
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
„JANUSZÓWKA”

Temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ 
AMFITEATRU WRAZ Z PARKINGIEM 
ORAZ BUDOWĄ WIDOWNI AMFITEATRU.

Faza: Koncepcja architektoniczna

Inwestor: Urząd Miejski w Szczyrku
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4

Autorzy:

mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ

artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI

mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA
nr upr. bud.  13/07/SLOKK

inż. arch. Daniel BICH

 Wszystkie prawa do projektu zastrzeżone

  Bielsko–Biała MAJ 2009 r.



SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ PISEMNA:

I. Ogólny opis projektu
II. Opis techniczny 
III. Dokumenty:
− decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
− zaświadczenie o wpisie na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
Mapy:
- sytuacyjno-wysokościowa 1:500
- ewidencyjna

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1.  Projekt zagospodarowania terenu - koncepcja skala 1:500
2.  Schemat funkcjonalno-przestrzenny skala 1:500
3.  Rzut przyziemia widowni - koncepcja skala 1:200
4.  Przekroje pionowe przez widownię  – schematy skala 1:100

schematy wizualizacji
karty katalogowe

Zakres prac objętych przedmiotem programu:

Kod CPV 71.32.00.00 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kod CPV 74.22.23.00-4 usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy 
                                      obiektów budowlanych
Kod CPV 45.34.00.00   instalowanie ogrodzeń płotów i sprzętu ochronnego
Kod CPV 45.23.32.20-7 nawierzchnie placów i dróg
Kod CPV 45.21.23.00-9 roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych 
                                      i kulturalnych obiektów budowlanych 



I. OGÓLNY OPIS PROJEKTU

pn. „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz 
budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk”

1. Opis celu przedsięwzięcia.

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu wokół 
istniejącego  amfiteatru.  W  istniejącym budynku  amfiteatru  odbywają  się  imprezy 
artystyczne  oraz  plenerowe  organizowane  przez  Miasto  Szczyrk.  W  najbliższym 
otoczeniu amfiteatru znajduje się skocznia narciarska „Skalite” , deptak wzdłuż rzeki 
Żylicy  ,  ośrodek sportowy z  rozbudowaną infrastrukturą.   W pobliżu  znajduje  się 
również  kino,  w  którym  odbywają  się  regularne  seanse  filmowe.  Teren  posiada 
dogodne warunki komunikacyjne z głównym traktem miejskim - ulicą Beskidzką. 

Na terenie Miasta Szczyrk organizowane są imprezy okazjonalne , jednorazowe 
oraz imprezy  cykliczne  z  wieloletnią  tradycją.  Imprezy  te  odbywają się  z  wielkim 
powodzeniem zarówno w okresie letnim jak zimowym. 
W celu  podniesienia  standardu  organizowanych  imprez  zarówno  dla  uczestników 
i publiczności , zachęcenia środowisk twórczych i artystycznych (lokalnych oraz spoza 
regionu) do prezentacji swojej twórczości ,  władze Miasta Szczyrk podjęły decyzję 
o rozbudowie obiektu amfiteatru i wybudowaniu na przyległym terenie niezbędnej 
infrastruktury.

Projektowane  zamierzenie  zgodne  jest  z  zapisem  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  (uchwała  nr  XXXIX/226/2006).  Planowane 
zagospodarowanie przedmiotowego terenu obejmuje zaprojektowanie: widowni dla 
publiczności  (na  około  1000  miejsc)  ,  miejsc  parkingowych  dla  samochodów 
osobowych , dróg komunikacyjnych dla potrzeb prawidłowej i bezkolizyjnej obsługi 
imprez  ,  sytemu  oświetlenia  całego  terenu  amfiteatru  wraz  z  widownią,  oraz 
zaprojektowanie  miejsc  dla  potrzeb  punktów  wystawienniczych  i  promocyjnych. 
Planowany  jest  również  remont  budynku  magazynowego  przyległego  do  terenu 
projektowanego  parkingu.  W  projektowanej  widowni  znajdować  się  będą 
pomieszczenia techniczne oraz sanitarne dla widzów oraz występujących artystów, 
wyposażone w wewnętrzny system nagłaśniający umożliwiający podsłuch artystów 
występujących na estradzie  amfiteatru.   Całość terenu będzie  ogrodzona i  objęta 
monitoringiem.

