestrzeni i budynkach dawnych zakładów naprawczych 
będą przychodzili ludzie, zainteresowani zrewitalizowanym unikatowym miejscem i niepowtarzalną ofertą 
programową. 

 Koncepcja potwierdziła, że docelowe działania projektowe i realizacyjne w odniesieniu do poszczególnych 
terenów i budynków powinny wykraczać poza zakres przebudowy, pozwalając na rozbudowę i dobudowę istniejących 
obiektów, łączenie ich w zespoły obiektów lepiej realizujących nowe funkcje, a także lokalizowanie nowych 
budynków. Rewitalizacja  obszarów  w granicach 3,8318 ha powinna stopniowo doprowadzić do wykształcenia 
różnorodnych, zróżnicowanych przestrzeni, pasaży i skwerów pomiędzy budynkami, przedpoli przebudowanych 
i nowych budynków, alei, ścieżek i enklaw o charakterze parkowym, a także placu przystosowanego do różnych 
forma aktywności.

 Takie rozwiązania w odniesieniu do 8 wyodrębnionych i nazwanych stref funkcjonalno przestrzennych takich 
jak: Strefa 3 - „Antrej”, Strefa 4 - „Remiza Kultury” , Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, Strefa 6 - Wagonownia spotkań” 
(w tym moduły hali 05a, 05b, 05c zaliczone do Strefy 3), Strefa 7 - Park Torów”, Strefa 8 - „Na Placu”,  docelowo 
wymagają nakładów fi nansowych przekraczających znacznie kwoty zapreliminowane dla dwóch projektów 
rewitalizacyjnych przewidzianych do realizacji w obszarze dawnych ZNZGKW, ze  środków RPO (Regionalnego 
Programu Operacyjnego) Województwa Śląskiego 2014-2020, OSI (Obszar Strategicznej Interwencji),

 Dla Obszaru I i Obszaru II, dla zakresu zgodnego z uproszczoną koncepcją urbanistyczna i dla działek, do 
których posiada się prawo do terenu, przyporządkowano zbiorcze szacunkowe zestawienia kosztów, tak zwanej 
części terenowej rewitalizacji.

 Szacunkowe koszty docelowej rewitalizacji w graniach Obszaru I  wynoszą  4 749 199,31 zł netto.
Szacunkowe koszty docelowej rewitalizacji w graniach Obszaru II   wynoszą  15 784 182,15 zł netto. 

 Są to szacowane koszty docelowego zagospodarowania, uzbrojenia, urządzenia i wyposażenia terenów 
„Warsztatów Rozbark”, konieczne jest zatem etapowanie działań i nakładów inwestycyjnych, w szczególności z 
uwagi na ograniczenia formalno prawne związane z planowanym zaangażowaniem środków z RPO (Regionalnego 
Programu Operacyjnego) Województwa Śląskiego 2014-2020, OSI (Obszar Strategicznej Interwencji),  dla 
realizacji dwóch projektów: 

 - CIA - „Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywne”
   Nr projektu w załączniku 2 do GPR Bytom 2020+: 107

Wnioskodawca - benefi cjent:  Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością, Kryterium kwalifi kowalności: 7 przebudowanych budynków, remont i przebudowę 
budynków po byłych warsztatach naprawczych kolei wąskotorowej zgodnie z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół adaptowanych obiektów co zostało wskazane w pkt. 
9 karty projektu.

  - BWK – „Rewitalizacja obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej 
   Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu”
   Nr projektu w załączniku 2 do GPR Bytom 2020+: 117.
   Wnioskodawca - benefi cjent:  BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
   Kryterium kwalifi kowalności: teren o powierzchni 23 707 m2 i jeden budynek (hala wagonowni), a także  
 pozostałe budynki wymienione z nazwy w punkcie 9. „Charakterystyka projektu” w karcie projektu. 
 

W tej sytuacji należy przyjąć, że działania ze środków RPO dla obu projektów Nr 107 i Nr117, w odniesieniu 
do zagospodarowania, urządzenia, uzbrojenia i wyposażenia Obszaru I i Obszaru II,  będą  stanowić 
pierwszy niekomercyjny terenowy etap rewitalizacji, w granicach obszarów zadeklarowanych w kartach 
projektów Nr 107 i 117 i Programie Funkcjonalno Użytkowym (wersja 1 – września 2017r), (rys 316). Etap, 
którego wartości nie przekroczą regulaminowych 10% łącznych nakładów na: 

 - przebudowę terenów i ośmiu budynków, w granicach Obszaru I, w kwocie brutto 14 575 294,12 zł,
  - przebudowę terenów hali i pięciu pozostałych budynków, w granicach Obszaru II, w kwocie 
 brutto 20 000 000,00 zł.
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rys. 314 - Obszar objęty rewitalizacją ZNZGKW, działki i fragmenty działek spójne przestrzennie i 
programowo z uproszczoną  koncepcją urbanistyczną, z wyłączeniem STREF 1 i 2, z 
wstępnym wyodrębnienie zasięgów Obszaru I (CIA) - 0,8372 ha i Obszaru II (BWK) - 2,9946 
ha, łącznie powierzchnia 3,8318 ha, na tle mapy cyfrowej – warstwa działki ewidencyjne.

rys. 315 - Obszar objęty rewitalizacją ZNZGKW, działki i fragmenty działek spójne przestrzennie i programowo z uproszczoną 
koncepcją urbanistyczną, z wyłączeniem STREF 1 i 2, oraz części działek co do których nie posiada się prawa 
dysponowania terenem, z wstępnym wyodrębnienie zasięgów  Obszaru I (CIA) - 0,8372 ha i Obszaru II (BWK) - 
2,8780 ha, łącznie powierzchnia 3,7153 ha, na tle mapy cyfrowej – warstwa działki ewidencyjne.
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ B: WNIOSKI KOŃCOWE

 Z porównania wstępnych szacunkowych kosztów rewitalizacji wg uproszczonej koncepcji urbanistycznej 
i środków RPO możliwych do wykorzystania wynika, że pierwszy terenowy etap zagospodarowania, urządzenia, 
uzbrojenia i wyposażenia Obszarów I+II, będzie musiał być zrealizowany ze środków stanowiących około 15 % 
szacowanych docelowych kosztów rewitalizacji, określonych szacunkowo dla STREF 3,4,5,6,7,8. Oznacza to, że 
zakres rzeczowy pierwszego niekomercyjnego terenowego etapu rewitalizacji musi zostać ograniczony do minimum, 
realizując jedynie niezbędne roboty pozwalające na dopuszczenie przebudowanych terenów do użytkowania. Z 
pierwszego terenowego etapu rewitalizacje musi zostać wyłączonych większość działań budowlanych planowanych 
w granicach STREF 5,7,8, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej (głównej) oraz komunikacyjnej - 
wewnętrznych powierzchni komunikacyjnych związanych z dojazdami technologicznymi i drogami pożarowymi. W 
granicach STREF 3,4, winny być zrealizowane niezbędne elementy infrastruktury technicznej, nawierzchnie piesze 
i jezdne, obiekty inżynierskie gwarantujące dogodny dostęp i dojazd do wszystkich stref oraz przebudowywanych 
i remontowanych budynków, a także mała architektura i zieleń, wpisujące się z docelową wizję zagospodarowania 
Obszaru I+II, realizowaną jako etap II, z dopuszczeniem funkcji i środków komercyjnych, po upłynięciu okresu 
trwałości projektu to jest po pięciu latach od wypłaty końcowej płatności na rzecz Benefi cjenta.  

 Decyzje o tym, które zakresy robót zostaną objęte pierwszym niekomercyjnym terenowym etapem 
rewitalizacji z udziałem środków RPO z wyodrębnieniem zadań i nakładów  oddzielnie dla projektu Nr 107 i 117, 
należy podjąć w ścisłej koordynacji z wynikami opracowań studialnych i koncepcyjnych wykonanych dla wszystkich 
wskazanych do docelowej rewitalizacji budynków i pierwszego niekomercyjnego kubaturowego etapu rewitalizacji 
z udziałem środków RPO, będących przedmiotem oddzielnego opracowania.

 Realizacja prac i robót związanych z pierwszym niekomercyjnym terenowym etapem rewitalizacji z udziałem 
środków RPO z wyodrębnieniem zadań i nakładów  oddzielnie dla projektu Nr 107 i 117, planowana jest w trybie 
Zaprojektuj i Wybuduj, poprzez wyłonienie bezpośredniego, Realizatora - Generalnego Wykonawcę.  

 Specyfi ka zadania nr 107, którego Wnioskodawcą jest BARI i zadania nr 117, którego Wnioskodawcą jest 
Urząd Miejski wymaga pełnej koordynacji działań inwestycyjnych i w związku z tym wyłonienia dla obu zadań 
jednego Realizatora - Generalnego Wykonawcę, o którym mowa powyżej.
 Specyfi ka obszaru oraz wzajemne zależności Obszarów I i II wynikające ze względów i uwarunkowań: 
technicznych, technologicznych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych, a także formalno prawnych (prawo 
budowlane), niezależnie od wykonanego Programu Funkcjonalno Użytkowego - Edycja I, 

1) „REWITALIZACJA OBIEKTÓW PO BYŁYM ZAKŁĄDZIE NAPRAWCZYM ZABYTKOWYCH 
GÓRNOŚLĄSKICH KOLEI WĄSKOTOROWYCH W BYTOMIU  - PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY” 
– EDYCJA I – WRZESIEŃ 2017.  Opracowanie autorstwa PRONOBIS STUDIO”,

wymagała dodatkowych opracowań studialno - analitycznych i projektowych, 

2) „OPRACOWANIE STUDIALNO - PROJEKTOWE 
     CZĘŚĆ A) UPORZĄDKOWANIE I POGŁĘBIENIE WIEDZY O STANIE ISTNIEJĄCYM, POTENCJALE 
I ZAGROŻENIACH OBSZARU OBEJMUJĄCEGO SWYM ZASIĘGIEM DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYCH 81, 
82,132/80,133/80, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI WG (PFU) OK. 37 658,13 M2 (3,7658 HA), OBEJMUJĄCEJ 
DWA ZADANIA REWITALIZACYJNE 
     CZĘŚĆ B) OPRACOWANIE UPROSZCZONEJ KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ DOCELOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCEGO I DOCELOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDZTWA ORAZ REALIÓW FORMALNO PRAWNYCH, TECHNICZNYCH  
EKONOMICZNYCH - EDYCJA I - KWIECIEŃ 2018 ” .  Opracowanie autorstwa P.A. Nova S.A.

3) „INWENTARYZACJI, OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNYCH 
BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PO BYŁYM ZAKŁADZIE NAPRAW ZABYTKOWEJ 
GÓRNOŚLĄSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W BYTOMIU PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ - EDYCJA I 
KWIECIEŃ 2018 ”. Opracowanie autorstwa P.A. Nova S.A.

które będą stanowiły załączniki do Wniosków o dofi nansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 Na podstawie tych opracowań, dla Pierwszego Niekomercyjnego Terenowego Etapu Rewitalizacji 
Obszarów I+II  dawnych Zakładów Naprawczych Zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, objętych 
dwoma wnioskami o dofi nansowanie ze środków RPO projektów Nr 107 i 117, zostanie opracowana Druga Edycja 
PFU. 

