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OPIS TECHNICZNY 

        do projektu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie zabytkowych 
Pieców Wapienniczych w Gogolinie 

 
 

inwestor  : Gmina Gogolin 
     ul. Krapkowicka 6 
     47-320 Gogolin   

 

lokalizacja  : Gogolin    
działki nr 656/3 ,654/2, 654/3, 654/4, 654/14,  
655/1 k.m. 11 Gogolin 1 

   
 

1.Podstawa opracowania 
 
Podstawa opracowania : 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gogolin ,  
- podkład geodezyjny , mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów 
   projektowych 
- uzgodnienia z Inwestorem , wytyczne Inwestora , 
- obowiązujące normy i przepisy , literatura techniczna .  

 
2 Zakres opracowania 

 
   Opracowanie obejmuje projekt budowlany zagospodarowania terenów 
   wokół zabytkowych szybowych pieców wapienniczych – znanych pod 
   nazwą : Bateria Pieców „Dąbrowski”.  
   Projekt stanowi kontynuację prac określonych w planie rewitalizacji terenów     
   poprzemysłowych w centrum Gogolina.  
   W 2011 roku wykonano remont  pieców wapienniczych , a niniejsze     
   opracowanie ma za  zadanie utworzenia nowej przestrzeni miejskiej 
   połączonej z funkcją edukacyjną. 
 
 
3.Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
   W chwili obecnej teren pod projektowaną inwestycję ma charakter nieużytku  
   i należy do kompleksu terenów po byłych Zakładach Wapienniczych  
   zlokalizowanych w obrębie ul. Strzeleckiej , w sąsiedztwie zrealizowanego  
   w 2008 roku placu miejskiego.  
   Na działkach objętych opracowaniem nie znajdują się inne  
   (poza piecami wapienniczymi ) obiekty budowlane. 
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
4.1. Założenia projektowe , charakterystyka ekologiczna  
 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin  
oraz wg planu rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przewiduje się 
budowę nowoczesnego centrum z uwzględnieniem usług komercyjnych, 
zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej na terenach byłych Zakładów 
Wapienniczych.  
Centrum, oprócz funkcji usługowych ma pełnić również 
funkcję tzw. przestrzeni publicznej. Funkcję tę realizuje plac śródmiejski,  
a utworzona nowa przestrzeń miejska jest przeznaczona zarówno dla  
odpoczynku, jak i organizacji festynów, imprez okolicznościowych, 
przedstawień, koncertów itp.  
Plac został zaprojektowany w formie prostokąta (o wymiarach 58x66 m) 
opartego dłuższym ramieniem na ul Strzeleckiej. Główna (przekątna) oś placu 
ukierunkowana jest na grupę nieczynnych wapienników stanowiących swoisty 
dowód tradycji przemysłowych regionu.  
 
Projekt przewiduje utworzenie nowej przestrzeni miejskiej wokół wapienników, 
przeznaczonej do odpoczynku, ale połączonej z funkcją edukacyjną.  
Stała ekspozycja (w formie 12 plansz) ma pokazywać historię i tradycje 
wysokiej kultury technicznej na ziemiach Śląska Opolskiego, a zwłaszcza w 
okolicach Gogolina.  
Ekspozycja w połączeniu z wyremontowanymi piecami  
Wapienniczymi stworzy swoiste „otwarte muzeum” dla zwiedzających. 
 
Plac śródmiejski jest połączony z terenem projektowanej inwestycji z jednej 
strony nowym ciągiem pieszym, wykonanym w trakcie budowy placu, z 
drugiej zaś strony – przez istniejącą drogę pieszo-jezdną teren wokół 
wapienników połączony jest z ul. Strzelecką biegnącą przez centrum 
Gogolina. 
 