2. Zakres prac projektowych.

2.1. Budowa widowni amfiteatru.

W  ramach  prac  projektowych  należy  zaprojektować  widownię  dla  publiczności 
uczestniczącej  w imprezach  organizowanych  w amfiteatrze.  Widownia  składać  się 
będzie z trzech części – segmentów - ustawionych osiowo w stosunku do istniejącego 
amfiteatru. Środkowy segment pomieści 296 osób , a boczne segmenty (lustrzane 



odbicie)  pomieszczą  po  348  osób.  Pod  sektorami  bocznymi  projektuje  się 
pomieszczenia szatniowe wraz z zapleczem socjalnym dla zespołów występujących 
w  amfiteatrze.  Od  strony  zewnętrznej  boksów  projektuje  się  zadaszone  stoiska 
wystawiennicze.  Pod  sektorem  środkowym  projektuje  się  toalety  dla  widzów 
amfiteatru  oraz dodatkowe pomieszczenia  dla obsługi  technicznej  oraz magazyny. 
Na ścianie zewnętrznej znajdować się będzie duży telebim dla osób obserwujących 
występy na estradzie  poza widownią. Konstrukcja widowni żelbetowa. Sektory dla 
publiczności zwieńczone będą donicami żelbetowymi z ozdobnymi nasadami zieleni.
Nad  środkowym  segmentem  projektuje  się  zadaszenie  w  konstrukcji  żelbetowej
z wypełnieniem szkłem bezpiecznym.  Znajdą się  tutaj  miejsca na trybunach typu 
„VIP”.  Siedziska  dla  publiczności  zaprojektować  z  listew  drewnianych  osadzonych 
na uchwytach stalowych w masie betonowej konstrukcji betonowej. 

Projektowany  obiekt  ma  kształt  nawiązujący  bezpośrednio  do  kształtu  sceny 
istniejącego  amfiteatru.  Stanowi  część  ogrodzenia  wewnętrznego  oddzielającego 
widownię i amfiteatr od terenów wystawienniczo-rekreacyjnych. 
Założenie  projektowe  widowni  oraz  zagospodarowania  terenu  wokół  amfiteatru 
wykazuje się  dużą indywidualnością.  Jednak  elementami  nawierzchni  (rodzaj  oraz 
fragmenty  układu)  ,  zastosowanym  ogrodzeniem  ,  charakterem  projektowanego 
oświetlenia oraz zgeometryzowaniem projektowanej roślinności izolacyjnej nawiązuje 
do terenów przyległych skoczni oraz koncepcji zagospodarowania centrum Szczyrku.

2.2. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru.

Cały  teren  objęty  opracowaniem  dostępny  będzie  dla  ruchu  samochodów 
ciężarowych:  obsługujących  organizację  imprez  oraz  uprzywilejowanych 
(straż pożarna , pogotowie ratunkowe , policja). Będą miały możliwość przejechania 
od ulicy Beskidzkiej przez ulicę Wypoczynkową w kierunku deptaku nad Żylicą oraz 
w  kierunku  terenów  skoczni.  Ruch  samochodów  osobowych  będzie  się  kończył 
na ulicy Wypoczynkowej i na parkingu zlokalizowanym przy ulicy. Uporządkowanie 
ewentualnego  ruchu  pojazdów  mechanicznych  na  terenie  amfiteatru  wymaga 
wykonania projektu organizacji ruchu na terenie objętym opracowaniem.