 Druga Edycja PFU -  zachowa spójność z docelową wizją funkcjonowania tego obszaru w skali 
Dzielnicy Rozbark i Miasta Bytomia, a jej integralną częścią będzie zmodyfi kowana uproszczona koncepcja 
zagospodarowania, zabudowy, wyposażenia i urządzenia terenów oraz koncepcja przebudowy rewitalizowanych 
budynków, dostosowane do środków rekomendowanych na realizację pierwszego niekomercyjnego terenowego 
i pierwszego niekomercyjnego kubaturowego etapu rewitalizacji dawnych ZNZGKW w ramach składanych 
Wniosków. 

 Druga Edycja PFU zostanie opracowana w takim terminie, aby został spełniony warunek formalny to jest 
ogłoszenie przetargu  na wybór Realizatora - Genaralnego Wykonawcę w trybie Zaprojektuj i Wybuduj, w terminie 30 
dni od podpisania umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta oraz Urzędem Marszałkowskim i 
Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji.

 Z analizy ramowych harmonogramów rzeczowo fi nansowych rozpisanych na lata 2019-2023 w układzie 
kwartałowym wynika, iż rozpoczęcie przedmiotowych zadań winno nastąpić na początku 3 kwartału 2019, co 
pozwala na realizację inwestycji z uwzględnieniem specyfi ki pór roku. W przypadku naruszenia terminu rozpoczęcia 
inwestycji harmonogram rzeczowo fi nansowy będzie wymagał aktualizacji, bez przedłużenia okresu realizacji, to 
jest zakończenia prac i robót w nieprzekraczalnym terminu do końca 2023 roku.

 Przy tak skonstruowanym harmonogramie rzeczowo fi nansowym należy się liczyć z możliwością wzrostu 
kosztów inwestycji, z uwagi na fakt, iż szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zakresów prac i robót określone 
zostały na podstawie uśrednionych kosztów datowanych na koniec pierwszego kwartału roku 2018. Oznacza to, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu kosztów prac i robót, których realizacji rozpocznie się w roku 2020. 

  Ostateczną decyzje o tym, które zakresy robót zostaną objęte pierwszym niekomercyjnym terenowym 
etapem rewitalizacji z udziałem środków RPO z wyodrębnieniem zadań i nakładów  oddzielnie dla projektu Nr 
107 i 117, należy podjąć w ścisłej koordynacji z wynikami opracowań studialnych i koncepcyjnych wykonanych dla 
wszystkich wskazanych do docelowej rewitalizacji budynków i pierwszego niekomercyjnego kubaturowego etapu 
rewitalizacji z udziałem środków RPO, będących przedmiotem oddzielnego opracowania.   
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rys 316 - Obszar objęty pierwszym terenowym i kubaturowym etapem rewitalizacji rewitalizacją ZNZGKW, działki 
i fragmenty działek spójne przestrzennie i programowo z kartami projektów Nr 107 i 117, z wstępnym 
wyodrębnienie zasięgów  Obszaru I (CIA) - 0,8022 ha i Obszaru II (BWK) – 2,3707 ha, łącznie powierzchnia 
3,17289 ha, na tle mapy cyfrowej – warstwa działki ewidencyjne.
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Rewitalizacja terenów i obiektów po byłym Zakładzie Naprawczym Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby „Centrum Integracji Aktywnej_CIA” oraz „Bytomskich Warsztatów Kreatywnych_BWK”
CZĘŚĆ B: PODSUMOWANIE

1. Czy planowane efekty są̨ proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania 
nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, etc. (w tym m.in.: dodatkowy efekt projektu, 
wartość́ merytoryczna projektu, efektywność́ wydatków projektu przy zachowaniu wysokiej jakości)? 

Realizacja projektu przyczyni się pośrednio do rozpoczęcia działań o charakterze społeczno–gospodarczym. 
Bez przeprowadzenia niezbędnych robót nie będzie możliwe odniesienie jakichkolwiek korzyści, co potwierdza 
analiza ekonomiczna sporządzona w oparciu o założenia uwzględniające pakiet działań (projektów) o charakterze 
społeczno-gospodarczym (działania spółdzielni socjalnej, projektów pro-zatrudnieniowych oraz projektów 
przeciwdziałającym wykluczeniu). Dla przykładu, w ramach przeprowadzonej analizy zdiagnozowano następujące 
korzyści dla OBSZARU II:

- Korzyść wynikająca ze znalezienia pracy przez bezrobotnych
Dwa projekty miękkie, wiodące w stosunku do realizowanej inwestycji - "Droga do aktywności zawodowej" oraz 
"Bytomscy Transformersi" - poprawią zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 
bez pracy powyżej 30 roku życia. Zjawisko bezrobocia prowadzi do szeregu negatywnych zjawisk zarówno o 
charakterze osobowym jak i społecznym. Długotrwałe bezrobocie wpływa na psychikę człowieka zwiększając 
poczucie wyobcowania, frustracji, zaniżonej samooceny oraz pogorszenia zdrowia fi zycznego będącego 
konsekwencją wyeksploatowania organizmu. Stopa bezrobocia w Bytomiu jest najwyższa na całym śląsku (ponad 
10%). Realizowane projekty pozwolą na podniesienie kwalifi kacji zawodowych u 540 osób. Przyjmując założenie, 
że podniesienie kwalifi kacji pozwoli na podjęcie zatrudnienia w przypadku 10 % osób daje to wartość policzalną 
na poziomie 54 osób. Zestawiając niniejszą wartość ze średnim wynagrodzeniem po korektach w I kwartale 2018 
roku: 3 989 zł otrzymujemy roczny poziom korzyści równy (12 miesięcy * 3 989 zł * 54 osoby) 2 584 872 złotych, 
co w 11 – letnim okresie fazy operacyjnej (10 lat okresu odniesienia minus 4 lata realizacji inwestycji) daje wartość 
15 509 232 złotych (6*2 584 872).

- Korzyść wynikająca z redukcji wykluczenia społecznego
Korzyści wynikające bezpośrednio z redukcji wykluczenia społecznego należą do kategorii których ilościowe oraz 
wartościowe oszacowanie jest trudne . W Bytomiu w dużym natężeniu występują takie negatywne zjawiska jak 
ubóstwo, uzależnienia od alkoholu i innych używek, patologie obyczajowe, wzrost przestępczości. Utrzymywanie 
się takiego stanu rzeczy przez dłuższy okres czasu potęguje te zjawiska, a wraz ze zmianą pokoleniową – 
obserwuje się dziedziczenie negatywnych nawyków i stylu życia. Aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja 
daje szanse na rozwój kapitału ludzkiego poprzez rozwijanie kompetencji społecznych czy budowę więzi 
lokalnych. W przeprowadzonych badaniach niejednokrotnie udowodniono, że umiejętności społeczne są równie 
ważne w podjęciu aktywności zawodowej. W związku z powyższym ponownie zastosowano metodykę opartą na 
średnim wynagrodzeniu w Polsce (3 989 zł - po korektach). Określono że z programu , który realizowany będzie w 
projektowanych budynkach, skorzysta 300 osób. Przyjmując, że kompetencje społeczne pozwolą na znalezienie 
pracy dla 10% korzystających daje to wartość rocznej korzyści: 30 osób *3989 zł * 12 miesięcy = 1 436 040 zł. W 
fazie operacyjnej korzyść ta wyniesie w sumie 8 616 240 zł.

- Korzyść wynikająca z podniesienia kompetencji opiekunów Jeden z programów 
"Opiekuńczy Bytom" zakłada podniesienie kompetencji opiekunów nieformalnych. Jest to niezmiernie istotne 
z punktu widzenia zdrowia osób wymagających opieki - kompetencja osób pełniących pieczę może przyczynić 
się do poprawy stanu zdrowia podopiecznych. Jako podstawę kwantyfi kacji przyjęto scenariusz, w którym dzięki 
zapewnieniu fachowości opiekunów formalnych zrezygnowano z pobytu domu opieki. Średni koszt niniejszego 
pobytu wynosi 2500. Zakładając że dzięki realizacji projektu opiekę nieformalną podejmie 10 % osób (z 250 w 
programie) daje to roczny poziom korzyści: 25 osób * 2 500 zł * 12 miesięcy równy 360 000 zł (4 500 000 zł w 
ciągu 6 lat).

2. Jaki jest stopień́ przygotowania inwestycji do realizacji (gotowość formalno-prawna, w tym posiadane 
zezwolenia na inwestycję , zabezpieczenia smrodków fi nansowych na realizację  inwestycji, przeprowadzenia 
postepowań́ o udzielenie zamówienia publicznego)? 

Nie zidentyfi kowano decyzji/zezwoleń/opinii, których uzyskanie mogłoby stanowić przeszkodę w realizacji projektu. 
Tym niemniej, realizacja projektu będzie wymagała:
- pozwolenie na budowę,
- decyzja zezwalająca na wycinkę drzew,
- uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia obiektów do mediów (wod-kan, wod-kan sanitarny, wod-
kan deszczowy, energetyka, gazownictwo, telekomunikacja),
- decyzja włączenia zjazdów do drogi publicznej,
- ze względu na zabytkowy charakter obiektów - odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych,
- uzgodnienia górnicze,
- uzgodnienia z Dyrekcją PKP.
Wnioskodawca spełnił wszelkie wymagane warunki formalno-prawne. Reszta wymaganych decyzji/zezwoleń/
opinii zostanie pozyskana na etapie realizacji projektu - po opracowaniu projektu budowlanego.

3. Jakie rozwiązania techniczne należy zastosować przy realizacji projektu (elementy inwestycji, technologie, 
parametry techniczne oraz zgodność́ rozwiązań́ z obowiązującymi regulacjami prawnymi)? 

Przeprowadzono pogłębioną analizę techniczną obszaru inwestycji stanowiącą zasadniczą część przedmiotowego 
opracowania AZRI. Analiza wykazała szczególne uwarunkowania techniczne wynikające ze charakteru inwestycji, 
która obejmuje dawny teren poprzemysłowy z nierozpoznanym uzbrojeniem podziemnym, zdewastowanymi 
nawierzchniami, z występującą dużą ilością obiektów inżynierskich przeznaczonych do likwidacji. Takie środowisko 
wymaga szczegółowej koncepcji technologicznej na etapie projektowania. Jednak już dziś wiadomo, że ze względu 
na zabytkowy charakter obiektów konieczne będą odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych. Na 
całym terenie występuje duża ilość samosiejek oraz substandardowego drzewostanu przeznaczonego do wycinki. 
Ogrodzenie terenu od strony północno zachodniej pozostaje w większości bez zmian. Przebudowy wymagają 
główne wjazdy i wejścia na teren ZNZGKW od strony ul. Brzezińskiej i ul. Jana Kochanowskiego. W granicach 
Obszaru I (analiza dla Obszaru I i II w punkcie Analiza techniczna - stan aktualny/ stan projektowany) wskazano 
do wyburzenia obiekt B_19. Pozostałe istniejące obiekty są w różnym stanie technicznym co zostało określone w 
opracowaniach studialno – projektowych, które zawierają również szczegółową odpowiedź na temat szczegółowych 
rozwiązań technicznych, materiałowych i zgodności z obowiązującymi regułami prawnymi. W opracowaniu 
zwrócono uwagę na niekorzystny stan części fundamentowej i przyziemia, dotyczy to w szczególności budynków 
B_14, B_08, B_07. Budynek B_06. Przed rozpoczęciem przebudowy będą wymagały specjalnych zabezpieczeń 
w szczególności ściana północno zachodnia. We wszystkich budynkach w których występuje więźba dachowa 
jej stan techniczny określono jako niezadowalający. We wszystkich budynkach należy liczyć się z koniecznością 
wykonania szeregu prac porządkowych, odkrywek i odkuć, badań mykologicznych i zawilgocenia ścian a także 
potwierdzenia faktycznego stanu technicznego szczególnie części fundamentowych. 

