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I. OPIS 

PROJEKTOWANE BUDYNKI 

W projekcie parku przewidziano cztery zasadnicze typy obiektów kubaturowych oraz inżynieryjnych: 
 
BUDYNKI: 
- budynki stałe 
  (zaplecze amfiteatru, pawilon gastronomiczny, pawilon  
  kasowy, budynki toalet, herbaciarnia) 
- obiekty sezonowe 
   (sezonowy pawilon gastronomiczny, biblioteka-pomnik  
   Stefana Żeromskiego, szklarnia) 
 
OBIEKTY INŻYNIERYJNE: 
- mosty i kładki 
  (mosty w ciągach chodników przebiegających nad  
  strumieniem,kładka piesza nad ul. Rotmistrza Pileckiego 
- tarasy i podesty 
  (tarasy widokowe, tarasy rekreacyjno-wypoczynkowe nad  
    strumieniem i oczkami wodnymi, podesty na ciągach pieszych  
  w miejscach trudno dostępnych) 

W ramach koncepcji przewidziano realizację szeregu obiektów architektonicznych w lekkiej technologii 
szkieletowej, drewnianej, bez podpiwniczenia.  

1. Muszla koncertowa z zapleczem 
2. Pawilon kasowy 
3. Toalety – obszar muszli koncertowej 
4. Toalety – obszar „Dolne” 
5. Pawilon gastronomiczny  
6. Sezonowy pawilon gastronomiczny 

ARCHITEKTURA  

Zaproponowane materiały stanowią jednocześnie praktyczne, łatwe w wykonaniu i utrzymaniu pokrycia, jak i 
stanowią o spójnym wizerunku Parku Miejskiego wraz z elementami małej architektury. Aby ograniczyć 
uciążliwe i drogie prace ziemne (szczególnie w trudnych warunkach skomplikowanego ukształtowania terenu 
parku) jako rozwiązanie konstrukcyjne przyjęto lekką strukturę drewnianą. Pokrycia ścian częściowo 
wykonane są z drewna oraz okładziny stalowej łączonej na rąbek stojący. Poszycia dachów, podobnie jak 
elementy małej architektury i infrastruktury (mosty, pomosty i tarasy widokowe) wykonane zostaną ze stali 
ocynkowanej.  

Elementem scalającym budynki z otoczeniem są towarzyszące wszystkim z nich tarasy wykonane z drewna, 
których wielkość i kształt uzależnione są od funkcji konkretnego obiektu. Najbardziej rozległy, zintegrowany z 
siedziskami wokół zewnętrznego parkietu tanecznego i tarasami schodzącymi do oczka wodnego jest taras 
pawilonu gastronomicznego.  
Z tego samego materiału wykonano także nowe otoczenie Krzyża Katyńskiego.  
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Jako element wzbogacający wizerunek miejsca wprowadzono system informacji oparty o neony, częściowo 
nawiązujące do dawnych nazw i funkcji miejsc, w których znajdują się projektowane budynki. 

Forma projektowanych budynków oraz pawilonów nawiązuje do obecnej w parku architektury („chatka Baby 
Jagi”, PTTK) oraz okolicznej zabudowy (głównie jednorodzinnej) swoją formą i niewielką skalą. Zastosowano 
dachy o dużych spadkach, które pozwalają na łatwe utrzymanie, eliminując problem zalegających liści czy 
śniegu. Forma została przetworzona poprzez modyfikację linii kalenicy, wprowadzając tym samym 
nowoczesny wizerunek, spójny dla wszystkich projektowanych elementów. Wszystkie projektowane obiekty 
zostały przewidziane jako w pełni dostępne dla osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową oraz 
znajdują się w zaproponowanej przez projektantów strefie dostępności dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 

PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Głównym cechą projektowanej małej architektury dla Parku Miejskiego w Starachowicach jest jej trwałość, 
prostota wykonania i estetyka. Wszystkie powyższe założenia osiągnięto poprzez zastosowanie prostych 
materiałów i minimalistycznej formy oraz możliwość różnych konfiguracji poszczególnych mebli.  

Głównym materiałem konstrukcyjnym jest stal ocynkowana, która nawiązuje do industrialnego charakteru 
miasta w niedosłowny sposób. Jest to także materiał odporny na działania czynników atmosferycznych oraz 
na ewentualne akty wandalizmu. Zaproponowane zostało oświetlenie LED, poszczególne konfiguracje latarni 
pozwalają na ich uniwersalne wykorzystanie w różnych przestrzeniach parku zależnie od potrzeb 
użytkowników. Z tego samego materiału zaprojektowano konstrukcje nośne ławek, hamaku oraz leżaka. 
Siedziska zaprojektowane zostały z naturalnego drewna (identyczne materiały wykorzystane zostaną do 
budowy mostów i tarasów na terenie parku).  Wyposażenie ścieżek tematycznych stanowią tablice 
informacyjne w dwóch wymiarach - niskie poświęcone konkretnym miejscom lub obiektom, oraz wysokie 
tablice pozwalające na prezentację tras ścieżek oraz szerszych informacji.  Dodatkowe elementy małej 
architektury to przenośne leżaki sezonowe, domek  na drzewie oraz wyposażenie placów zabaw i strefy 
aktywności. 