Przewiduje się napływ ludzi z następujących kierunków:
− z północy - od ulicy Beskidzkiej poprzez ulice Wypoczynkową
− z zachodu - z terenów istniejącego kina
− ze wschodu – z terenów skoczni
− z południa – od strony deptaku nad Żylicą
− z południa – od strony budynku „Junior”

Projektowane  sektory  widowni  wraz  z  amfiteatrem  mogą  być  (ze  względów 
bezpieczeństwa i ochrony mienia) oddzielone od reszty terenu poprzez zastosowanie 
systemu ogrodzenia strefowego. Strefa „A” – zlokalizowana bezpośrednio przy scenie, 
obejmować  będzie  miejsca  siedzące  na  widowni  oraz  scenę  z  pomieszczeniami 
przyległymi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez należy w widoczny 
sposób  oznakować  drogi  ewakuacyjne.  Strefa  „B”  –  zlokalizowana  za  widownią, 
obejmować  będzie  teren  amfiteatru  oraz  parking  wraz  z  przyległą  infrastrukturą. 
Strefa będzie ogólnodostępna dla publiczności.  W strefie „B” przewidziano miejsca 
do  ustawienia  urządzeń  sanitarnych  typu  „TOI”  dla  potrzeb  publiczności 



uczestniczącej  w  organizowanych  imprezach.  Ponadto  publiczność  będzie  miała 
swobodny dostęp do ekspozycji  wystawienniczych  i  promocyjnych.  W czasie,  gdy 
amfiteatr będzie nieczynny cały teren będzie monitorowany za pomocą kamer.

Projektowany  teren  oraz  widownia  są  przyjazne  dla  osób  niepełnosprawnych.
W nawierzchniach placu komunikacyjnego nie ma różnic poziomów oraz wystających 
krawężników.  Ławki  na  widowni  dostępne  z  poziomu  nawierzchni  placu.  Projekt 
zapewnia  dostęp  osobom  niepełnosprawnym  do  pomieszczeń  sanitarnych  pod 
sektorem środkowym.
Projektuje się wykonanie zróżnicowanej nawierzchni placu wokół amfiteatru.  W celu 
wyróżnienia  ciągów  pieszych  i  miejsc  parkingowych  proponuje  się  użycie  kostki 
betonowej oraz płyt z kamienia naturalnego. Podbudowa pod nawierzchnię powinna 
spełnić wymogi dla użytkowania przez samochody ciężarowe, które obsługiwać będą 
imprezy.

2.3. Budowa parkingu.

Projektowany  jest  parking  dla  samochodów  osobowych  dla  potrzeb  gości 
i  uczestników  imprez  organizowanych  w  amfiteatrze.  Zaprojektować  należy 
52  miejsca  parkingowe  o  wymiarach  2,5m  x  5,0m,  w  tym  3  miejsca  dla  osób 
niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m.  
Pozostały teren wokół budynku amfiteatru projektuje się jako przestrzenie otwarte 
o funkcji ekspozycyjnej, rekreacyjnej i komunikacyjnej.

2.4. Budynek magazynowy.

W sąsiedztwie  terenu  amfiteatru  znajduje  się  budynek  gospodarczy  o  zabudowie 
parterowej,  przyległy do terenu projektowanego parkingu. Planowany jest  remont 
i zagospodarowanie obiektu. Pozwoli  to na zabezpieczenie potrzeb funkcjonowania 
amfiteatru, stanowiąc wygodne zaplecze techniczne, umożliwiające przechowywanie 
sprzętu służącego obsłudze imprez.

2.5. Stoiska wystawiennicze.

W  koncepcji  zaznaczono  miejsca  przeznaczone  dla  stanowisk  wystawienniczych 
i  promocyjnych.  Projekt  nie  obejmuje  wskazania  lub  zaprojektowania  formy 
stanowisk  wystawienniczych.  Zapewnienie  funkcjonalności  i  estetyki  punktów 
wystawienniczych leży po stronie organizatorów imprez. 
Ponadto przy wjeździe od strony ulicy Wypoczynkowej projektuje się ściany, które 
będą stanowiły „plecy” dla stoisk wystawienniczych i promocyjnych.

2.6. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

Na całym terenie projektuje się ustawienie elementów małej architektury w postaci 
ławek  oraz  koszy  na  śmieci,  a  także  ogrodzenie  całego  placu.  Ponadto  należy 
zaprojektować oświetlenie  całego terenu systemem oświetleniowym z możliwością 
regulowania natężenia światła w zależności od potrzeb. Do oświetlenia całego placu 
należy zaprojektować lampy wysokie typu reflektor. W powierzchni placu zastosować 
oświetlenie  liniowe.  Należy  także  zaprojektować  oświetlenie  liniowe  widowni 



w pionowych elementach  siedzisk.  Dla  potrzeb punktów wystawienniczych  należy 
zaprojektować skrzynki umożliwiające opomiarowany pobór energii elektrycznej.

