
Rewitalizacja terenu zdegradowanego zlokalizowanego na terenie  

Obwodu Drogowo – Mostowego w Koniecpolu. 

 

1. Stan istniejący 

Teren zdegradowany, objęty niniejszym opracowaniem, zlokalizowany jest w Koniecpolu  

ul. Słowackiego 84, działki 433/6 i 433/11. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Częstochowski z 

siedzibą w  Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9. Działki użytkowane są nieodpłatnie przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu powołaną w celu 

wykonywania zadań Powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. PZD wykonuje swoje 

zadania poprzez placówkę terenową - Obwód Drogowo – Mostowy w Koniecpolu, który jest 

zlokalizowany na terenie w/w działek. Teren ten zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym uchwałą nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 

04.08.2005r został oznaczony symbolem K2.2 P(U) tj. jest przeznaczony pod: przemysł, tereny 

produkcyjne, składy, magazyny, bazy.  

 

Plan sytuacyjny Obwodu Drogowo - Mostowego w Koniecpolu 

 

 

Na działce 433/6 o powierzchni 1,1959 ha zlokalizowane są zadaszone wiaty o powierzchni ok. 120 m2, 

teren jest utwardzony nawierzchnią asfaltową na powierzchni ok. 0,5 ha. Teren ten służy jako parking 

dla maszyn i pojazdów służących utrzymaniu pasów drogowych w należytym stanie oraz miejsce 

składowania  materiałów służących utrzymaniu dróg. Pozostała część działki jest porośnięta drzewami 

i krzewami oraz roślinnością łąkową. 

Na działce 433/11 o powierzchni 0,699 ha znajduje się budynek administracyjno – biurowy, nowo 

wybudowane garaże, budynek gospodarczy, oraz utwardzony nawierzchnią asfaltową teren o pow. 
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0,142 ha., na którym składowane są materiały do zimowego utrzymania dróg w technologii 

interwencyjnej tj. na otwartym składowisku. W celu ochrony przed opadami atmosferycznymi pryzmy 

mieszanki piaskowo – solnej przykrywane są od góry folią lub brezentem. Mimo to przy większych 

opadach deszczu następuje podmywanie pryzm i przedostawanie się odcieków soli do wód i gruntu. Są 

to znaczne odcieki na relatywnie małej powierzchni. Dlatego też konieczne jest zapewnienie 

składowania soli i mieszanki solno – piaskowej w warunkach ekologicznych. 

 

Miejsce na którym składowane są obecnie materiały do zimowego utrzymania dróg 

    

   

 

2. Planowane rozwiązania projektowe. 

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne składowanych materiałów 

do zimowego utrzymania dróg zaplanowano na działce 433/6 budowę magazynu zdolnego pomieścić 3 

x więcej soli niż istniejące składowisko otwarte. Pojemność projektowanego magazynu wyniesie: ok. 

700t soli drogowej, ok. 700t piasku oraz ok. 400tmieszanki piaskowo – solnej. Magazyn został tak 

zaprojektowany, aby zapobiegać przedostawaniu się soli do środowiska naturalnego, a jednocześnie 

poprawić jakość przechowywanych materiałów. 

Konstrukcję obiektu stanowić będzie drewniany szkielet w kształcie walca rozpięty nad obiektem na 

planie prostokąta. Podstawę budowli będą stanowiły prefabrykowane elementy betonowe typu LEGO. 

Główna konstrukcja nośna walca zostanie skonstruowana jako układ łukowych dźwigarów drewnianych 

z drewna klejonego. Zastosowane materiały na konstrukcję dachową są wykonane z drewna i trwale 

odporne na oddziaływanie środowiska. Wszystkie stalowe elementy łączne będą ocynkowane, 

zapewniając pełną odporność na korozję. Nawierzchnię w magazynie stanowić będzie plac asfaltowy 

wykonany w kategorii min. KR-1.Budynek magazynu podzielony będzie na 3 części. W budynku 



zaprojektowano otwory wentylacyjne, które powodować będą intensywną grawitacyjną wymianę 

powietrza, dzięki czemu materiały będą ciągle utrzymywane w stanie suchym i sypkim. Wody opadowe 

będą czyste i zostaną odprowadzane z dachu budynku na teren własnej działki. 