PODZIAŁ FUNKCJONALNY 

Strefy funkcjonalne parku zostały rozplanowane w oparciu o istniejący i projektowany układ komunikacyjny, 
naturalną topografię terenu oraz jego zasoby. Poszczególne strefy aktywności zostały zorganizowane w kilku 
głównych ciągach kompozycyjnych, co wpływa korzystnie na zdolność orientacji w terenie, pozostawia duże 
obszary parku „pomiędzy” funkcjami w stanie naturalnym,  jednocześnie zapewniając równomierne 
nasycenie aktywnością kluczowych rejonów założenia. Zgrupowane w ten sposób funkcje pozwalają także na 
łatwiejsze etapowanie realizacji przebudowy Parku oraz na niezakłóconą możliwość użytkowania 
poszczególnych jego części także w trakcie realizacji prac budowlanych.  

W sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych zlokalizowano funkcje kulturalne (Amfiteatr z zapleczem, kasami) 
oraz sportowe (Strefa aktywności), co pozwala na łatwy dostęp oraz ograniczoną uciążliwość dla sąsiadów.  
W tzw. „Chacie Baby Jagi”, nawiązując do jej historii (mieściła się w niej Cepelia oraz sklep zielarski) 
zdecydowano się na zlokalizowanie herbaciarni. Sezonowa gastronomia została zlokalizowana przy ul. 
Chopina ze względu na łatwą dostępność komunikacyjną oraz bezpośrednie sąsiedztwo Strefy Aktywności, 
która także generuje ruch sezonowy, dodatkowo funkcje te znakomicie się dopełniają.  

Pomnikowi Stefana Żeromskiego nadano formę zewnętrznej biblioteki służącej wymianie książkowej. Taka 
forma upamiętnienia pisarza wydaje się dużo bardziej odpowiednia niż budowa tradycyjnego pomnika.  
W bibliotece przewidziano siedziska i leżaki rozlokowane na niewielkim tarasie schodzącym ku strumieniowi. 
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ŚCIEŻKI TEMATYCZNE 

Przebieg oraz tematyka ścieżek powstała w oparciu o wytyczne inwestora. Koncepcja została uzupełniona o 
dodatkowe punkty na poszczególnych trasach, które urozmaicają i wzbogacają ich  wartości poznawcze. 

Ścieżka przyrodnicza rozpoczyna się w ogrodzie wodnym efektowną trasą złożoną z serii podestów i tarasów 
widokowo-wypoczynkowych uzupełnionych o urządzenia i tablice wchodzące w skład wyposażenia ścieżki. 
Dodatkowym punktem jest ujęcie w ramach trasy ogrodu ziołowo-warzywnego ze szklarnią pełniącego 
funkcje użytkowe i edukacyjne. Ścieżka kultury przebiegająca między Amfiteatrem a Starachowickim 
Centrum Kultury względem wytycznych konkursowych została poszerzona o pomnik-bibliotekę Stefana 
Żeromskiego, jako przestrzeń bezpośredniego, indywidualnego kontaktu z kulturą w otoczeniu natury.  
 
Zaproponowano rezygnację z tworzenia osobnej ścieżki Papieskiej. Podobnie jak w przypadku biblioteki 
Stefana Żeromskiego autorzy koncepcji uznali, że formą bardziej odpowiednią dla upamiętnienia Jana Pawła 
II będzie przekazanie ewentualnych funduszy przeznaczonych na realizację trasy na potrzeby lokalnych 
społeczności (budżet obywatelski) lub wyposażenie biblioteki parkowej (także w książki o tematyce, którą 
poruszać miałaby ścieżka). 

INFRASTRUKTURA ROWEROWA 

Sieć tras rowerowych obejmuje głóne ciągi pieszo-rowerowe przechodzące przez teren parku, zapewniające 
dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji Parku oraz możliwość łatwego przedostania się na przeciwną 
stronę. Uzupełnieniem infrastruktury rowerowej są parkingi rowerowe wyposażone w stojaki, oświetlenie 
oraz ławki i monitoring. Część z parkingów dodatkowo posiada stacje naprawy  rowerów (zestaw kluczy, 
pompka z ciśnieniomierzem, stojak do naprawy).  