W zakresie projektowanego zagospodarowania, uzbrojenia i wyposażenia terenu:
W ramach prac terenowych przewidziano uzupełnienia lub wymianę nawierzchni, szereg prac porządkowych 
oraz rozbiórkowych związanych z uzbrojeniem terenu. Dla rewitalizowanych budynków przewidziano konieczność 
zapewnienia dróg pożarowych i dojazdów. Występująca na terenie zieleń w miejscach kolizyjnych wymaga wycinki 
lub uporządkowania. Zakłada się przebudowę ogrodzenia w miejscach głównych wjazdów od ul. Brzezińskiej i 
ul. Jana Kochanowskiego. Przewidziano również zagospodarowanie terenu, małą architekturą oraz wykonanie 
oświetlenia terenu.
W zakresie projektowanej zabudowy:
W przebudowywanych budynkach B_16, B_17, B_06, B_07, B_12, B_08, B_14, B_015 przewidziano wykonanie 
prac porządkowych, odkrywek i odkuć, badań oraz potwierdzenia stanu technicznego. Rewitalizację obiektów 
przewidziano z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zachowaniem wszelkich norm budowlanych i 
bezpieczeństwa, jednocześnie z duża starannością dobierając możliwe do zachowania elementy budynku będące 
ważnymi świadkami historii Zakładów. Tam gdzie to możliwe założono wykorzystanie istniejących materiałów, 
również rozbiórkowych. Konieczne jest również użycie nowoczesnych materiałów spełniających współczesne 
normy, nawiązujących jednak do industrialnej stylistyki Zakładów.

PODSUMOWANIE
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zakłady naprawcze zabytkowych górnośląskich kolei wąskotorowych

4. Jak jest prognozowana efektywność́ docierania do użytkowników obszaru rewitalizacji na podstawie 
zdolności projektu do poprawy warunków użytkowania obszaru rewitalizacji?

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców dzielnicy Rozbark, wyrażone w konsultacjach 
społecznych prowadzonych w lipcu 2016 (Raport z procesu partycypacyjnego, Faza Rozbark, Podobszar 
rewitalizacji 12 Rozbark, Bytom, lipiec 2016 http://www.bytomodnowa.pl/uploads/Rozbark.pdf ). W trakcie spotkań 
z mieszkańcami na pytanie, który obiekt wg Pana/Pani ma olbrzymią wartość sentymentalną i może stać się 
elementem przyciągającym do dzielnicy, obok zabudowań po byłej KWK Rozbark, najczęściej wskazywane były 
zabudowania warsztatów kolejowych na ul. Brzezińskiej. 
Ze względu na fakt, że budynki stoją puste od długiego czasu (od roku 2003) oraz ich pierwotną funkcję(warsztatową) 
część mieszkańców obawiała się , ze niemożliwe jest wykorzystanie obiektu na funkcje służące mieszkańcom. 
Jednocześnie mieszkańcy wskazywali możliwość organizacji w budynkach warsztatów muzeum, izby historii 
Rozbarku, miejsca spotkań sąsiedzkich, świetlicy środowiskowej, punktu przyciągającego pasjonatów kolejnictwa 
i architektury poprzemysłowej. Wskazywano również na możliwość wykorzystania terenów przylegających do 
zabudowań warsztatów np. na funkcje sportowe. W związku z dużym sentymentem do obiektu zorganizowana 
została wizja lokalna obiektu, aby sprawdzić jego stan techniczny i potencjał. Obiekt ma ogromny potencjał dla 
rozwoju wielu funkcji w tym: sportu, działań kulturalnych, edukacyjnych, a także ośrodka integracji sąsiedzkiej z racji 
swojej lokalizacji. Kluczowym w kontekście jego ogromnej wartości jest fakt, że w Bytomiu działa Stowarzyszenie 
Kolei Wąskotorowych, które może czerpać z warsztatów możliwości rozwoju swojej oferty. Dodatkowym, ważnym 
elementem jest mural klubu piłkarskiego Polonia Bytom wzdłuż ogrodzenia terenu warsztatów, który wrył się już w 
krajobraz dzielnicy i miasta. Stan techniczny obiektu jest niestety niezadowalający. Ze względu na braki poszycia 
świetlików wewnątrz hali nastąpił rozrost roślinności. Główna konstrukcja budynku nie zagraża natychmiastową 
katastrofą, jednak dalszy brak prac zabezpieczających i remontowych może zmienić stan obecny.
Realizacja projektu, a w konsekwencji przygotowanie infrastruktury dla usług społecznych oraz usług z zakresu 
aktywizacji społeczno-zawodowej pozwoli odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne wyrażone w konsultacjach. 
Uzyskana w ten sposób infrastruktura (przestrzeń w budynkach i dookoła) posłuży za miejsce realizacji szeregu 
prospołecznych, aktywizacyjnych projektów o charakterze miękkim, mających na celu aktywizację społeczno-
zawodową ludności Bytomia, a także jako przestrzeń dla szeregu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. 
Zrewitalizowany obszar stanie się także atrakcyjnym pod względem otoczenia i architektury miejscem 
spotkań i spędzania mieszkańców oraz celem wycieczek turystów spoza Bytomia. Zaangażowanie organizacji 
pozarządowych, które zadeklarowały gotowość realizacji projektów EFS (min. In. Spółdzielnia Fajna) w powstałej 
infrastrukturze oraz organizacji dotychczas obecnych na tym terenie.

5. Czy w oparciu o GPR Bytom 2020+ istnieje skuteczne powiazanie z projektem/projektami fi nansowanymi 
z EFS? 

OBSZAR I
Projekt jest powiązany z projektami EFS w ramach I Wiązki: Śródmieście-Rozbark-KWK Rozbark-"Orzeł Biały", w 
Gminnym Programie Rewitalizacji Bytom 2020+.:
- "Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Aktywne Zatrudnienie". Projekt w ramach działania RPO WLS - 

OSI 7.1.3. – projekt obejmuje uruchomienie warsztatów specjalistycznych z zakresu podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych.

- "Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Promocja zatrudnienia". Projekt w ramach działania RPO 
WLS - OSI 7.1.3. – przedmiotem projektu jest uruchomienie pre-inkubacji indywidualnych działalności 
gospodarczych na terenie Preinkubatora ROZBANA.

- "Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Outplacement 7.4.2". Projekt w ramach działania RPO WSL 
-OSI 7.4.2. – Projekt obejmuje uruchomienie Punktu Outplacement ROZBANA.

- "Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Integracja 9.1.3". Projekt w ramach działania RPO WSL 9.1.3 
Obejmuje aktywną integrację w ramach Centrum Integracji Aktywnej.

- "Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Usługowa 9.2.3". Projekt w ramach działania RPO WSL 9.2.3 - 
OSI. Obejmuje uruchomienie Świetlicy ROZBANA oraz Usług Opiekuńczych ROZBANA w ramach Centrum 

Integracji Aktywnej.
- "Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Rozwojowa 11.1.4". Projekt realizowany w ramach działania 

RPO WSL - OSI 11.1.4 obejmuje powstanie Ośrodka Oświatowego ROZBANA.
Wszystkie wykazane projekty znajdują się w Gminnym Programie Rewitalizacji Bytom 2020+ (Załącznik nr 2: lista 
przedsięwzięć do realizacji).

OBSZAR II:
Projektowana inwestycja wchodzi w skład wiązki projektowej 1 Śródmieście - Rozbark - KWK Rozbark - Orzeł 
Biały. W skład wiązki wchodzą zarówno projekty o charakterze miękkim jak i projekty inwestycyjne. Wszystkie 
projekty wynikają z "Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+". Projekt jest powiązany m.in z następującymi 
projektami Wiązki:
- "Centrum Integracji Aktywnej na start". RPO WSL działanie 9.1.3. Ma na celu wzrost aktywności społecznej 

i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących zdegradowane tereny Śródmieścia Bytomia poprzez 
utworzenie Centrum Integracji Aktywnej. Jest to główny projekt, który zgodnie z zapisami Projektu Rewitalizacji 
będzie korzystał z wytworzonej w ramach wnioskowanego projektu infrastruktury.

- "Bytomscy Transformersi - strażnicy kapitału społecznego (projekty I, II, III i IV)" - RPO WSL działanie 9.1.3. 
Obejmuje aktywizację środowisk wykluczonych w życiu społecznym i gospodarczym wraz z dzianiami z 
zakresu aktywizacji zawodowej. Wszystkie projekty realizują cele 1.3 i 2.1 Programu Rewitalizacji.

- "Droga do aktywności zawodowej". RPO WSL działanie 7.1.3 - poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową osób powyżej 30 
roku życia. Obydwa programy realizują cele 1.3 Programu Rewitalizacji.

- "Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych". 
RPO WSL działanie 9.2.3. Ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Bytomiu 
na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych poprzez utworzenie Bytomskiego Centrum 
Wsparcia Opiekunów Nieformalnych". Obydwa projekty realizują cele 1.3 i 2.1 Programu Rewitalizacji.

Wszystkie wymienione powyżej projekty (zarówno te o charakterze inwestycyjnym, jak i miękkim) mają na celu 
podniesienie dostępności wysokiej jakości usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie zdolności do 
zatrudnienia oraz wzrost kapitału społecznego miasta Bytom. Zakładają one szereg działań aktywizacyjnych 
w zakresie aktywnego włączenia, rynku pracy, edukacji i zapobiegania wykluczeniom. Wytworzona w ramach 
projektu infrastruktura posłuży jako baza i miejsce realizacji wspomnianych powyżej działań. Pozwoli nie tylko 
na skuteczną walkę ze zdiagnozowanymi problemami społecznymi (bezrobocie, ubóstwo, ogólne poczucie 
braku perspektyw i minionej świetności całej okolicy), ale także - poprzez przywrócenie obiektom świetności 
architektonicznej i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do odpoczynku, spotkań – przyniesie impuls rozwojowy 
aktywności gospodarczej oraz turystyki. Wszystkie planowane w ramach wykazanych projektów programy i 
przedsięwzięcia stanowią spójna, kompatybilną całość - co pozwoli na osiągnięcie efektu synergii i zwielokrotnienie 
pozytywnego oddziaływania Projektu na cały obszar rewitalizacji, a nawet całe miasto.

6. Czy projekt wpływa na poprawę bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej? 

Projekt w całości wpisuje się w tematykę podziałania 10.3 i 10.2, których celem jest tworzenie infrastruktury 
na potrzeby działań zmierzających do tworzenia nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz 
zapewnienia lepszego dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 
Dzięki projektowanym działaniom możliwa będzie poprawa dostępu społeczności lokalnej (i nie tylko) do usług 
społecznych, co w dalszej perspektywie przyczyni się do zniwelowania negatywnych zjawisk społecznych 
stanowiących znaczący problem Bytomia tj. ubóstwa, alkoholizmu, patologii itp. Planowane do realizacji projekty 
EFS w zakresie aktywizacji zawodowej, czy też włączenia społecznego pomogą minimalizować opisane problemy, 
a tym samym podniosą poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Projektodawca zaplanował bezpośrednie 
powiązanie zrewitalizowanej infrastruktury w ramach projektu RPO z działaniami aktywizacji społecznej w ramach 
projektów EFS. Planowane do realizacji w projektowanej infrastrukturze programy stanowią więc bezpośrednią 
odpowiedź na zdiagnozowane niedobory, w tym niedostateczny poziom bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
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7. Czy projekt ma istotne znaczenie dla procesu rewitalizacji?