     Z uwagi na charakter inwestycji nie wpływa ona negatywnie  
     na powierzchnię  ziemi , glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  W SĄSIEDZTWIE 
ZABYTKOWYCH PIECÓW  WAPIENNICZYCH W GOGOLINIE 

 
Gogolin, działki  nr 656/3, 654/2, 654/3,654/4,654/14,655/1 k.m. 11 Gogolin 1 

 
 

 
                                                                                                                                                strona : 3 

 
4.2. Teren objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków, 
       podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
       zagospodarowania przestrzennego. 
 
     Bateria pieców wapienniczych „Dąbrowski” - wypałowych 
     ujęta jest w rejestrze zabytków Województwa Opolskiego  
     pod numerem rejestru  Ks.A.t.I 196/2012  
       
 
4.2. Zestawienie powierzchni  
 

Wielkość działek w liniach rozgraniczenia  
(656/3, 654/2, 654/4 )                         10 908  m2   
 
w tym  powierzchnie objęte projektem  
 ( bez istniejącego placu miejskiego ): 
 
- powierzchnia zabudowy pieców wapienniczych                   338.0 m2 
 

    - powierzchnia utwardzona z kostki betonowej        940.0 m2 
 

- zieleń ozdobna , trawnik          2448.0 m2 
  
Przedstawione powierzchnie w granicach opracowania, wg rysunku 
projektu zagospodarowania terenu (rys. nr Z-1) 
 

 
4.3. PROJEKT 

 
1.PRZESTRZEŃ: 
 
   Nadrzędną  ideą układu przestrzennego placu śródmiejskiego jest    
   stworzenie dwóch rodzajów przestrzeni funkcjonalnej.  
   Pierwszą –  obejmującą centralną część założenia (pomiędzy piecami)  
   utwardzoną  nawierzchnią „wlewającą ” się między mury pieców,  
   pozwalającą na  bliskie zapoznanie się z fakturą murów budowli 
   i zajrzenie do ich wnętrza.  
   Drugą tworzą ścieżki piesze „oplatające” piece, dając  
   możliwość spojrzenia na nie z szerszej perspektywy.  
   Dostęp na teren  projektowanego zagospodarowania  
   z trzech „narożników”. Przy zachodniej części założenia zlokalizowano  
   miejsca postojowe,  oddzielone szpalerem niskich krzewów ozdobnych.   
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   Teren inwestycji odgrodzono od przebiegających obok terenów PKP      
   systemowym ogrodzeniem panelowym. 

                
       2.NAWIERZCHNIA: 
 
       Mimo tego, że budowle pieców wyznaczają oś istniejącego placu  
       śródmiejskiego, przy projektowaniu faktury nawierzchni ścieżek pieszych 
       postanowiono zastosować inne materiały, niż te użyte przy budowie placu.  
 
       Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, sposób użytkowania, 
       dowolność formowania, a także trwałość; autorzy opracowania  
       proponują zastosowanie również nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
       lecz innego rodzaju, koloru i wymiarów.  
       Do wykonania nawierzchni projektuje się  kostkę betonową nazywaną    
       ogólnie „starodrukiem” w dwóch odcieniach: szarym i grafitowym,  
       układanym naprzemiennie z wykorzystaniem wszystkich form i kształtów  
       kostki.  Układ kostek, z ich fakturą mają stanowić poziomą kontrformę  
       dla pionowych form, faktur,  koloru budowli pieców wapienniczych.  
       Wyjątkiem jest zastosowanie w  pasach stanowiących przedłużenie osi    
       placu śródmiejskiego ciętego kamienia wapiennego (w nawierzchni    
       ścieżek) a poza nimi luźno ułożonego łamanego wapienia.  
       Dla podtrzymania efektu kolorystycznego 
       projektujemy wykonanie obrzeży ścieżek z kostki granitowej w kolorze 
       "piaskowym’ – za wyjątkiem obrzeży miejsc parkingowych oraz stanowisk 
       dla rowerów wykonanych z krawężników i obrzeży betonowych.  
  