W części Parku pomiędzy Szlakowiskiem, Starostwem Powiatowym a ul. Rotmistrza Pileckiego (dawna ul. 
Krywki) ze względu na ukształtowanie terenu i budowę pochylni, która spełnia wymagania osób 
niepełnosprawnych, w miejsce drogi dla rowerów zdecydowano się na lokalizację trasy pumptruck czyli toru 
do jazdy wyczynowej. Standardowy tor wyposażony w rampy i górki, z nawierzchnią gruntową został 
urozmaicony dzięki spadkowi terenu stając się tym samym kolejnym po Strefie Aktywności miejscem 
dedykowanym młodzieży aktywnie spędzającej czas na świeżym powietrzu. 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 

Skomplikowana topografia terenu, na którym zlokalizowany jest Park Miejski sprawia, że obszar jest bardzo 
trudno dostępny dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale 
także dla rodziców z dziećmi w wózkach. Zaproponowane zostały strefy dostępności dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo, obejmujące wszystkie najważniejsze strefy aktywności wynikające z założeń 
funkcjonalnych koncepcji, tak aby zapewnić jak najlepszą dostępność do infrastruktury kulturalnej, sportowej 
i gastronomicznej dla wszystkich mieszkańców Starachowic. Strefy zostały powiązane z parkingami, które 
dysponują miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Dzięki zachowanej ciągłości obszarów 
dostępnych, możliwe jest np. zostawienie samochodu na jednym parkingu i z pomocą rodziny bądź 
znajomych - odjazd z innego. Kwestia ta jest szczególnie ważna w miejscach o tak skomplikowanym 
ukształtowaniu terenu jak Park, ponieważ poruszanie po nim jest wyjątkowo męczące, należy wykluczyć 
konieczność dalekich powrotów. 

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

Obsługa komunikacyjna transportem zbiorowym i indywidualnymi samochodami została opracowana w 
oparciu o istniejący układ drogowy oraz nowe, dodatkowe parkingi.  
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Nowe miejsca postojowe (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych) wyznaczono wzdłuż ulicy Chopina, 
Radomskiej (na jednym pasie ruchu) oraz na ostatnim poziomie ogrodów Starachowickiego Centrum Kultury. 
Aby zachować naturalny charakter miejsca, zaproponowano konstrukcję z geokraty przepuszczającej wody 
opadowe oraz pozwalającej na wegetację. Przystanki autobusowe pozostały w dotychczasowych 
lokalizacjach, uzupełnione o nowe wiaty. Wyznaczono nowe przejścia dla pieszych ułatwiające komunikację 
w całej okolicy oraz zwiększające dostępność parku dla pieszych (dotąd miejsce było mocno odizolowane od 
miasta). 

 

II. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu 

BILANS POWIERZCHNI TERENU 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKÓW 
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II. Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy 
konkursowej i planowanych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac. 

METODY SZACOWANIA KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH I OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Szacunkowe koszty wykonania prac realizowanych na podstawie projektu konkursowego oraz przeprowadzenia prac projektowych 
oparto na metodach szacowania analogowego oraz parametrycznego. Wykorzystano wiedzę o kosztach zadań z poprzednio 
zrealizowanych projektów. Wykorzystano historyczne informacje o zadaniach i zasobach jakie były wykorzystane w przeszłych 
projektach realizowanych w kraju w ten sposób szacując koszty realizacji niniejszego projektu. Wystosowano także zapytania do 
konkretnych wykonawców elementów zagospodarowania oraz korzystano z ogólnodostępnych cenników.  

 



KONKURS NA OPRACOWANIE AKTUALIZACJI KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ 
ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO W STARACHOWICACH

Strona 23 z 23 

ZAŁĄCZNIK Nr 11 
 

INFORMACJA 
O PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH WYKONANIA PRAC 

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ 
I PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH OPRACOWANIA 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TYCH PRAC 
 

1. Planowane łączne koszty wykonania prac realizowanych na podstawie pracy 
konkursowej (w PLN): 
 

1.1. koszt realizacji netto: 6503965,10 zł 

1.2. podatek VAT: 1495911,97 zł 

1.3. koszt realizacji brutto: 7999877,07 zł  

1.4. słownie koszt realizacji brutto: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 7/100 zł 

 

2. Planowane łączne koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia 
czynności nadzoru autorskiego dla prac realizowanych na podstawie pracy 
konkursowej (w PLN): 
 

2.1. koszt dokumentacji netto: 163934,43 zł 

2.2. podatek VAT: 36065,57 zł 

2.3. koszt dokumentacji brutto: 200000,00 zł 

2.4. słownie koszt dokumentacji brutto: dwieście tysięcy zł 

 
 
 
UWAGI: 

1. Niniejszy załącznik dołączyć na końcu do opisu pracy konkursowej. Nie dołączać do wniosku o 
dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

2. W niniejszej informacji należy uwzględnić zapisy Regulaminu Konkursu Rozdział I ustęp 3 punkt 3.5. 