Realizacja projektu jest kluczowa dla procesu rewitalizacji. Zagospodarowanie przestrzeni po byłych warsztatów 
naprawczych kolei wąskotorowej w dzielnicy Rozbark pozwoli wygenerować nowy impuls rozwojowy dla dzielnicy i 
całego miasta. Całość inwestycji przyczyni się do przystosowania kompleksu budynków do pełnienia nowych funkcji 
społecznych (funkcje aktywizujące osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem). Projekt znajduje się na liście 
projektów kluczowych Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+, przyjętego uchwałą nr XXXVIII/487/17 z 
dnia 27 lutego 2017 r. Projekt jest odpowiedzią na kluczowe problemy miasta, takie jak:
- Ponadprzeciętny poziom koncentracji osób bezrobotnych,
- Niska skłonność osób pozostających bez pracy do zmiany profi lu zawodowego i podniesienia aktywności na 

rynku pracy,
- niewystarczające działania instytucji publicznych w zakresie reintegracji zawodowej,
- trwałość i dziedziczenie postaw bierności zawodowej,
- pogłębiający się problem bezrobocia wśród osób młodych,
- duży odsetek osób bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku mobilnym.
- Wysoka koncentracja problemów społecznych związanych z bezrobociem i ubóstwem oraz kumulacja 

benefi cjentów pomocy społecznej z obszaru:
o ważący wpływ obszaru na skalę wydatków z pomocy społecznej w mieści,
o roszczeniowe postawy mieszkańców uzależnionych od pomocy społecznej,
o dziedziczenie postaw roszczeniowych,

- niedostosowanie oferty rynku pracy do kompetencji i aktywności osób z grup problemowych.
- Wysoki poziom przestępczości, obniżający poczucie bezpieczeństwa mieszkańców:

o niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo publiczne,
o znaczna koncentracja grup problemowych, będących środowiskiem sprzyjającym występowaniu 

zjawisk przestępczych,
o występowanie nieuporządkowanych i niezagospodarowanych przestrzeni i obiektów, będących 

miejscem występowania zjawisk przestępczych,
o występujące zjawiska zakłócające porządek publiczny – rozboje, bójki, aktywność pseudokibiców.

- Niskie zainteresowanie części mieszkańców sprawami i polityką lokalną:
o zmiana modelu rodziny oraz poświęcenie się pracy zawodowej,
o tłumaczenie bierności społecznej brakiem czasu,
o niewystarczająca oferta usług, sprzyjająca łączeniu działalności społecznej, życia zawodowego i 

rodzinnego,
o niewystarczające kanały informacyjne dot. Potrzeb oraz możliwości wsparcia i włączenia się w 

działalność społeczną,
o niedostosowanie oferty sektora pozarządowego do zainteresowań i oczekiwań mieszkańców 
o niskie umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców.

- Występowanie niezagospodarowanych, zdewastowanych obiektów i terenów zabytkowych,
- Zaawansowany wiek i niski standard zabudowy mieszkaniowej.
- Uciążliwości obniżające jakość życia i znaczne obciążenia środowiskowe:

o wysoka gęstość zaludnienia i zabudowy,
o ścisła zabudowa Centrum,
o występowanie terenów i obiektów obniżających jakość przestrzeni,
o emisja zanieczyszczeń do powietrza zarówno z obiektów mieszkalnych, jak i wynikająca ze znacznego 

obciążenia transportowego,
o uciążliwości generowane przez hałas,
o ograniczenia możliwości i kapitałochłonność przekształceń na obszarze,
o niewystarczająca liczba terenów rekreacyjnych aktywizujących mieszkańców.
o duży odsetek terenów poprzemysłowych,
o zmiany na rynku pracy oraz proces transformacji gospodarki miasta,
o niewystarczające przygotowanie terenów do realizacji funkcji gospodarczych, społecznych i 

rekreacyjnych.
- Niedostosowanie oferty podmiotów oraz mikro fi rm handlowych i usługowych do potrzeb mieszkańców:

o znaczna grupa mieszkańców wymagająca działań aktywizujących, nie korzystająca z dostępnej oferty,
o niedostosowanie oferty do potrzeb przedsiębiorców i mieszkańców,
o niska atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania dla ludzi aktywnych i młodych.
o Niewystarczające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości,
o ograniczone możliwości terenowe wynikające z gęstości zabudowy w zakresie lokalizacji nowych 

inwestycji,
o niski poziom poczucia bezpieczeństwa,
o znaczna grupa mieszkańców wymagająca działań aktywizujących.

Zrewitalizowana przestrzeń pozwoli na realizację wielu projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez organizacje pozarządowych i gminę Bytom.

8. Czy projekt zakłada kompleksowość́ działań́ rewitalizacyjnych?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się częściowo w wyżej opisanych punktach, a w szczególności 
w punktach 5, 6 i 7. W tym miejscu należy jednak wspomnieć o zaangażowaniu społeczności lokalnej w 
przygotowanie kompleksowej formuły rewitalizacji przedmiotowego obszaru. Realizacja projektów w bezpośredni 
sposób odpowiada na zapotrzebowanie społeczne wyrażone w konsultacjach, które odbyły się w lipcu 2016 
roku. Uzyskana w ten sposób wiedza o oczekiwaniach społecznych pozwoliła na stworzenie spójnej koncepcji 
projektu. Przygotowana infrastruktura (przestrzeń w budynkach i dookoła) posłuży za miejsce realizacji szeregu 
prospołecznych, aktywizacyjnych projektów o charakterze miękkim, mających na celu aktywizację społeczno-
zawodową mieszkańców miasta, posłuży również jako przestrzeń dla szeregu przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym. Zrewitalizowany obszar stanie się także atrakcyjnym pod względem otoczenia i architektury miejscem 
spotkań mieszkańców oraz celem wycieczek turystów spoza Bytomia. 

9. Czy projekt przeciwdziała negatywnym zjawiskom społecznym?

Projekt w całości wpisuje się w tematykę podziałania 10.3 i 10.2, których celem jest tworzenie infrastruktury na 
potrzeby działań zmierzających do tworzenia nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz zapewnienia 
lepszego dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Dzięki projektowanym 
działaniom możliwa będzie poprawa dostępu społeczności lokalnej (i nie tylko) do usług społecznych, co w 
dalszej perspektywie przyczyni się do zniwelowania negatywnych zjawisk społecznych stanowiących znaczący 
problem Bytomia tj. ubóstwa, alkoholizmu, wykluczenia, itp. Planowane do realizacji projekty EFS w zakresie 
aktywizacji zawodowej, czy też włączenia społecznego pomogą minimalizować opisane problemy, a tym samym 
podniosą poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Projektodawca zaplanował bezpośrednie powiązanie 
zrewitalizowanej infrastruktury w ramach projektu RPO z działaniami aktywizacji społecznej w ramach projektów 
EFS. Planowane do realizacji w projektowanej infrastrukturze programy stanowią więc bezpośrednią odpowiedź 
na zdiagnozowane niedobory miasta.

10. Jaki Jest preferowany model zarządzania obiektem ?

W ramach projektu powstanie Centrum Integracji Aktywnej – placówka zarządzana przez operatora wyznaczonego/
wybranego przez Gminę Bytom w celu zarządzania obiektem, realizacji zadań Centrum i koordynacji zadań 
realizowanych przez organizacje pozarządowe skupione w i wokół Centrum Integracji Aktywnej. Poniżej 
proponowany Regulamin „Centrum Integracji Aktywnej” 
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Regulamin Centrum Integracji Aktywnej „Wąskim Torem”

§ 1 Defi nicje
1. Regulamin – oznacza bieżący dokument oraz inne podobne związane z konkretnym wydarzeniem i 

stanowiące integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami. 
2. CIA – Centrum Integracji Aktywnej „Wąskim Torem”, które jest publiczną  placówką edukacyjno-aktywizacyjną. 
3. Operator – osoba lub jednostka odpowiedzialna za zarządzanie CIA oraz realizację programu. 
4. Projekty – różne programy realizowane w ramach działalności prowadzonej przez CIA, w tym warsztaty, 

szkolenia lub inne działania o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym. warsztaty, szkolenia oraz inne 
wydarzenia kulturowe. 

5. Organizator - osoba lub podmiot zewnętrzny korzystający z pomieszczenia w CIA lub realizujący na zlecenie 
Operatora program CIA. 

6. Uczestnik - osoba biorąca udział w Projektach. 
7. umowa – umowa dotycząca realizacji określonego Projektu, warsztatów lub innego szkolenia, zawierana 

pomiędzy Organizatorem na czas trwania danego wydarzenia.   

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Program CIA opiera się  na tworzeniu przestrzeni dla rozwoju kapitału społecznego oraz intelektualnego 

w obszarze edukacji, kompetencji miękkich, kwalifi kacji zawodowych, rzemiosła, designu, kultury i sztuki. 
Celem CIA jest również  zapewnienie wsparcia edukacyjnego, zawodowego oraz promocyjnego uczestnikom 
projektów realizowanych na terenie CIA 

2. Działalność  CIA obejmuje obszar województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bytom. 
3. Siedziba CIA mieści się w Bytomiu przy ul. Brzezińskiej 27. Właścicielem CIA jest Urząd Miasta Bytom, 

natomiast Operatorem, odpowiedzialnym za zarządzanie nim i realizację programu, jest podmiot wskazany 
przez Gminę Bytom. 

4. CIA prowadzi działalność  w ciągu całego roku kalendarzowego, realizując w ramach swej działalności różne 
Projekty. 

5. Uczestnictwo w Projektach realizowanych w ramach zadań  programowych CIA jest nieodpłatne, chyba  że 
postanowienia odrębnego regulaminu, w związku z Projektem lub wydarzeniami dodatkowymi realizowanymi 
poza programem podstawowym, stanowią inaczej. 

6. CIA umożliwia udostępnianie pomieszczeń dla Projektów, realizowanych przez Organizatorów, wpisujących 
się w strategię realizowaną przez CIA  na zasadach określonych w ramach odrębnej umowy. W razie 
wykorzystania przez Organizatora własnego sprzętu w ramach programu realizowanego w CIA, Operator 
nie ponosi odpowiedzialności za jego użyteczność i działanie. 

7.  Zgłoszenie udziału w określonym Projekcie, realizowanym przez Operatora w ramach działalności CIA 
lub Projektów Organizatorów, do których rekrutacja prowadzona jest na stronie internetowej CIA, jest 
równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu, który stanowi część  integralną  umowy, w przypadku 
konieczności jej zawierania. 

§ 3 Obowiązki Operatora
1. Operator przygotowuje program Projektów realizowanych w CIZ. Operator zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w tych programach. Jeżeli wymaga tego charakter Projektu, Operator przygotowuje 
regulamin dodatkowy, który stanowi część integralną danej umowy dotyczącej realizacji określonego 
Projektu. 

2. Operator odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz dostępnych w nim sprzętów, o ile stanowią  
jego własność  lub zostały oddane pod jego opiekę, zobowiązuje się  do naprawienia własnych sprzętów 
działających nieprawidłowo oraz dba o zachowanie czystości używanych pomieszczeń. Operator posiada 
personel do obsługi technicznej sprzętu dostępnego w CIZ.  