         Przekroje nawierzchni ścieżek pieszych: 
         - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 
         - podsypka wyrównawcza cementowo-piaskowa gr. 3 cm 
         - podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm zagęszczana  
           mechanicznie gr. po zagęszczeniu 15 cm 
         - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 6 cm 
         - obramowania z kostki granitowej nieregularnej (o wym. 17x17cm) 
           na zaprawie cementowej ustawione na ławach betonowych 
           beton B 15 (patrz rys. Z-3 oraz Z-4) 
 
         Przekroje nawierzchni miejsc postojowych: 
         - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 
         - podsypka wyrównawcza cementowo-piaskowa gr. 3 cm 
         - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 mm 
           stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm 
         - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 32-63 mm 
           stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
         - warstwa odcinająca, zagęszczana mechanicznie gr 6 cm 
         - obramowania z krawężników betonowych 15x30x100 cm 
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           na ławie betonowej z oporem – beton B 15 (patrz rys. Z-4) 
 
        Przekroje nawierzchni stanowisk dla rowerów: 
         - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 
         - podsypka wyrównawcza cementowo-piaskowa gr. 3 cm 
         - podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm zagęszczana 
           mechanicznie gr. po zagęszczeniu 8 cm 
         - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 6 cm 
         - obramowania z oporników betonowych 8x30x100 cm 
           na ławie betonowej z oporem – beton B 15 (patrz rys. Z-4) 
                        
         
         W miejscach, gdzie ścieżki piesze zbliżają się do murów pieców 
         wapienniczych, zastosowano warstwę izolacyjną : 
         - gruby żwir – warstwa gr. 15 cm, pomiędzy istniejącym murem pieca 
           a projektowanym obramowaniem ścieżek z kostki granitowej 
           ( patrz : profil „C” i „D” , rys. Z-3) 
 

 
Elementy nawierzchni miejsc postojowych muszą spełniać warunki 
konieczne  dla przeniesienia obciążeń od ruchu  samochodowego. W 
trakcie realizacji należy w porozumieniu z autorami projektu dobrać z 
aktualnego programu produkcji odpowiednie elementy nawierzchni . 

 

    3.MAŁA ARCHITEKTURA 
         
         Poza funkcją poznawczo-edukacyjną, teren objęty opracowaniem     
         wspólnie z istniejącym placem śródmiejskim ma spełniać rolę  
         wypoczynkową, być  miejscem spotkań i spacerów.  
         Rozmieszczono więc wzdłuż ścieżek pieszych 9 ławek – w dwóch grupach.      
         W porozumieniu z Inwestorem wybrano ławki odpowiadające parametrami  
         - zgodne z  ławkami  firmy Ziegler z serii CARPI.   
         Ławka o dł. 180 cm ,wykonaną ze stali nierdzewnej V2A w wersji matowej.  
          
          Sposób montażu i fundamentowania , wymiary fundamentów - wg  
          zaleceń producenta  pokazano na rys. Z-3 (profil B).  
          
         Przy istniejącym ciągu pieszym (spełniającym również funkcję ścieżki 
         rowerowej) zaplanowano stanowiska na stojaki rowerowe ( w sumie 22  
         miejsca  w dwóch grupach).  
         Przyjęto rozwiązanie zgodne z (typu)  rozwiązaniami  firmy Ziegler ;  
         stojaki  rowerowe typu UNIVERSAL (5 i 6 miejscowe) wykonane ze stali  
         ocynkowanej ogniowo, z pałąkami przyspawanymi do ramy nośnej.  
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        Stojaki  są mocowane do fundamentu wklejanymi kotwami.  
        Sposób mocowania , fundamentowania i wymiary fundamentu   
        pokazano na rys. Z-4 ( profil „H1” i „H2”).  
       