2.7. Projektowana zieleń

Wokół całego terenu należy zaprojektować nasady zieleni izolacyjnej oraz terenów 
rekreacyjnych (trawników).

3. Część informacyjna 

3.1.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

● Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Szczyrk , uchwała nr XXXIX/226/2006

3.2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane,

Tereny  wokół  amfiteatru  przeznaczone  pod zagospodarowanie  stanowią  własność 
Miasta Szczyrk.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego,

Projekt  należy  wykonać  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane 
(Dz.  U.  z  2003 r.,  nr  207,  poz.  2016 z  późniejszymi  zmianami),  obowiązującymi 
Polskimi Normami , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.4.  Inne posiadane informacje i  dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych,

● Kopia mapy zasadniczej
● Kopia mapy ewidencyjnej
● Wypisy z rejestru gruntów

   Podstawa opracowania:

• Umowa z  Inwestorem 
• Wytyczne do koncepcji przedstawione przez Inwestora
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500
• Mapa ewidencyjna
• Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Szczyrk (...) - uchwała nr XXXIX/226/2006  z dnia 5.04.2009 r.
• dokumentacja fotograficzna 
• wizja lokalna



II. OPIS TECHNICZNY:

Do  koncepcji  zagospodarowania  terenu  wokół  amfiteatru  wraz 
z parkingiem oraz budową widowni amfiteatru w Szczyrku. 

I.           PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:  

1. Przedmiot inwestycji:

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zaprojektowanie i realizacja 
zagospodarowania  terenu  wokół  istniejącego  amfiteatru  wraz  z  budową 
widowni amfiteatru oraz parkingiem przy ul. Wypoczynkowej w Szczyrku.

2. Stan istniejący zagospodarowania działki:

Teren  opracowania  znajduje  się  w  Szczyrku  koło  Bielska-Białej, 
obejmuje działki  o nr:  1-1816/1, 1-1816/2, 1-1817/13, 1-8184, 1-1827/14, 
1-2119/5, 1-1827/11, 1-1827/3. 
Działki  o  nr  1-1816/1  i  1-1817/13  stanowią  drogę  dojazdową  do  terenu 
amfiteatru. Działka 1-1816/2 jest częściowo zagospodarowana przez istniejący 
budynek  magazynowo-garażowy  oraz  plac  parkingowy  dla  samochodów 
osobowych i autokarów.
W  południowo-wschodnim  narożniku  działki  nr  1-8184  zlokalizowany  jest 
budynek amfiteatru. 

Przez teren opracowania lub w jego sąsiedztwie przebiegają następujące sieci 
uzbrojenia terenu:

● sieć gazowa
● sień energetyczna NN
● kanalizacja sanitarna
● wodociąg
● teletechniczna
● sieć ciepłownicza

Teren opracowania nie jest znacznie zróżnicowany pod względem wysokości:
najniższa rzędna terenu - 495m n.p.m
najwyższa rzędna terenu - 497m n.p.m 

Działki objęte opracowaniem są własnością Inwestora.



3. Projektowane zagospodarowanie działki:

Działki o nr 1-1816/1 i 1-1817/13 nadal będą funkcjonowały jako droga
dojazdowa do terenu amfiteatru.  Na działce nr 1-1816/2 projektowany jest
parking  dla  samochodów  osobowych  obsługujący  samochody  osób
przyjeżdżających do amfiteatru. Zaprojektowane zostały 52 miejsca postojowe 
o  wymiarach  2,5x5m,  w  tym  trzy  miejsca  dla  osób  niepełnosprawnych
(3,6x5m).  Z uwagi  na sąsiedztwo w/w działki  z  działkami  budowlanymi od
wschodu  i  południa  –  należy  zachować  odległość  =  6m  pomiędzy
projektowanymi  miejscami  postojowymi  a  granicami  działki.  Po  stronie
południowej zaprojektowano ulicę wewnętrzną parkingu w odległości  ok.1m
od granicy. Jest możliwe wykonanie dodatkowych 8miejsc postojowych wzdłuż 
granicy  wschodniej  –  po  uprzednim  uzyskaniu  odstępstwa  od  warunków
technicznych  (pozwolenie  na  zbliżenie  miejsc  postojowych  do  granicy  z
działką budowlaną).   Parking  obsługiwany  będzie  przez istniejący   wjazd 
od ul. Wypoczynkowej. Zaprojektowany został także drugi, dodatkowy wjazd 
–  jako  bezpośredni  dojazd  do  modernizowanego  budynku  magazynowo-
garażowego.  Modernizacja  budynku  jest  objęta  niniejszym  opracowaniem