3. Operator zobowiązuje się do ochrony obiektu przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 4. Operator nie pokrywa 
kosztów dojazdu uczestników na warsztaty, szkolenia i pozostałe wydarzenia, nie zapewnia materiałów 
szkoleniowych ani wyżywienia w czasie zajęć chyba, że jest do tego zobowiązany na mocy innej umowy.   

§ 4 Obowiązki Organizatora
1. 1. Organizator zobowiązuje się  do zorganizowania i przeprowadzenia Projektów zgodnie z ustalonym przez 

CIA programem oraz regulaminem, a także do dbania o wysoką jakość realizowanych wydarzeń.   
2. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, warsztatowe lub informacyjne podczas realizowanego 

Projektu. Na materiałach szkoleniowych powinno znajdować się logo CIA „Wąskim Torem”. Odbiór 
materiałów szkoleniowych każdy z Uczestników poświadcza własnoręcznym podpisem na stosownej liście 
lub w protokole. 

3. Organizator zapewnia zaplecze techniczne (meble, sprzęt multimedialny) i kadrowe niezbędne do realizacji 
Projektu, chyba że co innego wynika z umowy. 

4. Organizator zobowiązuje się  do rekrutacji Uczestników w realizowanych przez siebie Projektach, chyba  że 
co innego wynika z umowy. 

5. Jeżeli Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie Projektów, to zobowiązany jest do 
aktualizacji stosownych postanowień programu i do poinformowania Uczestników o tych zmianach poprzez 
stosowny zapis na stronie internetowej CIA lub w inny przyjęty w ramach Projektu sposób. 

6. Organizator wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku, nazwy lub imienia i nazwiska w przypadku 
osób, w ramach działań promocyjnych CIA, Operatora i jego Partnerów. 

7. Organizator może określić własny regulamin uczestnictwa w danym Projekcie, jednakże musi on pozostawać 
w zgodzie z działalnością CIA oraz niniejszym regulaminem. 

§ 5 Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na: 

a. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji, 
sprawozdawczości, informacji, promocji Projektów, CIA, Operatora, Organizatorów. 

b. b) udostępniania swojego wizerunku na potrzeby promocji, upowszechnienia, reklamy Projektu, CIA, 
Operatora, Organizatorów. 

c. W przypadku zapisów pkt. a i b niniejszego § jeśli w projekcie biorą udział Uczestnicy nieletni, opiekun 
lub opiekunowie prawni zobowiązani są podpisania niezbędnych oświadczeń przedłożonych przez 
Operatora lub Organizatora. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a. aktywnego korzystania z wybranych Projektów, 
b. bezwzględnego podpisywania list obecności i wypełniania dokumentacji projektowej m.in. ankiet 

ewaluacyjnych, kart usługi doradczej i poradnictwa, uczestnictwa w wywiadach ewaluacyjnych, itp. 
c. informowania pracowników biura CIA o zmianie danych teleadresowych zawartych w dokumencie 

aplikacyjnym. 
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja może nastąpić najpóźniej do 7 dni 

przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest poprzez powiadomienie Organizatorów 
pocztą  elektroniczną lub telefonicznie pod nr. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego pisma/
e-maila. 

4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać przepisów BHP oraz PPOŻ. 

§ 6 Warunki korzystania z sal CIA
1. CIA udostępnia sale warsztatowe, szkoleniowe i wystawiennicze, zlokalizowane w budynku przy ul. 

Brzezińskiej 27, wraz z dostępnym w nich sprzętem.   
2. Korzystanie z sal CIA jest możliwe tylko wtedy, gdy działania prowadzone podczas korzystania z sal wpisują 

się w strategię działań CIA i nie są sprzeczne lub nie odbywają się w tym samym czasie, co Projekty 
realizowane przez CIA. 

3. Warunki współpracy za udostępnienie sal ustalane są  indywidualnie z Operatorem, na podstawie stosownej 
pisemnej umowy. 

4. Korzystanie z sal szkoleniowych jest możliwe przez 7 dni w tygodniu 24-godziny na dobę, aby dokonać 
rezerwacji sali należy, skontaktować się z Operatorem drogą  mailową  (biuro@waskimtorem.pl) i postępować 
zgodnie z otrzymanymi droga mailową wytycznymi.   
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5. Gwarancją utrzymania rezerwacji jest potwierdzenie na 5 dni przed planowanym działaniem. 
6. Korzystanie przez Partnera podczas wynajmowania sal z własnego cateringu lub serwisu kawowego jest 

możliwe tylko w sali, z której Partner korzysta. Korzystanie z własnego cateringu czy serwisu kawowego 
poza salą (np. w holu czy w odrębnej sali) musi być każdorazowo ustalane z biurem CIA. 

7. Sala otwierana jest najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem Projektu. Ewentualne wcześniejsze 
przygotowanie sali jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu tego z Operatorem. 

8. Partner ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody osobowe oraz rzeczowe powstałe z jego winy w 
wynajmowanej sali i zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń  sali powstałych w wyniku 
niewłaściwego jej użytkowania, ponadto odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników i prawidłowe 
użytkowanie udostępnionych przez Operatora sprzętów, z uwzględnieniem zasad BHP. 

§ 7 Warunki korzystania z Pracowni projektowej
1. Pracownia projektowa wyposażona jest w sprzęty, które mogą  być wykorzystywane podczas prowadzenia 

zajęć. 
2. Z pracowni projektowej mogą korzystać Organizatorzy i Uczestnicy Projektów realizowanych w CIA. 
3. Korzystanie z pracowni przez inne osoby jest możliwe wyłącznie za zgodą Operatora.
4. W przypadku pracowni komputerowej istnieją ogólnodostępne konta, z których można korzystać z każdego 

stanowiska, po otrzymaniu od Operatora hasła dostępu.   
5. Jedynym dostępnym miejscem zapisu na dysku twardym jest folder Wspólne (c:\Wspólne) oraz katalogi 

należące do profi lu użytkownika Uczestnik#.   
6. Administracją sieci zajmuje się personel techniczny. 
7. Na komputerach będących wyposażeniem Sali projektowej CIA nie wolno odtwarzać ani przechowywać 

żadnych dokumentów czy programów zawierających treści sprzeczne z prawem i normami etycznymi. 
8. Zabrania się  wszelkich form zachowań, które mogą  prowadzić  do uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego 

działania oprogramowania, w szczególności: przepełniania dysku plikami kopiowanymi z Internetu i nośników 
zewnętrznych oraz korzystania z oprogramowania mającego na celu utrudnienie pracy w systemie sieciowym 
oraz naruszenie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń systemu sieciowego. 

9. Zabrania się  instalowania na dyskach komputerów w pracowni oprogramowania, na które CIA nie posiada 
wymaganej licencji. 

10. Próby włamania do sieci lokalnej, jak i zdalnego systemu sieciowego, będą traktowane jako poważne 
naruszenie Regulaminu, zagrożone w ostateczności karą wydalenia z Projektu. 

11. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu należy poinformować o wszelkich uszkodzeniach i 
zauważonych nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i oprogramowania. 

12. W razie wypadku zagrażającego  życiu lub zdrowiu należy natychmiast odłączyć  zasilanie, udzielić  pierwszej 
pomocy i zorganizować pomoc lekarską. O zdarzeniu musi być powiadomiony Operator. 

13. Uczestnicy i Organizatorzy obowiązani są każdorazowo do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. 

§ 7 Zasady zgłaszania skarg i wniosków oraz rozpatrywania reklamacji
1. 1. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie biura CIA od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 

lub pisemnie (drogą mailową lub pocztą tradycyjną). W dokumencie należy wówczas zamieścić datę przyjęcia 
skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego zgłaszającego oraz 
zwięzły opis treści skargi lub wniosku. 

2. 2. Skargi lub wnioski bez imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych petenta pozostawia się bez 
rozpatrywania chyba, że treść skargi i wniosku zawiera dane poddające się weryfi kacji. 

3. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący. 
4. Skargi lub wnioski wysłane na adres e-mail: biuro@waskimtorem.pl zostaną  potwierdzone automatycznie 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 
5. Administracja CIA  -  lub osoba przez nią  upoważniona  -  udziela odpowiedzi na skargę  lub wniosek w 

formie pisemnej, wysyłając odpowiedź  drogą  elektroniczną  lub listem poleconym na adres wskazany w 
zgłoszeniu reklamacyjnym. 

6. Rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia jej wpływu do siedziby biura bądź na adres e-mail: biuro@waskimtorem.pl. 
7. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w terminie jednego miesiąca nie będzie możliwe, administracja CIA 

poinformuje osobę składającą skargę lub wniosek - w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu reklamacji - 
o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w regulaminowym terminie, podając jednocześnie przyczynę zwłoki 
oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może być  dłuższy niż  2 miesiące od dnia 
wpływu reklamacji. 

§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik i Organizator poprzez przystąpienie do udziału w Projekcie wyraża zgodę  na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Operatora na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych w 
celach opisanych w niniejszym regulaminie. 

2. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu 
w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia  żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. 

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany programu realizowanego przez CIA. 
2. Operator i Organizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.   
3. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Administracja CIA i do niej należy 

składać  wszelkie uwagi i wnioski.   
4. CIA zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
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ZGH Orzeł Biały w aspekcie ochrony powierzchni” Zakład Projektowania i 
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górniczych ZGH Orzeł Biały w aspekcie ochrony powierzchni” Zakład 
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wygenerowany z chmury punktów, opracowanie własne, s.52
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strony Budynku nr 05a; widok wygenerowany z chmury punktów, opracowanie 
własne, s.53
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Budynku nr 05a; widok wygenerowany z chmury punktów, opracowanie własne, 
s.53
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obszaru ZNZGKW, widok od strony pd.-zach., opracowanie własne, s.54
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własne, s.54

Rys. 87 - Ulica Brzezińska - wnętrze urbanistyczne, Budynek Nr 03 w południowej granicy 
obszaru ZNZGKW, widok od strony pd.-wsch., opracowanie własne, s.55

Rys. 88 - Ulica Brzezińska - wnętrze urbanistyczne, Budynek Nr 14 wraz z murem w 
południowej granicy obszaru ZNZGKW; widok od strony pd.-wsch., opracowanie 
własne, s.55

Rys. 89 - Ulica Brzezińska - wnętrze urbanistyczne, rejon skrzyżowania z ul. Jana 
Kochanowskiego; widok od strony zachodniej, opracowanie własne, s.55

Rys. 90 - Skrzyżowanie ulic Brzezińskiej i Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne; 
widok od strony pd.-zach., opracowanie własne, s.55

Rys. 91 - Obszar ZNZGKW, wnętrze urbanistyczne ul. Jana Kochanowskiego część 
południowa, wraz ze schematem ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych, 
opracowanie własne, s.56

Rys. 92 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, rejon skrzyżowania                                
z ul. Brzezińską; widok od strony pd. -zach., opracowanie własne, s.56

Rys. 93 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, Budynek ZNZGKW                    
nr 16 i 17 w zachodniej granicy obszaru; widok od strony zachodniej, opracowanie 
własne, s.56 

Rys. 94 -  Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, Budynek ZNZGKW                
nr 16 i 17 w zachodniej granicy obszaru; widok od strony pn.-zach., opracowanie 
własne, s.56

Rys. 95 -  Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, rejon skrzyżowania                 
z ul. Brzezińską; widok od strony południowej, opracowanie własne, s.57

Rys. 96 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, Budynek ZNZGKW nr 
16 i 17 w zachodniej granicy obszaru; widok od strony pd.-zach., opracowanie 
własne, s.57