        W pobliżu ławek i ścieżek pieszych rozmieszczono także wolnostojące  
        kosze na odpadki (6 szt.)  
        Przyjęto analogiczne rozwiązanie do wyposażenia placu 
        śródmiejskiego.  
        Zaprojektowano kosze betonowe typu - zgodne z katalogiem  
        firmy Ziegler .  Wybrano ośmiokątny kosz z betonu 
        płukanego z wewnętrznym pojemnikiem ocynkowanym ogniowo.  
         
        Wzdłuż  ścieżek oraz wokół pieców ustawiono 8  szt tablic informacyjnych 
        na których wg odrębnego opracowania przedstawiona będzie historia, 
        tradycje, rozwój przemysłu wapienniczego na terenach Śląska opolskiego 
        z uwzględnieniem Ziemi Gogolińskiej.  
        Tablice-w formie gablot o wymiarach 180 x 120 cm i wysokości od gruntu                   
        220 cm, wykonane z profili aluminiowych anodowanych   
        zamocowanych do stalowych nóg o śr. 70 mm malowanych proszkowo .  
        Posadowione w gruncie na głębokość 100 cm poniżej terenu - 
        wymiar fundamentu 45x45x100 . 
         
        Przewidziano oddzielenie terenu inwestycji od terenów PKP   
        systemowym ogrodzeniem panelowym . 
        Zaprojektowano ogrodzenie panelowe zgodne z ( typu)  
        NYLOFOR 3D firmy Betafence o wysokości 1530 mm.  
        Panele z drutów stalowych o śr 5 mm zgrzewanych na przecięciach 
        z powłoką ocynkowaną , a następnie pokryte proszkiem poliestrowym . 
        Panele szerokości 250 cm mocowane do systemowym słupków  
        typu " kwadratowe" posadowionych na fundamencie betonowym  
        o wymiarach 35x35x100 - głębokość posadowienia - 1.0 m poniżej terenu.           
        Zaprojektowano słupki i panele w kolorze zielonym - RAL 6005.  
        Podwalinę ogrodzenia zaprojektowano z prefabrykowanych  
        elementów podwalinowych typu "Deska"  o wysokości 0.2 m -  
        wymiary poziome podwaliny należy dobrać do wybranego producenta  
        ogrodzenia .        
         
        W przypadku zastosowania innych modeli - producentów  
        elementów małej architektury i ogrodzenia  należy zastosować takie  ,    
        których parametry są nie gorsze od  opisanych w projekcie -  
        w porozumieniu z Inwestorem  oraz autorami  projektu.                                                                  
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        uwaga :  z uwagi na warunki gruntowo-wodne i występujące  
                       grunty wysadzinowe fundamenty wszystkich elementów  
              małej architektury i ogrodzenia należy 
                        posadowić 1.0 m poniżej terenu .  
 
     4. OŚWIETLENIE 
      
         Aby uatrakcyjnić rangę nowego zagospodarowania terenów wokół 
         zabytkowych pieców wapienniczych autorzy opracowania proponują 
         zastosowanie dwóch rodzajów oświetlenia. 
 
 
      1. Oświetlenie terenu wokół pieców:  
          - w opracowaniu przyjęto instalację złożoną z opraw MUSA 1790 SAP- 
            -TS 70, mocowanych na słupach stalowo-cynkowych typu CS60-30/3 
            o wysokości 3 m , posadowionych na prefabrykowanych fundamentach 
            betonowych typu FBI-80. Oprawy dobrano tak, aby oświetlały  
            wyłącznie nawierzchnie ścieżek pieszych – światło skierowane w dół- 
            stwarzając wrażenie oświetlenia parkowego. 
        
 2. Oświetlenie „obiektowe” pieców wapienniczych: 
          - w trakcie prac projektowych wykonano symulację oświetlenia 
            „nocnego” budowli pieców. W jej wyniku zaprojektowano układ  
            opraw wokół baterii pieców. Zastosowano oprawy przeznaczone do 
            montażu w podłożu: typu MINIFLOOR 1640 CDM-R 111 oraz QUADRO 
            1810 JM-TS 150. Iluminacja świetlna pieców nie powinna kolidować 
            z niskim oświetleniem parkowym ukierunkowanym na ścieżki.  
         