         – należy ją zawrzeć w projekcie budowlanym.
Pozostałe  działki  wokół  budynku  amfiteatru  zostały  zaprojektowane  jako
przestrzenie otwarte o funkcji  ekspozycyjnej, rekreacyjnej  i  komunikacyjnej.
Zaprojektowana została widownia składająca się z trzech sektorów mieszcząca 
ok. 1000 osób na miejscach siedzących. 

Teren zostanie ogrodzony:
− ogrodzenie główne obejmujące działki wokół amfiteatru oraz parking wraz 

z przyległą infrastrukturą  
− ogrodzenie wewnętrzne – oddzielające widownię i budynek amfiteatru od 

reszty terenu (odcinek ABCD na rysunku)
Ogrodzenie systemowe – na wzór ogrodzenia terenu przyległej skoczni,
np. system Nylofor 3D.

Wzdłuż granicy z ul. Beskidzką i Wypoczynkową na odcinku 123  (oznaczone
na  rysunku)  należy  wykonać  barierę  drogową.  Na  odcinku  4567  należy
wykonać niskie barierki uniemożliwiające przejazd samochodom 

         i zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

Teren zostanie powiązany komunikacyjnie z terenami przyległymi:
− od strony wschodniej – z terenami skoczni
− od  strony  południowej  –  z  ciągiem  pieszym  nad  rzeką  Żylicą  oraz 

budynkiem  „Junior”,  który  będzie  wykorzystywany  jako  zaplecze 
organizacyjne dla organizatorów imprez

− od strony zachodniej – z terenem kina
− od strony północnej – z główna ulicą miasta – ul. Beskidzka.

Na etapie projektu należy opracować projekt organizacji ruchu.



Teren należy uzbroić w następujące media:
− energia elektryczna
− woda
− kanalizacja sanitarna
− kanalizacja deszczowa
− monitoring

Do projektowanych na terenie stoisk wystawienniczych należy doprowadzić: 
− kanalizację
− wodę
− energię elektryczną. 

Cały teren zostanie oświetlony lampami stojącymi oraz kinkietami:
- np. lampa Moove Palo single version, h=350cm
- np. lampa Moove Palo double version, h=350cm

 - np. kinkiety Moove Palo sconce version
- oświetlenie liniowe w posadzce, np. lampa LEDIA LL OD, firmy Hess 

 - lampy wysokie – reflektory – oświetlające w razie potrzeby cały plac za  
   widownią oraz parking.  
Oświetlenie  należy  podzielić  na  sekcje  umożliwiające  oświetlenie
poszczególnych  części  terenu  w  miarę  potrzeb.  Należy  także  pamiętać  że
część oświetlenia będzie obsługiwała cały teren podczas dnia codziennego a
część tylko podczas imprez.

Bilans terenu:
powierzchnia terenu - 11 094m2

powierzchnia trwale zainwestowana -   8 300m2 w tym:
− istniejący budynek amfiteatru -       375m2

− projektowana widownia -       715m2

− projektowane mury („plecy” stoisk) -      43,5m2

− powierzchnie utwardzone -   7166,5m2

Powierzchnia biologicznie czynna -    2794m2

4. Dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie  
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren  nie znajduje się w rejestrze zabytków. 

5. Wpływ eksploatacji górniczej.

Teren nie znajduje się na terenach eksploatowanych górniczo.