Rys. 97 - Skrzyżowanie ulic Jana Kochanowskiego i Marii Konopnickiej - wnętrze 
urbanistyczne 1, mur w zachodniej granicy obszaru, widok od strony zachodniej, 
opracowanie własne, s.57

Rys. 98 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 1, pn.-zach. granica 
obszaru, widok od strony pd.-zach., opracowanie własne, s.57

Rys. 99 - Obszar ZNZGKW, wnętrze urbanistyczne ul. Jana Kochanowskiego część 
północna, wraz ze schematem ośmiu stref przestrzenno - funkcjonalnych, 
opracowanie własne, s.58

Rys. 100 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, mur w pn.-zach. granicy 
obszaru, widok od strony pd.-zach., opracowanie własne, s.58 

Rys. 101 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica 
obszaru, widok od strony pn.-zach., opracowanie własne, s.58

Rys. 102 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica 
obszaru, widok od strony pd.-zach., opracowanie własne, s.58

Rys. 103 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, mur w pd.-zach. granicy 
obszaru, widok od strony pd.-zach., opracowanie własne, s.59

Rys. 104 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica 
obszaru, widok od strony pd.-zach., opracowanie własne, s.59

Rys. 105 - Rejon skrzyżowania ul. Jana Kochanowskiego z łącznikiem do Al. Jana Pawła II 
- wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica obszaru, widok od strony zachodniej., 
opracowanie własne, s.59

Rys. 106 - Ulica Jana Kochanowskiego - wnętrze urbanistyczne 2, pn.-zach. granica 
obszaru, widok od strony północnej, opracowanie własne, s.59

Rys. 107 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno-
wysokościowo-uzbrojeniowa w skali 1:500 nieaktualizowana (pomniejszenie), 
wraz z wkartowanymi zinwentaryzowanymi drzewami, opracowanie własne, s.60

Rys. 108 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, 
wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500 nieaktualizowana (pomniejszenie),                 
z wkartowanymi rzędnymi wysokościowymi terenu na siatce 20x20m, 
pozyskanymi z chmury punktów, opracowanie własne, s.61

Rys. 109 - Obszar ZNZGKW - fragment, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, 
wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500, opracowanie własne, s.62

Rys. 110 - Obszar ZNZGKW - fragment, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, 
wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500, z wkartowanymi rzędnymi 

wysokościowymi terenu na siatce 20x20m, pozyskanymi z chmury punktów, 
opracowanie własne, s.62

Rys. 111 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, 
wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500 nieaktualizowana (pomniejszenie),              
z georeferencyjną warstwą rastrową – mapą historyczną zakładów ZNKW z roku 
1942, mapa archiwalna, opracowanie własne, s.63

Rys. 112 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, 
wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500 nieaktualizowana (pomniejszenie),                
z georeferencyjną warstwą rastrową – mapą historyczną zakładów ZNKW z roku 
1968, mapa archiwalna, opracowanie własne, s.64

Rys. 113 – Dron DJI Phantom 4, s.65
Rys. 114 – Ortofotomapa, opracowanie własne, s.65
Rys. 115 – Strona 1 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report, s.65
Rys. 116 – Strona 2 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report, s.66
Rys. 117 – Strona 3 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report, s.66  
Rys. 118 – Strona 4 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report, s.67  
Rys. 119 – Strona 5 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report, s.67  
Rys. 120 – Strona 6 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report, s.68  
Rys. 121 – Strona 7 Raportu Jakości Skaningu 3D- Quality Report, s.68 
Rys. 122 – Szkic rozmieszczenia stanowisk skanera laserowego pomiar na zewnątrz 

Budynków, s.69
Rys. 123 - Średni błąd kalibracji chmury punktów: 3,1, s.69
Rys. 124 - Średni błąd kalibracji chmury punktów: 5,2, s.69
Rys. 125 - Skaner 3d, opracowanie własne, s.69
Rys. 126 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, numeryczny model terenu pozyskany               

z chmury punktów, opracowanie własne, s.70
Rys. 127 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, numeryczny model terenu pozyskany z 

chmury punktów,  w postaci trójkątów, opracowanie własne, s.71
Rys. 128 – Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony płn.-wsch. 

na główną oś założenia zakładów; widok wygenerowany z chmury punktów, 
opracowanie własne, s.72

Rys. 129 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pn.-wsch. na 
Budowlę nr 18 (komin); widok wygenerowany z chmury punktów, opracowanie 
własne, s.72

Rys. 130 -  Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony północnej na 
przestrzeń pomiędzy Budynkami nr 05a, 03; widok wygenerowany z chmury 
punktów, opracowanie własne, s.73

Rys. 131 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pn.-wsch. na 
południowy fragment głównej osi założenia zakładów, opracowanie własne, s.73

Rys. 132 - Wnętrze urbanistyczne ZNZGKW, widok z lotu ptaka od strony pd.-zach. Na 
przestrzeń pomiędzy Budynkami Nr 05a, 03, 15, 14, 08; widok wygenerowany               
z chmury punktów, opracowanie własne, s.73

Rys. 133 - Zieleń w sąsiedztwie Budynków nr 16, 06 oraz schronu C,  widok na klon 
pospolity w otoczeniu topoli kanadyjskich, opracowanie własne, s.74

Rys. 134 - Obszar ZNZGKW wraz z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza sytuacyjno, 
wysokościowo, uzbrojeniowa w skali 1:500 nieaktualizowana (pomniejszenie),                  
z inwentaryzacją dendrologiczną, na tle ortofotomapy, opracowanie własne, s.74

Rys. 135 - Zieleń w sąsiedztwie Budynku nr 5e, widok na topolę kanadyjską z licznie 
występującą jemiołą, opracowanie własne, s.77

Rys. 136 - Zieleń w sąsiedztwie Budynków nr 16, 06 oraz schronu C, widok na robinię 
akacjową w złym stanie wskazaną do usunięcia, opracowanie własne, s.77

Rys. 137 - ZNKW kalendarium wydarzeń, opracowanie własne, s.78
Rys. 138 - ZNKW  plan rozbudowy warsztatów Rossberg z roku 1910, materiał archiwalny, 

s.81
Rys. 139 - ZNKW,  plan zakładu sprzed II WŚ, schemat infrastruktury technicznej - sieci 

sprężonego powietrza, materiał archiwalny, s.82
Rys. 140 - ZNKW,  plan zakładu z roku 1941 po rozbudowie, schemat infrastruktury 

technicznej - sieci sprężonego powietrza, materiał archiwalny, s.83
Rys. 141 - ZNKW,  projekt budynku administracyjnego z roku 1897 , Budynek Nr 08, 

materiał archiwalny, s.84
Rys. 142 - ZNKW,  projekt budynku magazynowego z szopą z roku 1897 , Budynki Nr 06               

i 07, materiał archiwalny, s.85
Rys. 143 - Wagon kryty przy magazynie, zdjęcie archiwalne z 5 października 1985r, 

K.Soida, s.86
Rys. 144 - ZNKW, narożnik Budynku nr 05 z bocznicami, widok od strony płn.-wsch., 

zdjęcie archiwalne z października 1985r, K.Soida, s.86
Rys. 145 - Wagon kryty i osobowy przy magazynie, widoczny komin kotłowni, zdjęcie 

archiwalne z sierpnia 1982r, K.Soida, s.86
Rys. 146 - Wagon węglarka i platforma przy magazynie, zdjęcie archiwalne z 5 

października 1985r, K.Soida, s.86
Rys. 147 - ZNKW, widok na schron A i północną elewację Budynku nr 05d, widok od strony 

płn.-wsch., zdjęcie archiwalne z 5 października 1985r, K.Soida, s.87
Rys. 148 - Przsuwnica w Budynku nr 05a, widok na narożnik płd.-zach., zdjęcie archiwalne 

z 1982r, K.Soida, s.87
Rys. 149 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05a, widok przesuwnicy i ściany północnej, zdjęcie 

archiwalne z 5 października 1985r, K.Soida, s.87
Rys. 150 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05a, widok na narożnik płd.-zach., zdjęcie 

archiwalne z 5 października 1985r, K.Soida, s.87
Rys. 151 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05d, widok ściany północnej, zdjęcie archiwalne z 

22 czerwca 2002r, K.Soida, s.88
Rys. 152 - ZNKW, wnętrze Budynku Nr 05a, widok na przesuwnicę na tle ściany 

wschodniej, zdjęcie archiwalne z 2003r, B.Koszowski, s.88
Rys. 153 - ZNKW, wnętrze podnośników kolumnowych w Budynku nr 05a, zdjęcie 

archiwalne z maja 2002r, B.Koszowski. s.88
Rys. 154 - ZNKW, widok na przęsło z suwnicą we wnętrzu Budynku nr 05d, zdjęcie 

archiwalne z maja 2002r, B.Koszowski, s.89
Rys. 155 - ZNKW, wnętrze Budynku nr 05d, widok ściany południowej, zdjęcie archiwalne 

z maja 2002r, s.89
Rys. 156 - ZNKW, widok na przęsło z suwnicą oraz ścianę północną we wnętrzu Budynku 

nr 05d, zdjęcie archiwalne z maja 2002r, Kufa, s.89
Rys. 157 - ZNKW, wnętrze Budynku Nr 05a, widok narożnika pd.-wsch., zdjęcie archiwalne 

z 7 listopad 2009r, K. Granda, s.89
Rys. 158 - Obszar ZNZGKW część południowa, Schron A, na tle schematu 

zagospodarowania terenu, opracowanie własne, s.90
Rys. 159 - Schron A, widok części nadziemnej od strony północnej, opracowanie własne, 

s.90
Rys. 160 - Obszar ZNZGKW, Schron A, inwentaryzacja obiektu, opracowanie własne, s.90
Rys. 161 - Schron A, wnętrze części podziemnej; widok od strony północnej opracowanie 

własne, s.90
Rys. 162 - Schron A, widok części nadziemnej i wejścia od strony południowej, 

opracowanie własne, s.91
Rys. 163 - Schron A, widok wejścia do części podziemnej od strony północnej, 

opracowanie własne, s.91
Rys. 164 - Schron A, opracowanie własne, s.91
Rys. 165 - Schron A, widok części naziemnej z kominkami wentylacyjnymi od strony 

wschodniej, opracowanie własne, s.91
Rys. 166 - Obszar ZNZGKW część południowa, Schron B, na tle schematu 

zagospodarowania terenu, opracowanie własne, s.92
Rys. 167 - Schron B, widok zasypanego częściowo wejścia od części wschodniej, 

opracowanie własne, s.92
Rys. 168 - Obszar ZNZGKW, Schron B, inwentaryzacja obiektu, opracowanie własne, s.92
Rys. 169 - Schron B, widok zachodniej, podziemnej części ceglanej, opracowanie własne, 

s.93
Rys. 170 - Schron B, widok części podziemnej betonowej od strony wschodniej, 

opracowanie własne, s.93
Rys. 171 - Schron B, widok zachowanych napisów we wnętrzu schronu w części betonowej, 

opracowanie własne, s.93
Rys. 172 - Schron B, widok zasypanego częściowo wejścia od części wschodniej, 

opracowanie własne, s.93
Rys. 173 - Obszar ZNZGKW część południowa, Schron C, na tle schematu zagospodarowania 

terenu (opracowanie własne).
Rys. 174 - Drzwi do schronu w piwnicy budynku nr 08 – widok od wnętrza, opracowanie 