        Oprawy do oświetlenia parkowego i obiektowego dobrano na podstawie 
        katalogu firmy Disano - należy zastosować rozwiązania zgodne  
        z standardem firmy Disano . 
 
        Zasilanie oświetlenia poprowadzono od istniejącej 
        na terenie Inwestora szafki rozdzielczej przy złączu kablowo- pomiarowym 
        posadowionym przy placu śródmiejskim, wcześniej tak zaprojektowanym, 
        by obsługiwała również oświetlenie wokół baterii pieców „Dąbrowski”. 
         
        W przypadku zastosowania innego rozwiązania – dokładną lokalizację 
        montażu opraw należy uzgodnić z Inwestorem oraz autorami projektu, 
        po wyborze dostawcy i typu opraw, przeprowadzeniu symulacji i prób 
        z doborem odpowiedniego efektu iluminacji.  
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     5. ZIELEŃ 
 

         Na terenie objętym opracowaniem nie przewiduje się nasadzeń 
         zieleni średniowysokiej lub niskiej.  
        W ramach projektowanej inwestycji proponuje się jedynie uporządkowanie 
         terenu oraz wykonanie trawników dywanowych.  
         Po wykonaniu prac objętych opracowaniem w terminie późniejszym   
         możliwe są nasadzenia jedynie niskich krzewów ozdobnych w miejscach   
         zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu (patrz rys. Z-1). 
 
 
6. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCONOWANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW  
     WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO   
 
    Przewiduje się instalacje :  
     - kanalizację deszczowa - odwodnieniową z drogi dojazdowej oraz  
       miejsc parkingowych -  odprowadzoną do istniejącej  
       studzienki kanalizacji deszczowej , przed zrzutem do tej studzienki ścieki  
       zostaną "przepuszczone" przez separator ropopochodnych po ich  
       wcześniejszym odszlamieniu  ,             
     - instalacja  oświetlenie terenu i oświetlenia obiektowego - zasilanie  
       z istniejącej szafki rozdzielczej na placu miejskim w ramach istniejącej  
       umowy   ,  
      
     Szczegóły wg projektów branżowych  
 
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA , WPŁYW NA ŚRODOWISKO  
    ZDROWIE LUDZI I OBIEKTYSĄSIEDNIE  
 
     Odprowadzenie wód opadowych z ścieżek pieszych przewiduje  
     się do gruntu.  
     Spadki nawierzchni ścieżek wykonać w kierunku od pieców ,tak  
     aby ograniczyć penetrację wód opadowych pod fundamentami pieców . 
 
     Zanieczyszczenia pyłowe i płynne  nie występują , nie występuje  
     również związana z eksploatacją emisja hałasu , wibracji i promieniowania  
     w tym jonizującego  , jak również nie powstaje pole elekromagnetyczne  
     i inne zakłócenia . 
 
     Z uwagi na charakter inwestycji nie wpływa ona negatywnie na  
     powierzchnię  ziemi  , glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  
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8.   Całość wykonać zgodnie z projektem , sztuką budowlaną i obowiązującymi  
       przepisami  BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.  
 
 

        Opracował :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krapkowice , wrzesień 2012 
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     DOKUMENTACJA   ZDJĘCIOWA  
 
     GENERALNE ZAŁOŻENIE PRZESTRZENNE  
                 PLAC MIEJSKI + TEREN WOKÓŁ PIECÓW WAPIENNICZYCH    
 

          
 
SYMULACJA OŚWIETLENIA OBIEKTOWEGO (PRZED REMONTEM PIECÓW )  
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SYMULACJA OŚWIETLENIA OBIEKTOWEGO (PRZED REMONTEM PIECÓW )  
 

   
 
     PROJEKTOWANY  SPOSÓB- WZÓR UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ  
 

                                             