6.      Informacje o zagrożeniach dla środowiska.

Obiekt  nie  powoduje  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia 
użytkowników



II.         PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:  

1.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego:

Projektowana  jest  widownia  składająca  się  z  trzech  sektorów 
ustawionych  osiowo  względem  sceny  istniejącego  amfiteatru.  Środkowy 
pomieści 296osób, a boczne po 348osób, zakładając  50cm/osobę na ławkach 
(nie należy brać pod uwagę wydzielonych siedzisk). 
Pod sektorami zaprojektowane zostały pomieszczenia mieszczące:
− pod  sektorami  bocznymi  –  pomieszczenia  szatniowe  wraz  z  zapleczem 

socjalnym  dla  zespołów  występujących  w  amfiteatrze,  od  strony 
zewnętrznej – boksy na stoiska wystawiennicze

− pod  sektorem  środkowym  –  toalety  dla  widzów  amfiteatru,  oraz 
pomieszczenia  dodatkowe dla  obsługi  technicznej,  magazyny,  od  strony 
zewnętrznej ściana widowni będzie wyposażona w telebim dla publiczności 
pozostającej poza wewnętrznym ogrodzeniem amfiteatru.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

pow. zabudowy widowni ~715m2

pow. użytkowa (przyziemia pod widownią) ~361,55m2

wysokość całkowita widowni ~6m

Zestawienie pomieszczeń:
sektor środkowy A –     115,15m2  :

1. korytarz   7,80m2

2. pomieszczenie 21,00m2

3. pomieszczenie 19,00m2

4. pomieszczenie magazynowe 10,40m2

5. pomieszczenie magazynowe   7,60m2

6. korytarz   4,60m2

7. pomieszczenie dodatkowe   3,50m2

8. wc męski (dla widzów) 17,00m2

9. wc dla widzów niepełnosprawnych   3,60m2

10.wc damski (dla widzów) 18,90m2

11.pomieszczenie porządkowe   1,75m2

sektor boczny  B - 123,20m2  :
1. korytarz 24,90m
2. szatnia dla artystów 28,60m
3. wc męski 8,45m
4. wc damski 8,45m
5. pomieszczenie porządkowe 1,20m
6. szatnia dla artystów 28,60m
7. zadaszone boksy wystawiennicze 23,00m

sektor boczny C - 123,20m2  :
(odbicie lustrzane sektora B)



2. Forma i funkcja obiektu budowlanego:

Projektowany obiekt ma kształt nawiązujący bezpośrednio do kształtu
sceny  istniejącego  amfiteatru.  Stanowi  część  ogrodzenia  wewnętrznego
oddzielającego  widownię  i  amfiteatr  od  terenów  wystawienniczo-
rekreacyjnych.  Na  jego  tylnych  ścianach  zaprojektowane  zostały  betonowe
donice,  w  których  posadzone  zostaną  drzewa  (gatunki  występujące  na
terenach górzystych), których zadaniem będzie:

− dodatkowe oddzielenie górnego pasa widowni od przestrzeni placu położonego 
poniżej  (zabezpieczenie  przed  ewentualnym  rzucaniem  przedmiotami  przez 
osoby stojące  na widowni)

− wytworzenie pewnego rodzaju kurtyny dźwiękochłonnej
− stworzenie  przyjaznego  klimatu  podgórskiej  miejscowości  (inspiracją  są 

drzewa rosnące na skalnych półkach w górach)

Założenie  projektowe  widowni  oraz  zagospodarowania  terenu  wokół
amfiteatru  wykazuje  się  dużą  indywidualnością.  Jednak  elementami
nawierzchni  (rodzaj  oraz  fragmenty  układu),  zastosowanym  ogrodzeniem,
charakterem  projektowanego  oświetlenia  oraz  zgeometryzowaniem
projektowanej  roślinności  izolacyjnej  nawiązuje  do  terenów  przyległych
skoczni oraz koncepcji zagospodarowania centrum Szczyrku.

3. Założenia funkcjonalno-przestrzenne:

Cały  teren  objęty  opracowaniem  będzie  dostępny  dla  ruchu
samochodów ciężarowych, uprzywilejowanych (np. straż, pogotowie, policja,
organizatorzy imprez).  Będą miały możliwość przejechania od ul. Beskidzkiej,
przez   ul.Wypoczynkową  w kierunku deptaka nad Żylicą  oraz w kierunku
terenów  skoczni. 