własne, s.94
Rys. 175 - Drzwi do schronu w piwnicy budynku nr 08 – widok z zewnątrz, opracowanie 

własne, s.94
Rys. 176 - Obszar ZNZGKW, Schron C, inwentaryzacja obiektu, opracowanie własne, s.94
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rys. 177 - Schron C, widok na wejście od strony północnej, opracowanie własne, s.95
rys. 178 - Schron C, widok części podziemnej, wejście od strony północnej – przedsionek, 

opracowanie własne, s.95
rys. 179 - Schron C, widok części podziemnej, wejście od strony południowej – drzwi, 

opracowanie własne, s.95
rys. 180 - Schron C, widok części podziemnej, opracowanie własne, s.95
rys. 181 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 2D stanu zagospodarowania, 

zabudowy, zadrzewienia i wyposażenia w granicach obszaru rewitalizacji, na tle 
cyfrowej mapy zasadniczej oraz ortofotomapy, opracowanie własne, s.96

rys. 182 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 2D, stan istniejący, nazwy 
i numeracja budynków i budowli, na tle ortofotomapy, opracowanie własne na 
podstawie rysunku z dokumentacji PFU, s.97

rys. 183 - Wnętrze budynku 05 – rozdzielnia, opracowanie własne, s.97
rys. 184 - Uzbrojenie terenu, istniejące przyłącze gazu, przy murze oporowym w granicy  

z ul. Brzezińską, opracowanie własne, s.98
rys. 185 - Obszar ZNZGKW, istniejące uzbrojenie terenu sieci i przyłącza, w sąsiedztwie 

rewitalizowanego  obszaru, pozyskane z mapy zasadniczej i inwentaryzacji w 
terenie, opracowanie własne, s.98

rys. 186 - Obszar ZNZGKW, istniejące uzbrojenie terenu sieci i przyłącza, w granicach  
rewitalizowanego  obszaru, przebiegi orientacyjne, pozyskane z map i planów 
archiwalnych, opracowanie własne, s.99

rys. 187 - Uzbrojenie terenu, istniejące przyłącze gazu, skrzynka z zaworem głównym na 
elewacji wschodniej Budynku nr 05a, opracowanie własne, s.99

rys. 188 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania, 
zabudowy, zadrzewienia i wyposażenia w granicach obszaru rewitalizacji, model 
3D widok od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.100

rys. 189 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania, 
zabudowy, zadrzewienia i wyposażenia w granicach obszaru rewitalizacji, model 
3D widok ortogonalny, opracowanie własne, s.100

rys. 190 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania  
i zabudowy, w granicach obszaru rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od 
strony pd./zach., opracowanie własne, s.101

rys. 191 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania  
i zabudowy, w granicach obszaru rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od 
strony pd./wsch., opracowanie własne, s.101

rys. 192 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania 
i zabudowy, w granicach obszaru rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od 
strony pn./wsch. opracowanie własne, s.101

rys. 193 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zagospodarowania                
i zabudowy, w granicach obszaru rewitalizacji, wizualizacja modelu 3D, widok od 
strony pn./zach., opracowanie własne, s.101

rys. 194 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pd./wsch., opracowanie 
własne, s.102

rys. 195 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pd./zach., opracowanie 
własne, s.102

rys. 196 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pn./wsch., opracowanie 
własne, s.102

rys. 197 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pn./zach., opracowanie 
własne, s.103

rys. 198 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pn./zach., opracowanie 
własne, s.103

rys. 199 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pn./wsch., opracowanie 
własne, s.103

rys. 200 - Obszar ZNZGKW, inwentaryzacja urbanistyczna 3D stanu zabudowy, model 
konturowy 3D, na tle ortofotomapy, widok od strony pn./wsch., opracowanie 
własne, s.103

rys. 201 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany południowej w Budynku nr 05d, 

opracowanie własne, s.104
rys. 202 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany północnej w Budynku nr 05e, 

opracowanie własne, s.104 
rys. 203 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany północnej w narożniku Budynku  

nr 05e, opracowanie własne, s.104
rys. 204 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany północnej w partii szczytowej w 

Budynku Nr 05e, , opracowanie własne, s.104
rys. 205 - Stan techniczny budynków, pęknięcia ściany południowej w Budynku nr 08, , 

opracowanie własne, s.104
rys. 206 - Stan techniczny muru oporowego o strony ul. Brzezińskiej, , opracowanie 

własne, s.105
rys. 207 - Stan techniczny budynków, zruinowany Budynek Nr 20, opracowanie własne, 

s.105
rys. 208 - Stan techniczny budynków, zruinowany Budynek Nr 21, opracowanie własne, 

s.105
rys. 210 - Obszar ZNZGKW, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500 nieaktualizowana 

(pomniejszenie), z lokalizacją planowanych otworów wiertniczych dla potrzeb 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, opracowanie własne, s.106

rys. 211 - Obszar ZNZGKW, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500 nieaktualizowana 
(pomniejszenie), z lokalizacją planowanych obszarów badań georadarowych dla 
potrzeb  dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, opracowanie własne, s.106

rys. 212 - Fragment mapy geośrodowiskowej Polski – arkusz Bytom (910), wraz z legendą, 
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004, s.107

rys. 213 - Obszar ZNZGKW, środowisko - zadrzewienie północnej części obszaru, 
opracowanie własne, s.107

rys. 214 - Tereny przyległe od strony pd./wsch. do obszaru ZNZGKW , wraz z otoczeniem 
i panoramą południową, widok z lotu ptaka od strony pn./wsch., opracowanie 
własne, s.108

rys. 215 - Obszar ZNZGKW, panorama miasta i widok z lotu ptaka od strony pd./wsch., 
opracowanie własne, s.108

rys. 216 - Obszar ZNZGKW, część centralna wraz z otoczeniem, widok z lotu ptaka od 
strony pn./wsch., opracowanie własne, s.109

rys. 217 - Obszar ZNZGKW, stan planowany, wizualizacja modelu 3D (szczegółowość 
LOD2), widok od strony pd./wsch. opracowanie własne, s.111

rys. 218 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, 
warstwa działek, z wniesioną wyjściową granicą obszaru rewitalizacji etap 1 wg 
PFU, opracowanie własne na podstawie PFU, s.112

rys. 219 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, 
warstwa działek, z wniesioną zweryfi kowaną  granicą obszaru rewitalizacji, 
opracowanie własne, s.112

rys. 220 - Stan istniejący - Budynki i obiekty, w tym wskazane do wyburzenia (zaznaczone 
na czerwono)/ numeryzacja, opracowanie własne, s.115

rys. 221 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany na tle 
ortogonalnej modelu 3D, cyfrowej mapy zasadniczej o szczegółowości skali 1:500, 
z wkartowanymi ośmioma strefami przestrzenno - funkcjonalnymi i drzewami do 
zachowania, opracowanie własne, s.116

rys. 222  Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany 
na tle ortogonalnej modelu 3D, cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500, z 
wkartowanymi istniejącymi drzewami do zachowania i wycięcia, opracowanie 
własne, s.117

rys. 223 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, 
warstwa działek, z wniesioną zweryfi kowaną  granicą obszaru rewitalizacji oraz 
granicami ośmiu stref przestrzenno – funkcjonalnych, opracowanie własne, s.118

rys. 224 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:500, 
warstwa działek, z wniesioną zweryfi kowaną  granicą obszaru rewitalizacji 
oraz granicami ośmiu stref przestrzenno – funkcjonalnych z uwzględnieniem 
wyodrębnienia Obszaru I i Obszaru II, opracowanie własne, s.119

rys. 225 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany 
zagospodarowania i zabudowy, na tle ortogonalnego modelu 3D, opracowanie 
własne, s.119

rys. 226 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany 
model 3D, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, s.120

rys. 227 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany 

model 3D, widok od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.121
rys. 228 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany 

model 3D, widok od strony pn./zach., opracowanie własne, s.122
rys. 229 - Obszar ZNZGKW z otoczeniem, koncepcja urbanistyczna, stan planowany 

model 3D, widok od strony pn./wsch., opracowanie własne, s.123
rys. 230 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 05 i 06, model 

3D (LOD2),  widok z podcienia Budynku Nr 12+13+13A, od strony pn./wsch., 
opracowanie własne, s.124

rys. 231 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr   03+03A, 14, 
08, model 3D (LOD2),  wejście główne do centralnego pasażu od strony ul. 
Brzezińskiej, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, s.124

rys. 232 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr   12+13+13A, 06, 
16+17, model 3D (LOD2),  wejście główne do centralnego pasażu od strony ul. 
Jana Kochanowskiego, widok od strony pn./zach., opracowanie własne, s.124

rys. 233  Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 12+13+13A, 06, 
07, model 3D (LOD2),  wejście od strony Strefy 7 – Parku Torów, do centralnego 
pasażu,  widok od strony pn./wsch., opracowanie własne, s.124

rys. 234 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 5, przebudowane Budynki Nr 03+03A+03B, 05a  
widok od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.125

rys. 235 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 14A+08,  widok od 
strony pd./wsch., opracowanie własne, s.125

rys. 236 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 5, przebudowane Budynki Nr 07, 06  widok od 
strony pd./zach., opracowanie własne, s.125

rys. 237 - Wnętrze urbanistyczne Strefa 3, przebudowane Budynki Nr 12+13+13A, 06  
widok od strony pn./zach., opracowanie własne, s.125

rys. 238 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 1 - „Aleja Rozbark”, na tle 
schematu ośmiu stref przestrzenno – funkcjonalnych, opracowanie własne, s.126

rys. 239  Strefa 1 ZNZGKW, południowa część strefy, w rejonie skrzyżowania ul. Jana 
Kochanowskiego i Brzezińskiej, widok od strony pd., opracowanie własne, s.126

rys. 240 - Strefa 1 ZNZGKW, centralna część strefy, przedpole Budynków 16 i 17, widok od 
strony pd./zach., opracowanie własne, s.127

rys. 241 - Strefa 1 ZNZGKW, centralna część strefy, przedpole Budynków 16, widok od 
strony pn./zach., opracowanie własne, s.127

rys. 242 - Strefa 1 ZNZGKW, północna część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii 
Bytom,  widok od strony pn./zach., opracowanie własne, s.126

rys. 243 - Strefa 1 ZNZGKW, północna część strefy, brama wjazdowa kolejowa wraz 
z ogrodzeniem z Muralem - Rotą Polonii Bytom,  widok od strony pd./zach., 
opracowanie własne, s.127

rys. 244 - Strefa 1 ZNZGKW, północna część strefy, brama wjazdowa kolejowa wraz 
z ogrodzeniem z Muralem - Rotą Polonii Bytom,  widok od strony pd./zach., 
opracowanie własne, s.127

rys. 245 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 1 - „Aleja Rozbark”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, 
s.131

rys. 246 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 1 - „Aleja Rozbark”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pn./zach., opracowanie własne, 
s.131

rys. 247 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna  Strefa 2 - „Aleja Kibiców” , na tle 
schematu ośmiu stref przestrzenno – funkcjonalnych, opracowanie własne, s.132 

rys. 248 - Strefa 2 ZNZGKW, południowa część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii 
Bytom,  widok od strony pd/zach., opracowanie własne, s.132

rys. 249 - Strefa 2 ZNZGKW, północna część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii 
Bytom,  widok od strony pn./zach., opracowanie własne, s.132

rys. 250 - Strefa 2 ZNZGKW, centralna część strefy, ogrodzenie z Muralem - Rotą Polonii 
Bytom,  widok od strony pd./zach., opracowanie własne, s.133