Parametry budynku: długość – 37,2m, szerokość – 15,2m, wysokość – 11.58m, powierzchnia 

składowania 398,4m2, powierzchnia zabudowy - 565m2, kubatura budynku - 5.000m3, pojemność 

budynku (przy gęstości soli 1,4t/m3) – 1.800t. 

Przed budynkiem powstanie plac manewrowy o wymiarach 15mx37,2m, do którego prowadzić będzie 

droga wewnętrzna o szerokości 4m o nawierzchni kategorii min. KR-1. 

Rozwiązania techniczne zapewnią szczelność i nieprzepuszczalność podłoża i ścian, uniemożliwiając 

przedostawanie się soli do środowiska wodno-gruntowego, a wszystkie operacje związane z 

rozładunkiem i załadunkiem soli będą odbywały się wewnątrz magazynu. Magazyn wykonany będzie z 

materiałów trwale odpornych i zabezpieczonych przed oddziaływaniem środowiska chemicznego 

materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zajęcia dodatkowych terenów zielonych, wycinania drzew i krzewów, 

degradacji trawy i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej otaczających terenów. 

 

Planowane usytuowanie magazynu do przechowywania materiałów do zimowego utrzymania dróg 

 



Zdjęcie terenu, na którym powstanie magazyn 

 

 

Na działce 433/11, będącej do tej pory miejscem magazynowania materiałów do zimowego utrzymania 

dróg zostaną wykonane prace zmierzające do zlikwidowania źródła zanieczyszczenia środowiska oraz 

rewitalizację tego terenu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: usunięcie ze składowiska pryzm z 

mieszaniną piasku i soli, rozebranie istniejącej nawierzchni i starych osadników na sól, usunięcie 

warstwy zanieczyszczonego, zasolonego gruntu z terenu wokół placu składowego na głębokość 50cm, 

zasypanie tłuczniem miejsc po rozebranych osadnika, nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w 

miejscu po rozebranym placu składowym ziemią urodzajną o gr. ok. 20cm, a wokół placu składowego 

o gr. 50 cm, obsadzenie terenu  roślinnością – drzewami i krzewami odpornymi na trudne warunki 

glebowe, przeznaczonymi na tereny rekultywowane: oliwnik wąskolistny Elaegnus angustfolia, 

pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius i jałowiec płożący Juniperus horizontalis. Są to 

rośliny odporne na zanieczyszczenie środowiska, niekorzystne warunki glebowe (tereny suche, 

wyjałowione, zasolone) i rosnące w pełnym słońcu. 

 

Oliwnik wąskolistny Elaegnus angustfolia - drzewo liściaste, dorastające do 3–5 m wysokości, ma 

nieregularny pokrój, zwisające gałęzie i zazwyczaj krzywy pień. Liście są wąskie, lancetowate – młode 

– białe, starsze – srebrzystoszarozielone, późno opadają. Lubi miejsca słoneczne i suche. Jest mało 

wymagający, odporny na zanieczyszczenia powietrza (polecany do miast i rekultywacji terenów 

przemysłowych), dodatkowo wytrzymały na mrozy i bardzo wytrzymały na suszę.

 



Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius -  krzew liściasty o silnym wzroście i rozłożystym 

pokroju. Osiąga około 3 m wysokości przy nieco większej średnicy. Kilkuletnie gałęzie mają tendencję 

do łukowatego wyginania się ku ziemi. Jest to roślina bardzo tolerancyjna, zarówno co do gleby (dobrze 

rośnie nawet na jałowym podłożu), jak i nasłonecznienia. Jest mrozoodporna i dobrze znosi warunki 

miejskie. 

 

 

Jałowiec płożący Juniperus horizontalis - niski krzew, dorastający do ok. 0,3 m wysokości i 1,5 

m szerokości. Igły srebrno zielone, zimą z intensywnym niebieskim odcieniem. Preferuje stanowiska 

słoneczne. Dobrze rośnie na każdej glebie. 

 

 

 

Sporządziła Patrycja Witkowska 

 

 

http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/krzewy-lisciaste/