Ruch samochodów osobowych będzie się kończył na ul. Wypoczynkowej         
i parkingu przy niej. 
Na etapie projektu należy opracować projekt organizacji ruchu.

Napływ ludzi jest przewidywany z następujących kierunków:
− z północy - od ul. Beskidzkiej poprzez ul. Wypoczynkową
− z zachodu – z terenów istniejącego kina 
− ze wschodu  - z terenów skoczni
− z południa – od strony deptaka nad Żylicą 
− z południa -  od strony budynku „Junior” - tylko dla organizatorów.

Projektowane sektory  widowni  wraz z amfiteatrem mogą  (podczas  imprez
płatnych)  być  oddzielone  od  reszty  terenu  ogólnodostępnego  poprzez
zamknięcie  bram  w   projektowanym  ogrodzeniu  na  odcinku  ABCDE  –
zaznaczone na rysunku. 
Teren poza widowniami będzie ogólnodostępny – na rysunku nr 2 zaznaczono
strefy komunikacyjne, wystawiennicze, rekreacyjne, techniczne.



Zespoły artystyczne, będą wchodziły do szatni  od strony  korytarzy między
sektorami  widowni a wychodziły  na tereny przylegle do bocznych sektorów
od strony zewnętrznej (na tereny techniczne przyległe do tyłów amfiteatru).

Na terenach ekspozycyjnych (kreskowanie w kolorze  czerwonym) zaznaczono 
miejsca  dla  stanowisk  wystawienniczych.  W  niniejszym  opracowaniu  nie
definiuje  się  konkretnego  wyglądu  poszczególnych  stoisk  –  organizatorzy
imprez zobligowani są do zapewnienia funkcjonalności, estetyki i schludności
poszczególnych stoisk wystawienniczych.

4. Dostosowanie obiektu i terenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
 
    Teren jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 -  brak krawężników
– brak różnic w poziomach nawierzchni

–
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych:
− najniższe rzędy ławek widowni dostępne z poziomu terenu
− zapewniony dostęp do wc dla niepełnosprawnych pod sektorem 

środkowym

5. Proponowane elementy i materiały wykończeniowe :

• sektory widowni – żelbetowe
• donice – żelbetowe
• ławki na widowni– drewniane
• ogrodzenia – systemowe, np. Nylofor 3D
• ławki – typowe, np. firmy Puczyński, nr kat. 04-01-01
• kosze na śmieci – typowe, np. firmy Puczyński, nr kat. 04-07-01
• barierki – typowe, np. firmy Puczyński nr kat. 02-14-01
• posadzki:

- kostka betonowa
- płyty kamienne

• oświetlenie:  lampy liniowe umieszczone wzdłuż komunikacyjnych ciągów 
w elemencie  pionowym siedziska,  oraz  oświetlenie  punktowe  w ścianie 
balustrady wzdłuż biegów schodów.

UWAGA:
Wszystkie  nawierzchnie  wykonać  na  podbudowie  drogowej  z  możliwością 
poruszania się samochodów ciężarowych (samochody uprzywilejowane).



6. Wyposażenie budowlano-instalacyjne:

Projektowana widownia będzie  podłączona do następujących sieci zewn.:

• wodociągowej  
• energetycznej 
• kanalizacji sanitarnej 
• kanalizacji deszczowej 
• teletechnicznej
• odgromowej

  
Do pomieszczeń usytuowanych pod widownią należy doprowadzić następujące 
instalacje:

• instalacja wodna,
• instalacja kanalizacji sanitarnej 
• instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych
• instalacja niskonapięciowa (np. głośniki)

Do projektowanych stoisk wystawienniczych należy doprowadzić następujące
instalacje:

• instalacja wodna,
• instalacja kanalizacji sanitarnej
• instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych

7. Projektowany  budynek  nie  posiada  instalacji  technicznych 
przemysłowych, ani urządzeń technologicznych.

8. Charakterystyka  energetyczna  budynku:

• zawarta będzie w projekcie budowlanym

9. Dane  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz  
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

 
• zawarte zostaną w projekcie budowlanym

10. Ochrona przeciwpożarowa budynku – na etapie projektu należy 
uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż.:

- Wysokość budynku - niski N
- Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III, 
– Klasa odporności ogniowej - C lub  D



- Odległość od obiektów sąsiadujących:
  widownia  powstanie  w  odległości  ponad  12m  od  sceny  amfiteatru

istniejącego  

  - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:
        Nie przewiduje się występowania wewnątrz obiektu pomieszczeń ani 

 przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem.