rys. 251 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, 
s.136

rys. 252 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./wsch., opracowanie własne, 
s.136

rys. 253 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony wsch., opracowanie własne, s.137
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rys. 254 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 2 - „Aleja Kibiców”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pn/wsch., opracowanie własne, 
s.137

rys. 255 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 3 - „Antrej”, na tle schematu 
ośmiu stref przestrzenno-funkcjonalnych, opracowanie własne, s.138

rys. 256 - Strefa 3 ZNZGKW, południowa część strefy, główny wjazd od strony ul. Brzezińskiej, 
przy Budynku Nr 14,  widok od strony pd./zach., opracowanie własne, s. 138

rys. 257 - Strefa 3 ZNZGKW, południowa część strefy, podwórze przyległe do głównego 
wjazd od strony ul. Brzezińskiej, widok Budynków Nr 07 i 07,  widok od strony pd./
zach., opracowanie własne, s. 138

rys. 258 - Strefa 3 ZNZGKW, centralna część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkami Nr 08, 
07, 05b, 05c,  widok od strony pd./zach., opracowanie własne, s. 138

rys. 259 - Strefa 3 ZNZGKW, południowa część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkami Nr 
03, 15, 14, 05a, 08,  widok od strony pn./wsch., opracowanie własne, s. 138

rys. 260 - Strefa 3 ZNZGKW,  południowa część strefy, wnętrze Budynku Nr 05C, widok od 
strony pn./wsch., opracowanie własne, s. 138

rys. 261 - Strefa 3 ZNZGKW,  południowa część strefy, wnętrze Budynku Nr 05a, widok od 
strony pn./zach., opracowanie własne, s. 138

rys. 262 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 3 - „Antrej”, na tle modelu 3D 
obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.141

rys. 263  Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 3 - „Antrej”, na tle modelu 3D 
obszaru rewitalizacji, widok od strony pn./zach., opracowanie własne, s.141

rys. 264  Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 4 - „Remiza Kultury”, na tle 
schematu ośmiu stref przestrzenno-funkcjonalnych, opracowanie własne, s.148

rys. 265  Strefa 4 ZNZGKW,  zachodnia  część strefy, przedpole Budynku Nr 16, widok  od 
strony pd./wsch., opracowanie własne, s.148

rys. 266  Strefa 4 ZNZGKW,  wschodnia  część strefy, przedpole Budynków Nr 07, 06, widok  
od strony pn./zach., opracowanie własne, s.148

rys. 267  Strefa 4 ZNZGKW,  zachodnia część strefy, przedpole Budynków Nr 16 i 17, widok  
od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.149

rys. 268 Strefa 4 ZNZGKW,  zachodnia część strefy, przedpole Budynków Nr 16 i 17, widok  
od strony pn./wsch., s.149

rys. 269 Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 4 - „Remiza Kultury”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, 
s.153

rys. 270 Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 4 - „Remiza Kultury”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pn./zach., opracowanie własne, 
s.153

rys. 271 Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, na tle 
schematu ośmiu stref przestrzenno-funkcjonalnych, opracowanie własne, s.154

rys. 272 Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkami Nr 03 
i 05a, widok  od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.154

rys. 273 Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 03 i 05a, 
widok  od strony pn./wsch., opracowanie własne, s.154

rys. 274 Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 03 i 05a, 
widok  od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.155

rys. 275 Strefa 5 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 05a i 05f, 
widok  od strony pd./zach., opracowanie własne, s.155

rys. 276 Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, 
s.156

rys. 277 Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pn./wsch., opracowanie własne, 
s.159

rys. 278 Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 5 - „Kotlarnia Sztuki”, na tle 
modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, 
s.159

rys. 279 Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 6 - „Wagonownia Spotkań”, na 
tle schematu ośmiu stref przestrzenno-funkcjonalnych, opracowanie własne, s.160

rys. 280 Strefa 6 ZNZGKW,  północna część strefy, wnętrze Budynków Nr 05d i 05e, widok  
od strony pd./zach. , opracowanie własne, s.160

rys. 281 Strefa 6 ZNZGKW,  południowa część strefy, wnętrze Budynków Nr 05a i 05f, widok  
od strony pn./zach., opracowanie własne, s.160

rys. 282 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 6 - „Wagonownia Spotkań”, 
na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie 
własne, s.161

rys. 283 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 6 - „Wagonownia Spotkań”, 
na tle modelu 3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie 
własne, s.161

rys. 284 Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle schematu 
ośmiu stref przestrzenno – funkcjonalnych, opracowanie własne, s.162

rys. 285 - Strefa 7 ZNZGKW,  południowa część strefy, przedpole Budynków Nr 05d i 05e, 
widok  od strony pn./wsch. opracowanie własne, s.162

rys. 286 - Strefa 7 ZNZGKW,  północna część strefy, torowiska i zadrzewienie, widok  od 
strony pd./zach., opracowanie własne, s.162

rys. 287 Strefa 7 ZNZGKW,  centralna część strefy, torowiska i zadrzewienie, widok  od 
strony pd./zach., opracowanie własne, s.163

rys. 288 Strefa 7 ZNZGKW,  północna część strefy, torowiska i zadrzewienie, widok  od 
strony pd./zach., opracowanie własne, s.163

rys. 289 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 
3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.168

rys. 290 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 
3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pn./wsch., opracowanie własne, s.168

rys. 291 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 
3D obszaru rewitalizacji, widok od strony zach., opracowanie własne, s.169

rys. 292 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 7 - „Park Torów”, na tle modelu 
3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./zach., opracowanie własne, s.169

rys. 293 - Obszar ZNZGKW, koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na Placu”, na tle schematu 
ośmiu stref przestrzenno – funkcjonalnych, opracowanie własne, s.170

rys. 294 - Strefa 8 ZNZGKW,  południowa część strefy, przestrzeń pomiędzy Budynkiem Nr 
05f i ogrodzeniem, widok  od strony pd./zach., opracowanie własne, s.170

rys. 295 - Strefa 8 ZNZGKW,  północna część strefy, otoczenie Budynku Nr 10, widok  od 
strony pn./zach., opracowanie własne, s.170

rys. 296 - Strefa 8 ZNZGKW,  północna część strefy, otoczenie Budynku Nr 10, widok  od 
strony pd./zach., opracowanie własne, s.171

rys. 297 - Strefa 8 ZNZGKW,  północna część strefy, otoczenie Budynku Nr 10, widok  od 
strony pd./wsch. opracowanie własne, s.171

rys. 298 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na Placu”, na tle modelu 
3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pn./zach., opracowanie własne, s.172

rys. 299 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na Placu”, na tle modelu 
3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pn./wsch., opracowanie własne, s.175

rys. 300 - Obszar ZNZGKW,  koncepcja urbanistyczna Strefa 8 - „Na Placu”, na tle modelu 
3D obszaru rewitalizacji, widok od strony pd./wsch., opracowanie własne, s.175

rys. 301 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan istniejący struktura kwartałowo blokowa - 
masterplan 2018, opracowanie własne, s.176

rys. 302 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan istniejący tereny publiczne dróg i ciągów 
pieszych - masterplan 2018, opracowanie własne, s.176

rys. 303 - Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan istniejący kwartałowo blokowej struktury 
urbanistycznej fragmentu Dzielnicy Rozbark, z wyeksponowanymi terenami 
publicznymi dróg publicznych oraz głównego ciągu pieszego - masterplan 2018 , 
wraz z legendą, opracowanie własne, s.176

rys. 304  Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan projektowany struktura kwartałowo blokowa - 
masterplan 2018, opracowanie własne, s.177

rys. 305  Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan projektowany tereny publiczne dróg i ciągów 
pieszych - masterplan 2018, opracowanie własne, s.177

rys. 306  Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan planowany kwartałowo blokowej struktury 
urbanistycznej fragmentu Dzielnicy Rozbark, z wyeksponowanymi terenami 
publicznymi dróg i głównych ciągów pieszych oraz terenów niepublicznych 
ogólnodostępnych tj.: drogi wewnętrzne,  dróg wewnętrznych, aleje i pasaże piesze 
- masterplan 2018, wraz z legendą, opracowanie własne, s.177

rys. 307 - Obszar I+II rewitalizacji w granicach wg PFU (etap I), opracowanie własne, s.179
rys. 308 - Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej, 

opracowanie własne, s.179
rys. 309 - Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej - 

rekomendowane zmiany granic przyległych działek, opracowanie własne, s.179
rys. 310 - Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej 

rys. 311 Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej  podział 
na Strefy funkcjonalno-przestrzenne, opracowanie własne, s.179

rys. 312 Obszar I+II rewitalizacji w granicach uproszczonej koncepcji urbanistycznej  podział 
na Strefy funkcjonalno-przestrzenne wraz z powierzchniami zabudowy istniejących 
i planowanych budynków, opracowanie własne, s.179

rys. 313 Obszar rewitalizacji ZNZGKW,  stan planowany kwartałowo blokowej struktury 
urbanistycznej fragmentu Dzielnicy Rozbark, wytyczne do  zmiany obowiązującego 
„Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy 
Rozbark” z roku 2009, wraz z legendą, opracowanie własne, s. 181

rys. 314 Obszar objęty rewitalizacją ZNZGKW, działki i fragmenty działek 
spójne przestrzennie i programowo z uproszczoną  k o n c e p c j ą 
urbanistyczną, z wyłączeniem STREF 1 i 2, z wstępnym wyodrębnienie 
zasięgów Obszaru I (CIA) - 0,8372 ha i Obszaru II (BWK) - 2,9946 ha, 
łącznie powierzchnia 3,8318 ha, na tle mapy cyfrowej – warstwa działki 
ewidencyjne.

rys. 315 Obszar objęty rewitalizacją ZNZGKW, działki i fragmenty działek spójne 
przestrzennie i programowo z uproszczoną koncepcją urbanistyczną, 
z wyłączeniem STREF 1 i 2, oraz części działek co do których nie 
posiada się prawa dysponowania terenem, z wstępnym wyodrębnienie 
zasięgów  Obszaru I (CIA) - 0,8372 ha i Obszaru II (BWK) - 2,8780 ha, 
łącznie powierzchnia 3,7153 ha, na tle mapy cyfrowej – warstwa działki 
ewidencyjne.
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Tabela 1. Preferowane efekty rozwoju w pierwszym horyzoncie wdrażania strategii 
Tabela 2. Inwentaryzacja dendrologiczna
Tabela. 3 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 1 - 

zestawienie robót
Tabela. 4 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 1 - zbiorczego 

szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 5 - TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - 

zestawienie robót
Tabela. 6 - TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - 

zestawienie robót
Tabela. 7 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 8 - TABELA II/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 2 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 9 - TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - 

zestawienie robót
Tabela. 10 - TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - 

zestawienie robót
Tabela. 11 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 12 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 3 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 13 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 4 - 

zestawienie robót
Tabela. 14 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 4 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 15 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 5 - 

zestawienie robót
Tabela. 16 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 5 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 17 - TABELA I/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - 

zestawienie robót
Tabela. 18 - TABELA II/I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - 

zestawienie robót
Tabela. 19 - TABELA I/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 20 - TABELA II/II - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 7 - 

zbiorczego szacunkowego zestawienia kosztów
Tabela. 21 - TABELA I - zagospodarowanie, wyposażenie i uzbrojenie STREFY 8 - 

zestawienie robót
Tabela. 22 - TABELA II - zagospodarowanie, wyposażenie obszaru, widok od strony 

północnej.

SPIS TABEL