- Warunki ewakuacji:
   Każdy sektor widowni jest wyposażony w dwa biegi schodów  o szer.100cm 

Pomiędzy sektorami są przejścia o szerokości nie mniejszej niż minimalna   
przewidziana przepisami przeciwpożarowymi.   

- Urządzenia przeciwpożarowe: 
dane wg projektu budowlanego

- Drogi pożarowe:
 Dojazd pożarowy zapewniono ul. Wypoczynkową - jak dotychczas.
 Cały teren będzie dostępny dla straży pożarnej.

- Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Budynek  wyposażony  będzie  w  normatywną  ilość podręcznego sprzętu 
gaśniczego i tablic informacyjnych.

 Ilość i  rodzaj  podręcznego  sprzętu  gaśniczego  oraz  tablic  informacyjnych
wynikać będzie z Rozporządzenia MSWiA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U.nr 80 poz. 563).

-  Inne zalecenia:
            wg projektu budowlanego

11. Aneks sanitarny:

11.1 ilość osób jednocześnie przebywających na terenie widowni
- 992 osoby – na miejscach siedzących

11.2  pomieszczenia sanitarne dla widzów:

pod sektorem środkowym widowni zaprojektowano:

− wc damski: cztery muszle, dwie umywalki w przedsionku, Hpom=250cm

− wc  męski:  dwie  muszle,  cztery  pisuary,  dwie  umywalki  w  przedsionku, 
Hpom=250cm

− wc dla NPS, Hpom=250cm

− drzwi  prowadzące  do  pomieszczeń  sanitarnych  powinny  być  wyposażone 
w samozamykacz



− podczas imprez masowych - na terenie opracowania będą ustawiane kabiny 
Toi-Toi w ilości zależnej od przewidywanej ilości osób uczestniczących w 
imprezie (przyjmując 1szt/80osób)

UWAGA:
metoda liczenia ilości przyborów sanitarnych dla widzów:
1000widzówx0,01=10przyborów w tym:

− 40% dla kobiet – 4 muszle i 2 umywalki (1umywalka/każde 3przybory)
− 60% dla mężczyzn w tym: 4 pisuary, 2 muszle i 2 umywalki

11.3 pomieszczenia sanitarne dla zespołów artystycznych:
pod sektorami bocznymi widowni zaprojektowano:

− po dwa pomieszczenia szatniowe dla 44 osób każdy 
(przyjmując 0,65m2/osobę), hpom = 300cm

− wc damski: dwie muszle, dwie umywalki, Hpom=250cm
− wc męski: jedna muszla, jeden pisuar, dwie umywalki, Hpom=250cm
− drzwi prowadzące do pomieszczeń sanitarnych powinny być wyposażone w 

samozamykacz

11.4 pomieszczenia porządkowe – zaprojektowane w każdym sektorze pod  
widownią, Hpom=220cm

11.5 oświetlenie: 
 pomieszczenia zaprojektowane pod sceną będą doświetlane tylko przy użyciu 

światła sztucznego 

11.6 wentylacja: 
Wszystkie pomieszczenia pod widownią muszą być wentylowane. 
Toalety dla widzów i artystów powinny być wentylowane za pomocą wentylacji 
mechanicznej o działaniu ciągłym lub włączanej automatycznie.
Pomieszczenia szatniowe powinny być wyposażone w wentylację wspomagana 
mechanicznie lub klimatyzację.
Drzwi prowadzące do pomieszczeń sanitarnych powinny być wyposażone w  
samozamykacz

Bielsko-Biała, MAJ  2009r. 
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